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המצוות+ מוני ראשונים א: _פרק

:úåìåãâ úåëìä:úååöîä ïéðîלאהוב... כמו	, לרע	 ואהבת עשה... קו� מצוות ...ואלו
צדק... גר

ì[פרנקל [נוסח כמוך לרעך ואהבת
:í"áîø:å"ø äùò :úååöîä øôñשנאהב כמו קצתנו את קצתנו לאהוב שצונו היא

ובגופו, בממונו לעצמי, ואהבתי כחמלתי לאחי ואהבתי חמלתי ושתהיה עצמנו,
מה וכל כמוהו, לו ארצה לעצמי שארצה מה וכל אותו, ירצה או ברשותו שיהיה מה וכל

יתעלה אמרו והוא כמוהו, לו אשנא בי, שידבק למי או לעצמי יח)שאשנא יט ואהבת(ויקרא
כמו	 .1לרע	

ì[קאפח [נוסח כמוך לרעך ואהבת
:åø äùò :íùושתהיה עצמנו, את אוהבי� שאנו כמו זה את זה לאהוב שנצטוינו הצווי

באמונה לאחי ואהבתי "בדת"]חמלתי לעצמי[או שארצה מה וכל לעצמי, וחמלתי כאהבתי
אמרו וזהו כמוהו, לו ארצה לא לידידי או לעצמי ארצה שלא מה וכל כמוהו, לו ארצה

כמו	. לרע	 ואהבת יתעלה
ìלרעך ואהבת של בעשה עובר לחבירו שנאתו המראה

:á"ù ú"ì :íùשבלב שנאה אלא אמרתי לא ספרי ולשו� משנוא... הזהיר תשנא]: [לא
הוא אבל הלאו זה על עובר אינו אותו שונא שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה אמנ�
אבל כמו	, לרע	 ואהבת אמרו והוא כ� ג� עשה על ועובר תטור ולא תקו� לא על עובר

הכל. מ� יותר חזק חטא הוא הלב שנאת
ìהגר אהבת מצות

:æø äùò úåöî :úåöîä øôñ	יתבר אמרו והוא הגרי� את לאהוב יט)שציונו י (דברי�
באמרו ישראל ע� בזה נכלל שהיה ואע"פ הגר, את יח)ואהבת� יט לרע	(ויקרא ואהבת

אהבה האל לו הוסי� בתורתנו שנכנס בעבור אבל צדק, גר הגר שזה לפי אהבהכמו	, [נ"א
אהבתו] שאמרעל באונאתו באזהרה שעשה כמו נוספת, מצוה לו יז)וייחד כה ולא(ויקרא

ואמר עמיתו, את איש כ)תונו כב הגמרא(שמות מלשו� והתבאר תונה, לא נט:)וגר (ב"מ
כ� ג� כ� תונה, לא וגר ומשו� עמיתו את איש תונו לא משו� הגר אונאת על שחייבי�

>‡<

>·<

>‚<

>„<

הללרמב"ם:1. של לכללו מעבר המצוה משמעות את הרחיב שהרמב"ם נראה ו'אהבתי' 'חמלתי' מלשון
הזולת אצל הטוב את לראות האהבה עליה נוספה הרע, למנוע שתכליתה הזהירות היא חמלתי לך. דסני מאי

25 עמוד טובים" "בדרך החזקה- ביד דבריו עם והשווה הח"ח, של הקצר וסה"מ החינוך ספר עם השווה ,
לקמן:
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אי� מבואר וזה הגר. את ואהבת� ומשו� כמו	 לרע	 ואהבת משו� באהבתו חייבי� אנו
מזה שסכל המצוות שמנה ממי אחד יודע ואיני בו המדרשות2ספק וברוב שהאל. ביארו
אמר יתעלה, עצמו על שצונו כמו הגר על צונו ה)יתעלה ו אלקי	,(דברי� ה' את ואהבת

יט)ואמר י הגר:(דברי� את ואהבת�
ד2 פרק ריש לקמן ועוד) אבל, והל' דעות (הל' החזקה ביד הרמב"ם דברי

åéëøãá úëìäå úåöîì ñçéäå ãñçä úååöîì øå÷î

ìכמוך לרעך ואהבת לפסוק נסמכות חסד גמילות שמצוות הרמב"ם שיטת
:è ùøåùובפעולות בדעות דברי�, בארבעה ה� הנה ואזהרותיה התורה צוויי שכל ...דע

והרחמנות בחמלה שציונו מה כמו מהמידות במידה להתנהג צונו וכ� ובדיבור... ובמידות
כמו	... לרע	 ואהבת אומרו והוא והחסד והצדקה

:á ùøåù :úååöîä øôñ í"áîøחולי� ביקור המצוות בכלל מנו זו במחשבה ...והנסמכי�
הדר	 את לה� והודעת יתבר	 באמרו הנזכר הדרש בעבור מתי�, וקבורת אבלי� וניחו�
מתי�... קבורת זה בה חולי�, בקור זה ילכו חסדי�, גמילות זו הדר	 את ואמרו בה, ילכו
הפעולות אלו כי ידעו ולא עצמה, בפני מצוה הפעולות מאלו ופועל פועל כל כי וחשבו
והוא בביאור בתורה הכתובות המצות מכל אחת מצוה תחת נכנסות לה� ודומי� כול�

וכו'. כמו	... לרע	 ואהבת יתבר	 אמרו

ìבדרכיו והלכת לפסוק חסד גמילות מצוות הסמיך בה"ג
:ï"áîø:à ùøåù :úååöîä øôñì úåâùäניחו� הלכות בעל שמנה היא ג' ...והתשובה

הזאת בתשובה הרב ודברי ערומי�. והלבשת מתי� וקבורת חולי� וביקור אבלי�
שמצא מפני הערו� הלבשת שמנה אחר עלומי�, ההלכות בעל שדברי מפני תמימי�,
מזה שתי� המלבוש ומצות המזו� מצות חשב אולי כי וכיסיתו, ערו� תראה כי בישעיה
יתעלה שאמר מה בכלל נכנס כולו שזה נפסדת סברא באמת הוא כ�, וא� בקבלה, הכתוב
ועבד עליו לרכוב סוס אפילו שאמרו כמו כול� החסרונות כולל שהוא מחסורו, די בתורה

כתובות במסכת שנתבאר כמו אשה להשיאו אפילו וכ� לפניו, שכתב(סז:)לרו� כמו הכל
ז"ל. הרב

ובי אבלי� ניחו� נדרשותוכ� שה� מפני עצמ� בפני מצות אות� שמנה אמר חולי� קור
ל:)בתלמוד מציעא חסדי�,(בבא גמילות היינו הקשו וש� חולי�, ביקור זו בה ילכו אשר

חסדי�, גמילות היינו והקשו קבורה, זו בה דרשו וכ� גילו, בב� דאפילו צריכא לא והשיבו
תשובה השני בעיקר זה על הרב ותשובת כבודו. לפי ואינו לזק� דאפילו צריכה לא והשיבו
הש�. בעזרת בה� להתוכח אני עתיד עוד גבוהות פארות מסעפת גדולי� עיקרי� עוקרת
באמת, עשה מצות שהיא בדרכיו' מ'והלכת האלו למצות הוציא� ההלכות בעל אבל
ומצוה חולי�, לבקר אבלי� לנח� מתי� לקבור ערומי� ולהלביש בדרכיו וללכת כתב

>‰<

>Â<

>Ê<

המלך2. =עבודת קדושים בפרשת כמוך' לו 'ואהבת הקודם הפסוק הביא לא הרמב"ם למה אחרונים =שואלים
מובאת הגר אהבת מצות עיקר וצ"ע. הבה"ג אחר שנמשך אף זו, מצוה מנו לא היראים הנראה =לפי שם

ו. בפרק להלן באריכות
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בגמרא ממ"ש וזה ה�, יד)אחת אלקיכ�(סוטה ה' אחרי דכתיב מאי חמא בר חמא א"ר
א� ערומי� מלביש הקב"ה מה אלא הקב"ה, אחר ללכת לאד� לו אפשר וכי תלכו,
קובר הקב"ה מה חולי�, בקר אתה א� חולי� מבקר הקב"ה מה ערומי�, תלביש אתה
הוציא מכא� אבלי�, נח� אתה א� אבלי� מנח� הקב"ה מה מתי�, קבור אתה א� מתי�

מצוה. ומנא� אות�
והביא בדרכיו, והלכת שנאמר והוא יכלתנו כפי יתבר	 בו להדמות ח' מצוה מנה והרב
שנאמר אחר בלשו� המצוה זאת וכפל אמר רחו�, היה אתה א� רחו� נקרא הוא מה מ"ש
למה וא"כ הטובי�, בפעליו אליו להדמות עניניו בפירוש ובא תלכו, אלקיכ� ה' אחרי
לו תפש ההלכות ובעל הזאת במצוה בספרי השנוי הלשו� תפש הוא בה"ג, על יתמה
כמו	 לרע	 ואהבת ובכלל חסדי� גמילות אלו שכל זה מכל והנראה בגמרא. השנוי הלשו�
מקו� מאיזה גילו ובב� כבודו לפי ואינה בזק� החסד בגמילות שנתרבה וכל נכנסי�, ה�

האח.... ע� חסד לגמול היא אחת מצוה הכל שיתרבה,

ìכמוך לרעך ואהבת מצות

:íéàøé øôñãëø ïîéñואה לח]: קדושי�[ביש� בפרשת הקב"ה צוה כמו	, לרע	 בת
גדול כלל זה אומר עקיבא רבי ותניא ה', אני כמו	 לרע	 ואהבת
אדע האי	 וא"ת ללב, המסור דבר לו לאמר ולא לו לעשות שלא וכו' ואהבת פירוש בתורה,
והיינו ללב	, שמסור יודע שאתה דבר תלמוד, ממ	 פירוש כמו	, נאמר לכ	 אני, נביא וכי

ב' פרק בשבת פירוש.(לא)דאמרינ� ואיד	 התורה כל והיינו תעביד, לא לחבר	 סני דעל	
זה, ע� זה טוב בלב להיות חבריה� את לאהוב ישראל שמצווי� מכא� למדנו אחר, עני�
כמו	, מצות ואוהב שמי� בעול עצמו שמכניס כמו	 שהוא לרע	 כמו	, ת"ל לכל, יכול
וכתיב רע, שנאת ה' יראת כדכתיב לשנאותו מצוה כי לאהבו מצוה אינ	 רשע הוא א� אבל

וגו' אשנא ה' משנאי	 .3הלא

ìכמוך לרעך ואהבת מצות

:â"îñמתנהג שחבירו יראה כאשר חבירו ע� להתנהג ט: מ"ע הספר: בתחילת ברמזי�
כמו	.4עמו לרע	 ואהבת שנאמר

>Á<

>Ë<

יראים:3. (כאן)ספר ראםכתב ר"לבתועפות ללבו, המסור דבר וכו' לעשות שלא רבינו דברי ...ופירוש :
לא אדלעיל קאי כמוך לרעך ואהבת לו, יאמר ולא לחבירו יעשה לא מזה ומצטער אדם של ללבו שנוגע דבר
שניהם ועל כמותך איני לו שאומר באמירה היא ונטירה משאילו שאינו בעשייה היא דנקמה תטור ולא תקום
ואם רבינו שסייים וזה רע, דיבור יאמר לא וגם רע דבר בפועל יעשה שלא כמוך לרעך ואהבת אומר הוא
סבור לומר יכול ללבו המסור דבר אמרית אבל ונראה הנגלה דבר הוא עשייה דבשלמא אדע, האיך תאמר
דאיך בפועל אהבה ואהבת פירוש אין זה פירוש ולפי וכו', כמוך נאמר לכן מזה, מצטער אינו שפלוני הייתי
שהיית כמו כמוך, אמר ושפיר והפסד, רעה מניעת שהוא אלא וכו', כנפשו חבירו שיאהב האדם לב לב יקבל

הים. באיי עיי"ש לשלילה מקנין הפסוק חז"ל ששינו וכו' בשבת דאמרינן והיינו מעליך, מרחיק
אלא כמוך אינו דאם למעוטי אתא כמוך הכתוב שאמר ומה ממש, בפועל ואהבת רבינו מפרש אחר ובענין
הנראה רבינו דברי עד שכתב חדש כשם ודלא טז פרק סוף דר"נ באבות הוא וכן לאוהבו, מצווה אינך רשע
עיי"ש, וכו' דבריו בהמשך רבינו דברי להבין זכיתי לא וגם מקום בשום מצאתיה לא אמנם מרז"ל, דרשה דהוא

ראם. תועפות עכ"ל הדברים, פירוש כד פרק רבה בבראשת ועיין
אח נשמך תמיד כי וצ"ע הגר, אהבת מצות היראים הזכיר שלא להעיר וצ"ע.יש הבה"ג ר

משה"סמ"ג:4. וב"ברית רמ"ה, עמ' ח"ב אדם" בני ב"משפטי מתקן כך עמו', יתנהג שחבירו ירצה ='כאשר
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:è äùòבמסכת כדאיתא תעביד לא לחבר	 סני דעל	 דבר של כללו כמו	, לרע	 ואהבת
שני פרק דנדרי�(לא.)שבת ובירושלמי ה"ג). ידו(פ"ט והכה בשר ומחת	 שיושב מי גרסינ�

אד� אבל ובמצות בתורה רע	 שהוא לרע	 ודוקא להנק�. ידו ותכה ידו תחזור וכי בסכי�,
שנאמר לשנאותו מצוה תוכחה מקבל ואינו יג)רשע ח ואומר(משלי רע, שנאת ה' יראת

קלט) לאויבי�(תהלי� שנאתי� שנאה תכלית אתקוטט ובתקוממי	 אשנא ה' משנאי	 הלא
לי. היו

ìהגר אהבת מצות
:é äùòאומר הוא אחר ובמקו� הגר, את לד)ואהבת� יט יש(ויקרא הרי כמו	, לו ואהבת

מקומות ובכמה גר, שהוא מפני ואחת לרע	 בכל שהוא מפני אחת עשה מצוות שתי בגר
שנאמר אוהבו בעצמו והקב"ה הגר, על תורה יח)הזהירה י לח�(דברי� לו לתת גר ואוהב

במדרש ויש ל�)ושמלה, ל� בעמידת�(תנחומא מישראל יותר הזה בעול� גרי� גדולי� כי
סיני. הר לפני

ìכמוך לרעך ואהבת מצות
:÷"îñ:[בלב התלויות ç:[מצוות ïîéñ	כמו לרע	 ואהבת דכתיב חבירו את *,לאהוב

זכות לכ� ומכריעו לחבירו אד� שבי� שלו� הבאת זה *.ובכלל
דכתיב* לשנאותו מותר תוכחה מקבל שאינו רשע אבל במצוות כמו� כמו�, לרע� פר�: רבינו הגהות

לטובה בודאי אלא בזה חטא לא לומר רגיל פירוש זכות, לכ� ומכריעו אשנא. ה' משנאי� הלא
נתכוי�.

זכות],* [לכ� ומכריעו וכו' שלו� הבאת זה ובכלל ח"ה]: סו� העמודי� צביו� [מובא קדמו�: פירוש
זכות. לכ� וידנוהו עמו שישלימו מאחרי� בכ� חפ� הוא שהרי

לחבר	 סני [דעל	 כמו	 לרע	 ואהבת בתורה גדול כלל עקיבא רבי אמר חבירו, את לאהוב
ואמר עזאי ב� הוסי� תעביד], שנאמרלא הימנו ט)גודל עשה(בראשית אלקי� בצל� כי

חבירו. כבוד על להקפיד לו יש עצמו כבוד על מקפיד שאינו אע"פ פירוש האד�, את
ìהמצוה בכלל שלום הבאת

בספרו כתב המל	 ודוד לחבירו, אד� שבי� שלו� הבאת יש זו מצוה לד)ובכלל (תהלי�
יוחנ� ר' דאמר השלו� גדול מאד כי והב� ודע ורדפהו. שלו� ט)בקש ראשו�(יומא בית

נחרב, למה שני בית דמי�, ושפיכת עריות וגילוי עכו"� עבירות ג' בו שהיו על נחרב למה
שהיה מפני נחרב, מה מפני כ� א� היו, חסדי� ובגמילות בתורה שגדולי� אנו מכירי�
– 'היתה 'ע� 'רבתי 'העיר 'בדד 'ישבה ד'איכא תיבות בראשי ונרמז חנ�. שנאת בה�
שהיה אות� כי מאד חנ� שנאת עונש גדול כי לעיני� הנראה דבר הוא וזה רע"ה. איב"ה
קצ�. נתגלה לא חנ� שנאת (רק) בה� שהיה ואות� שנה, ע' אחר נגאלו עבירות ג' בה�

בו שינה הקב"ה שהרי השלו� סה:)וגדול ושלו�,(יבמות עכו"� עובדי ישראל ואפילו
בה�, ליגע יכולה הדי� מידת אי� ד)שנאמרביניה� עבודת(הושע [פירוש עצבי� חבור

יאשמו עתה לב� חלק אבל, לו, הנח אפרי� מב)עכו"�] פרשה נשא .(ספרי
לשלוח בקשו הפלגה דור שהרי מרובה, חטאת� איזה הפלגה ודור המבול מדור ולמד צא

שנאמר בעיקר יא)יד נשטפו(בראשית אלו בעיקר, יד פשטו לא המבול ודור ש�, לנו ונעשה

>È<

>‡È<

[ עכ"ל. מזה, תמצא לא כי ותראה המצוות מוני בשאר עיין וגם אצלי צ"ע זה דבר הסמ"ג: לשון על כתב
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נשטפו, לכ	 זה את זה ושונאי� וחמסני� גזלני� היו המבול שדור אלא נשטפו, לא ואלו
בהו כתיב הפלגה ש�)ודור לא(בראשית ולפיכ	 אחדי�, ודברי� אחת שפה האר� כל ויהי

פי"ב)נשטפו. דר"נ אבות פי (על
כל מחזיק טוב כלי מצא ולא ישראל את לבר	 כלי הקב"ה בקש שהרי השלו� וגדול

שנאמר שלו� אלא כט)הברכות בשלו�(תהלי� עמו את יבר	 ה' ית� לעמו עוז (עוקצי�ה'
בשלו�פ"ג) חותמי� ברכות וי"ח בשלו� חותמת כהני� וברכת נשא), .(ספרי

ìופיוס מחילה בקשת
לקט� נחשב אפילו מחילה ממנו מלבקש יתבייש אל לחבירו שחטא יודע אד� [נ"א:וא�

לקטן] נחשב וחבירו לגדול נחשב הוא שהיהואפילו שרב ומצאנו אנחנו, אחד איש בני כולנו כי
הטבח אותו של בבית יוה"כ ערב הל	 טבחא ההוא בהדי מילתא ליה הוה הדור גדול
ונשל אני, שמת את סבור וכי כא� רב בא למה ואמר טבח לאותו הכשילו ופיו לפייסו,

דה [משו� עצמו את והרג מידו בפריצותהקרדו� פז)]-בחוצפהשיב שיש(יומא שכ� וכל .
ממו� כל נות� שאפילו בהדיה מילתא ליה דאית מחבירו ומחילה סליחה לשאול לאד�
נביא כי האיש אשת השב ועתה שנאמר מחילה, ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו שבעול�

וגו'. צב.)הוא (ב"ק
צרי	 הוא שהרי שימחול הוא ודי� בעד	. ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהיה שלא ומניי�
הקב"ה אי� ימחול לא שא� לו יהיה וידוע ועיוות, שעשה מה כל על הקב"ה שימחול
וכ� פשע. על שעובר למי עו� נושא הוא למי פשע, על ועובר עו� נושא כדכתיב לו מוחל

כה)מצינו נענה,(תענית ולא רננות וארבע עשרי� ואמר התיבה לפני שירד אליעזר ברבי
מפני לא ואמרה קול בת יצא ונענה, לפני	, חטאנו מלכנו אבינו ואמר עקיבא רבי ובא
לא וא� מדותיו. על מעביר אינו וזה מדותיו על מעביר שזה מפני אלא מזה גדול שזה
יוס� באחי שמצינו כמו פעמי� ג' עד שנייה פע� ממנו יבקש ראשונה בפע� אליו מחל
ויותר נא. אמרו פעמי� וג' בקשה, לשו� אלא נא ואי� נא, שא ועתה נא, שא אנא שאמרו
אלקי לה' חטאתי אנא ויאמר קברו על אד� בני עשרה יביא קוד�, מת וא� יבקש. לא

עליו שדברתי ולפלוני .5ישראל
ìמחלוקת חומרת

גדול כמה ראשו�, לעני� קשה]ואשוב עונשי�[נ"א: אי� שלמטה די� בית שהרי המחלוקת
שדי� יונקי אפילו אבדו קרח ובמחלוקת עשרי�, עד שלמעלה די� ובית שנה י"ג (במדברעד

יח) חכמי�,רבה אמרו פאה)וג� שנאמר(ירושלמי מחלוקת בעלי על הרע לשו� לספר מותר
א) א וג�(מלכי� ודוד], נת� כמו כשר למל	 [ודוקא דברי	, את ומלאתי אחרי	 אבוא ואני

אדו נהרג מה מפני יהיהאמרינ� הקדמוני משל וג� מחלוקת. בעלי להרוג מצאו עילה ניה,
אחדי� וכשה� שבגבורי�, גבור ישבר� לא יחד שבטי� [הרבה] אד� יקשור א� – ֵלעד

ישבר�. שבחלשי� חלש אפילו נפרדי�
ìקנאה מתוך שנאה

הקנאה מ� לבו אד� ירחק לכ	 קנאה, של שנאה מאותה חו� תקוה יש השנאות לכל והנה
חכמי� שאמרו כמו העול�, מ� מוציאתו היא ד)כי שנאמר(אבות בעצמותיו רקב מביא ג� ,

עניניםסמ"ק:5. כמה כולל ==הסמ"ק <?> יט עשה ריש פערלא גרי"פ לקמן עיין הסמ"ק בשיטות ==הסבר
החברות וקיום שלום השכנת יש הפיוס ידי ,שעל לרעך ואהבת למצות שייך מחילה בקשת המצוה, בתוך

ממחלוקת. הרחקה ענין וגם קדמון"), "פירוש (עיין
שבין "ודברים בסוף: וכותב למקום אדם שבין המצוה בעיקר ביאור נג) (סימן תשובה במצות לקמן הסמ"ק =
ב"אורחות מובאים הסמ"ק שדברי לציין יש כאן. לדבריו ורמז שלום", אהבת במצות לקמן אכתוב לחבירו אדם

עצמה. בפני כמצוה הגר אהבת מצוות הסמ"ק מנה דלא עוד לציין ויש .(<?> (לקמן מלוניל לר"א חיים"
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יד) יאשיה(משלי ב� אחאי כרבי קנאה בו שאי� מי ואשרי קנאה, עצמות קנב:)ורקב (שבת
עצמותיו. נרקבו שלא

ìכמוך לרעך ואהבת מצות
:äðåé åðéáø:äáåùúä úøâàהדברי�אות בכל וחבריו לעמו טוב לדרוש אד� וחייב יד:

וארז"ל כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר לנפשו, טוב ודורש אוהב (תורתשהוא
אתכהני�) ישראל מקיימי� השלו� ידי שעל בתורה, גדול כלל זה כמו	 לרע	 ואהבת

וארז"ל אר�)התורה. שלו�(דר� עושה בתפלה אומרי� אנו כ� ועל הכל, כנגד השלו� שקול
הכל... את <?>ובורא ראשונים ד: בפרק לקמן מובאים דבריו המשך

ìלצערו או לחבירו להזיק לא / כמוך לרעך ואהבת
:êåðéçä øôñ:âîø äåöî,נפש אהבת מישראל אחד כל לאהוב ישראל. אהבת מצות

וממונו, עצמו על חומל שאד� כמו ממונו ועל ישראל על שנחמול כלומר
ואמרו תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 לברכה זכרונ� ואמרו כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר
בכ	, תלויי� שבתורה מצות שהרבה כלומר שבתורה, גדול כלל זה עקיבא רבי אמר בספרי
בדברי� ולא בממו� יונהו ולא אשתו את ינא� ולא ממונו יגנוב לא כנפשו חבירו שהאוהב
לכל הדבר ידוע בזה, תלויות אחרות מצות כמה וכ� צד, בשו� לו יזיק ולא גבולו יסיג ולא

דעת. ב�
בי� שלו� יהיה ובזה בו, חבירו יעשה כ� בחבירו הוא שיעשה כמו כי ידוע, המצות שורש

הבריות.
כמו חבירו ע� האד� שיתנהג הוא הכל שכלל המצוה, בתו	 ה� כלולי� זו מצוה ודיני
יספר� דברי� עליו יספר וא� נזק, כל ממנו ולהרחיק ממונו לשמור עצמו האד� שיתנהג
בקלו� המתכבד לברכה זכרונ� שאמרו וכמו בקלונו, יתכבד ולא כבודו על ויחוס לשבח
ומבקש ורעות ושלו� אהבה דר	 חבירו ע� והמתנהג הבא, לעול� חלק לו אי� חבירו

אתפאר. ב	 אשר ישראל אומר הכתוב עליו בטובת� ושמח תועלת�
וכל לשומרו חבירו בממו� נזהר ולא עליה ועובר זמ�, ובכל מקו� בכל זו מצוה ונוהגת
שבו החיוב מלבד זה, עשה ביטל לדעת, דבר בשו� צערו או בממו� אותו הזיק א� שכ�

במקומו שמפורש כמו שהזיקו העני� .6לפי

ìהגר אהבת מצות
:êåðéçä øôñ:íéøâä úáäà úåöî ,àìú äåöîשנזהר כלומר הגרי�, לאהוב שנצטוינו

והיכולת. הראוי כפי חסד אות� ונגמול טובה לה� נעשה אבל דבר, בשו� אות� לצער שלא
נאמר ועליה� בדתנו, ונכנס דתו שהניח האומות משאר אלינו שנתחבר מי כל ה� והגרי�

>·È<

>‚È<

>„È<

החינוך:6. וכותבספר 'חמלה' ענין מדגיש ולב" "מצוה =בספר בשלילה, המצוה החינוך: בדעת ביאורים
שאם מפרש החינוך בשבחו לספר שצריך ברמב"ם שכתוב מה =ואפילו המצוה הגדרת עיקר זאת שלחינוך
ובמצוות בתורה רעך מזכיר =לא שבח. עליו לספר חיובית מצוה שיש ולא בשבחו, רק שיספר עליו לספר בא
בכל כדרכו ובנקבות" "בזכרים כאן הוסיף לא החינוך למה מעיר תצט) (עמוד קידושין הלוי המשמר ==בספר
ומצוה שכיר) (שכר רל למצוה לעיין ומציין בצ"ע, ונשאר עיי"ש) כותב כן בסמוך הגר אהבת (במצות המצוות

ובנקבות. בזכרים המילים משמיט גם שבשניהם פנים) (הלבנת ר"מ
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יט) י בישראל,(דברי� הציווי כ� כמו שיכללהו פי על וא� היית�. גרי� כי הגר את ואהבת�
מצוה בו הש� לנו הוסי� הוא, רע	 בכלל צדק גר שהרי לרע	, ואהבת עליו שנאמר
ולא בכלל שהיה פי על שא� אותו, מלרמות במניעה הדבר כ� וכמו באהבתו. לו מיוחדת

עמיתו את איש שלח)תונו לא(מצוה וגר באמרו לו מיוחדת מניעה בו הכתוב לנו הוסי�
ס"ג)תונה בגמרא(מצוה ואמרו נט:), ומשו�(ב"מ וגו', תונו לא משו� עובר הגר שהמאנה

הגר. את ואהבת� ומצות לרע	, ואהבת מצות מבטל כ� וכמו תונה, לא וגר
הדריכ� ולכ� לזכות�, ורצה קדוש לע� לו להיות בישראל בחר הש� כי המצוה. משרשי
ח� למצוא ויקרה חמודה מדה בכל להתעטר והזהיר� והחמלה, החנינה דרכי על וציו�
ולגמול להתחסד וחמדה נעימות דר	 היא וכמה אלה. ה' ע� ויאמרו רואיה�, כל בעיני
אחרת אומה כנפי תחת לחסות ויבא ואמו אביו בית משפחת וכל אומתו הניח לאשר טובה
תחול הללו טובות למדות זוכי� ובהיותנו השקר, ושנאת באמת ובבחירתו אותה באהבתו
בטובי� תתפשט הטובה כי ממנו, תמנענו לא דבר ושו� בנו, ותדבק עלינו האל טובת

ברעי�. והפכה
לברכה זכרונ� שאמרו מה המצוה נח:)מדיני מעשי	(ב"מ זכור לגר אד� יאמר שלא

שאמרו ומה צד.)הראשוני�, וכל(סנהדרי� באנפיה, ארמאה תבזי לא דרי עשרה עד גיורא
שא עד בה� שהפליגו האהבה והפלגת עני�. בשו� לצערו שלא הכתובזה שהשוה מרו

שכתבתי כמו ואהבת, המקו� ובאהבת ואהבת�, נאמר שבה� המקו�, לאהבת אהבת�
משפטי� סג)בסדר כגמרא.(מצוה ובמקומות במדרשות פרטיה ויתר .

או אות� ומצער עליה ועובר ונקבות. בזכרי� זמ�, ובכל מקו� בכל זו מצוה ונוהגת
עוזר לה� ואי� גרי� שה� מצד בכבוד� שמקל או ממונ� בהצלת או בהצלת� שמתרשל
עליה�. תורה הזהירה מקומות בכמה שהרי מאד, גדול ועונשו זה. עשה ביטל באומה,

מולדתו אר� שאינה בעיר שהוא אד� על לרח� הזאת היקרה המצוה מ� ללמוד לנו ויש
עוזריו, מעליו ורחקו יחידי אותו במצאנו הדר	 עליו נעביר ולא אבותיו, משפחת ומקו�

עזר שצרי	 מי כל על לרח� תזהירנו שהתורה רואי� שאנו נזכה7כמו הללו המדות וע� ,
הציווי טע� רמז והכתוב ראשנו. על ינוחו שמי� וברכות יתבר	, מהש� מרוחמי� להיות
לכל שיש ההוא הגדול בצער נכוינו שכבר לנו הזכיר מצרי�, באר� היית� גרי� כי באמרו
בדבר שיש הלב דאגת גודל ובזכרנו נכריה, ובאר� זרי� אנשי� בתו	 עצמו את הרואה איש
כ�. שהוא אד� כל על רחמינו יכמרו מש�, הוציאנו בחסדיו והש� עלינו עבר כבר וכי

úåøäæà

ìישראל אהבת
:â"ñø.תחשק� כמו	 וריע	 ונתצת�, האלילי� ...דחה המצוות: רעי�)מניי� אהבת יט, (עשה

והנבל כאזרח, צדק פתח....גירי לתושבי הרס"ג)ה בכוונת פב עשה לקמ� פערלא הגרי"פ ביאור (עיי�
:éðåìâøáìà é"ø...	מחיל לו תת� ונתו� יד ופתיחת רע אהבת ...דיבוק עשה: מצוות

:ï÷æä åäéìà åðáø:(כד מפעלי.(עמוד ולצדק לאהוב ֵַרע

>ÂË<

.7= כמוך ולרעך חינוך מנחת חיים חפץ של הלכות קיצור עיין אחרת ממדינה גר =בענין
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:ìåøéáâ ù"ø:(ל החברי�.(שורה ואהבת רעי� והוכח ולהנעי�, להדר שעשועי� ותלמוד
מה) (מצוה

:òé÷øä øäåæוהיא לרע	, ואהבת מאמרו נמנית עשה מצות החברי�], [ואהבת ש�:
בתורה. גדול כלל זה כאמר� הרבה דברי� כוללת

ìהגר אהבת
:â"ñøהמצוות פתח.מניי� לתושבי והנבלה כאזרח, צדק הגר)...גירי אהבת פב, (עשה

:úìçðä äúà... הגדול] שמעו� כמחופשי[לרבינו חוקי� ולקיי� יחד לגור צדק גרי והקרבת
נבלות. ולהאכיל� שער גרי ולחו� צועני�, ???]מפר	 לקמן בגרי"פ [מובא

:éðåìâøáìà é"ø,חסיתי ה' ב	 באומרו להתגייר הבא גר בצלכ� ...יחסה עשה: מצוות
לא עשיתי, מה ויאמר ברוחו יחזור פ� וחמורות, קלות מצות קצת ויודיעוהו יקבלוהו

נסיתי. לא כי באלה ללכת אוכל

:íéãøç:è ÷øôבלב התלויות התורה מ� עשה יו�.8מצות בכל לקיימ� ואפשר
ïîéñ:çëכמו ממונו על ולחוס בשבחו לספר צרי	 לפיכ	 כמו	, לרע	 ואהבת

על וחמלתו ואהבתו עצמו, ככבוד חבירו כבוד רוצה ויהיה עצמו, ממו� על חס שהוא
ודבורו בצרתו, ומיצר בטובתו ושמח תועלתו, ומבקש עצמו, על וחמלתו כאהבתו חבירו
אע"פ הבא, לעול� חלק לו אי� חבירו בקלו� והמתכבד וכבוד. חיבה דר	 בנחת תמיד עמו
וחכמתו הטובי� מעשיו ער	 אלא ביישו, ולא בושת, לו הגיע ולא ש� עומד חבירו שאי�

בזוי וחבירו מכובד שהוא מכללו שיראה כדי חכמתו, או חבירו מעשה פ"ד(למול רמב"�
ה"ד תרי"ג).)תשובה (ממני� כולה. התורה כל כלולה זו דבמצוה רז"ל ואמרו ,

ïîéñ:èëשהוא מפני אחת עשה, מצוות שתי השכינה, כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת
תרי"ג) (ממני� הגר. את ואהבת� אמרה והתורה גר שהוא מפני ואחת ישראל, בכלל

ìלרעך כמוךואהבת
:íééç õôç:øö÷ä úåöîä øôñ:ñ äùò úåöîמישראל אחד כל לאהוב עשה מצות

וממונו חבירו גו� על לחוס צרי	 לכ� כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר כגופו.
עשה מצות ובכלל הבא. לעול� חלק לו אי� חבירו בקלו� והמתכבד עצמו, על כמו וכבודו

ובנקבות: בזכרי� זמ�, ובכל מקו� בכל ונוהג לחבירו. אד� בי� שלו� הבאת זו
ìהגר אהבת

:àñ äùò úåöîנוספת מצוה וזוהי הגר, את ואהבת� שנאמר הגר את לאהוב עשה מצות
אוהב הוא ברו	 והקדוש ישראל). בכלל כ� ג� הוא הגר (שהרי כמו	 לרע	 ואהבת על

דכתיב הגר, ונאמר(יח)את ושמלה, לח� לו לתת גר טו)ואוהב כג את(שמות ידעת� ואת�
גר שכ� ומכל אתנו, לגור אחרת ומעיר אחרת מאר� שבא הוא כא� גר ופירוש הגר, נפש

ובנקבות:9שנתגייר בזכרי� זמ� ובכל מקו� בכל ונוהג .

>ÊË<

>ÊÈ<

>ÁÈ<

==חרדים:8. ועיין בלב" ,התלויות מש"כ =להדגיש

חיים:9. באחרוניםחפץ וע"ע החינוך דברי על ומבוסס צדק, גר שאינו אחרת ממדינה יהודי גם שכולל ==חידוש
החינוך אצל לעיל הערה עיין ועוד, כמוך =לרעך
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התורה+ מפרשי ב: _פרק

:èé àø÷éåאל ��ר (ב) �אמר: מ
ה אל ה' ויד�ר ְֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ(א)

קד� �י �הי� קד
י� אלה� ואמר� י�ראל �ני עדת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ל
אל (ד) �ירא�... ואביו א � 
אי (ג) אלהיכ�: ה' ְֱֲִִִִִֵֶַָָֹאני
לה'... 
למי� זבח תז�ח� וכי (ה) האלילי�... אל ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָ�פנ�
קציר את �בקצרכ� (ט) �מ חרת... יאכל זבחכ� �י�� ְְְִֶֶ*ְְְֲֳִִֵֵֶָָָ(ו)
תל+ט: לא קציר� ולקט לקצר �ד� ,את תכ�ה לא ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹארצכ�

אלהיכ�: ה' אני תע�לל... לא וכרמ� ְְְְֱֲִֵֵֶַֹֹ(י)
(יב) �עמית�: 
אי ת
+ר� ולא �
תכח ולא �גנב� לא ְְְְְְֲֲִִִַַַֹֹֹֹ(יא)
ה': אני אלהי� �
 את וח�ל� ל-קר ב
מי ת-בע� ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹולא

�כיר ,ע�ת תלי. לא תגזל ולא רע� את תע
ק לא ִַָ*ְְְֲֲִִֵֶַָֹֹֹֹֹ(יג)

חר תק�ל לא (יד) �קר: עד ת�.א�� לא ע�ר ולפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

ה':מכ
ל אני ויראת אלהי� ְְֱֲִִֵֵֶָָֹֹ
תה�ר ולא דל פני ת/א לא 
,ט � עול תע�� לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ(טו)
�ע י� רכיל תל� לא (טז) עמית�: 
,ט� �צדק גד�ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ,ני

ה': אני רע� �� על תעמד ֲֲִֵֶַַַֹֹלא
עמית� את ��כיח ה�כח �לבב� אחי� את ת�נא לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ(יז)
�ני את ת0ר ולא ת+� לא (יח) חטא: עליו ת/א ְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹֹֹֹולא

ä':ע � éðà EBîk Eòøì záäàå ֶַÀÈÇÀÈÀÅÂÈÂÄ

Enò éða úà øhú àìå íwú àìÉÄÉÀÉÄÉÆÀÅÇÆ

:'ä éðà EBîk Eòøì záäàåÀÈÇÀÈÀÅÂÈÂÄ
יח יט ויקרא

:ñåì÷ðåà	כוות לחבר	 ותרחמיה עמ	, לבני דבבו תטר ולא תקו� ה':10לא אנא
:ïúðåé íåâøúאנת דמ� לחבר	, ותרחמי עמ	, לבני דבבו נטרי� ולא נקמי� תהוו� לא

ה' אנא ליה, תעביד לא ל	 :11סני
:é"ùø,êåîë êòøì úáäàåבתורה.אמ גדול כלל זה עקיבה רבי כהנים)ר (תורת

åãåáëá) åøéáçì øùà ìëá úåàð÷ì àìù Y áìá äåöî (à)/åì "ïâøôì" àìà (åðåîîá

ï"áîø:וטע�êåîë êòøì úáäàåחבירו את שיאהוב האד� לב יקבל לא כי הפלגה, –
חברי	, לחיי קודמי� חיי	 ולמד עקיבא רבי בא שכבר ועוד נפשו, את כאהבתו

הטוב. בכל נפשו את יאהב כאשר עני� בכל חבירו שיאהב התורה מצות אלא
רע	 במילת אות� והשוה כמו	, רע	 'את' ואהבת אמר שלא בעבור ואהבתויתכ� וכ� ,

את אד� שיאהב פעמי� כי בדעתו, שניה� אהבת להשוות פירושו שיהיה דגר, כמו	 'לו'
בכל אוהבו יהיה וא� בזה, וכיוצא בחכמה ולא בעושר להטיבו ידועי� בדברי� רעהו
אליו, שישוה ולא ובחכמה ובדעת וכבוד ובנכסי� בעושר לו האהוב רעהו שיזכה יחפו�

>ËÈ<

>Î<

>‡Î<

>·Î<

בזה==,אונקלוס:10. אחרונים של והסבר הגר אהבת ובמצות כאן ליונתן אונקלוס בין ההבדלים את לציין
עוזיאל) בן יונתן לר' באמת יונתן שתרגום (בהנחה מפרשים ==יש לקמן לא שבת המהרש"א כך על עמד וכבר

וגו', סני דעלך מה שפירש הזקן הלל רבו בשיטת שהולך
יונתן:11. הקודמתתרגום בהערה עיין
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תהיה שלא הכתוב ויצוה טובה, בכל ממנו יותר הוא שיהיה לעול� בלבו חפ� יהיה אבל
לנפשו עושה אד� כאשר לחבירו הטובה ברבות יאהב אבל בלבו, הזאת הקנאה פחיתות

ביהונת� אמר כ� ועל באהבה, שיעורי� ית� יז)ולא כ בעבור(שמואל�א אוהבו, נפשו אהבת כי
וגו' ישראל על תמלו	 ואתה ואמר מלבו, הקנאה מדת .12שהסיר

:ñçåéî åðéáø,êåîë êòøì úáäàåששנינו והוא וכגופ	 טו)כעצמ	 ב חביר	(אבות כבוד יהי
חנ� לשנאת אזהרה למדנו בתורה, גדול כלל וזה כשל	, עלי	 .13חביב

åðøåôñ:,êåîë êòøì úáäàåמגיע היית א� בעד	 אוהב שהיית מה רע	 בעד אהוב
למקומו.

äùòú ìàå áù ,äìéìù Y åì ÷éæé àìù äöøéù åîë (íéùòîá) åøéáçì òøäì àì (á)

àæø çðòô:,êåîë êòøì úáäàåלא רע	 וי"ל כגופו, רעהו את שיאהב אפשר אי	 וקשה
עליו חביב ממונו שיהא דהיינו לרע	, השיי	 כלומר לרע	, אלא כא� כתיב

משה. מהר"ר כשל	, ולהצילו לשומרו
úåôñåúä éìòá:,êåîë êòøì úáäàå :à"áéø,בתורה גדול כלל עקיבא רבי אמר פרש"י

ואמר הלל לפני שבא בעכו"� דשבת ב' דפרק מעשה ההוא כי כלומר
לחבר	 סני דעל	 לו אמר אחד, רגל על כולה התורה כל לי שתלמוד מנת על גיירני לו
אל לו שיעשו ירצה שלא מה באהבה חבירו ע� אד� יתנהג וכ� פירושא, ואיד	 תעבד לא

אליקי�. הרב פי' כ	 כמו	, לרע	 ואהבת וזהו לחבירו יעשהו
øãäíéð÷æ:,êåîë êòøì úáäàåכתיב היה דא� וי"ל רע	, לומר ליה הוה לרע	 מאי

כמו לו אשר וכל ממונו לחבירו לתת הקב"ה שצוה אומר הייתי רע	
הצילהו ממונו, תגזול שלא כלומר רע	 של מה אהב כלומר לרע	, כתיב להכי לעצמו,

לו... לגזול שרוצה מי ושנא
:íéð÷æ áùåîêåîë êòøì úáäàå à"ã...,ואהבת שנאמר זה כלומר וכו', עקיבה א"ר

רע	 ואהבת לכתוב לו היה הדי� מ� כמו	, לרע	לרע	 מהו אלא כמו	,
כממונ	... מלהפסידו בעיני	 חביב יהא רע	 של ממו� כלומר רע	, של כמו	,

>‚Î<

>„Î<

>‰Î<

>ÂÎ<

>ÊÎ<

>ÁÎ<

לקמןרמב"ן:12. הקטנה יד בלשון ועיין לקנאות, ולא בלב ו"לפרגן" טובה" "עין היא המצוה הרמב"ן דעת לפי
וב חידוש. יש =אם קצת בהרבה דבריו אדםשמפרש "שכל הרמב"ן: דעת מבאר (89 עמ' (ח"ג מאליהו" "מכתב

לגבי מצטיין הוא שבה לחשוב יכול אשר מעלה איזו או דבר איזה מחפש הוא ותמיד 'פרטיות' מרגיש בטבעו
יש חבירו אם באמת הוא חסר מה כי וקנאה פחיתות היא זו שמדה מגלה הקדושה התורה אולם אחרים...

עיי כמותו", מעלה בדבריו.לו עוד "ש
חשבונו על זה שאין "כמוך" עדיין כי לו, שיש ממה יותר שאף ודוד מיונתן ומראייתו הרמב"ן מלשון ומשמע
כתב הרמב"ן בדעת דבריו, תוכן ד"ה 51 עמ' ד' קובץ ועיין הגבלה. בלי לעצמו שרוצה וכמו לו... איכפת ומה
בן שמוסיף שזה (??) לקמן רענן זית דברי אם והשווה לו. שיש ממה יותר לפרגן שצריך בפשטות פרייס הרב
בהגזמה תצוה שהתורה תמוה דלכאורה הרמב"ן דברי בהסבר כא מאמר שבועות יצחק פחד עיין / עיי"ש. עזאי

אחרונים עיין דבריו לפי הגר ואהבת רעים אהבת בין לחילוק לב ==לשים עיי"ש. וכו'
וכן כמוך, לרעך ואהבת משום לחולה לעזור מחוייב שרופא (== (לקמן האדם בתורת הרמב"ן לדברי לציין יש
ולא בפועל מעשים הם המקומות שבשני רבית, ניקח לא לרעך ואהבת שמשום == תצא כי בפרשת בדבריו

בדיוק. שיטתו לבאר ברמב"ן מקומות בעוד וצ"ע בלב, מידה רק
מיוחס:13. לשנאותורבינו סיבה שיש מדובר דשם וי"ל וגו', תשנא לא בפסוק כלול חנם שנאת דלכאורה צ"ע

כתב וכן להוכיחו, אלה בלב לשנאותו שלא התורה ומזהירה הגון שאינו דבר או עבירה דבר בו שראה כגון
עיי"ש. שם בפסוק
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éçî÷ óñåé åðéáø14:ימי� תט אל יכונו, דרכי	 וכל רגל	 מעגל פלס כו) ד (משלי
לחבר	 סני דעל	 חז"ל שאמרו מה זה מרע: רגל	 הסר ושמאל
חבר	 שיעשה לנפש	 תרצה מאשר ושמאל, ימי� תט אל דברי	. כל יכונו ואז תעביד, לא
נאמר לא 'את' מילת בו שזכר מה כל כי כמו	, לרע	 ואהבת הכתוב ואמר לו, עשה כ�
גו� על נופל 'את' כי ו'את', 'ל' בי� יש גדול הפרש כי הגר, את ואהבת� כמו כמו	, בו
שתאהב כמו לו, אהב ועניניו חפציו לרע	, א	 כמו	, רע	 ואהבת אמר לא כ� על הדבר

לנפשו. שלו מה אהב כ	 לנפש	 של	 רד"קמה בשם מהרי"ק מש"כ בסמוך עיין
÷"éøäî:[התורה êåîë,[על êòøì úáäàåחבירו את אד� שיאהוב אפשר היא	 קשה

הקניני� לרע	, אלא גופו, משמע דהוה רע	 ואהבת אומר דאינו וי"ל כגופו,
כשל	 עלי	 חביב יהיה לאיבוד הול	 ממונו תראה שא� ז"ל כאמר� ממונו, היינו רע	 של

לרד"ק: הזכרו�' 'ספר נקרא דקדוק בספר ראיתי וכ� להיות, ויכול טבעי וזהו עייןלשמרו,
קמחי ר"י בסמוך .לעיל

(úåéáåéç) úåìåòô íâ Y êøáçì äúà äùòú ,êì äùòúù êøáçî äôöúù äî íâ (â)

øåù øåëá:,êåîë êòøì úáäàåלא לחבר	 סני דעל	 אות	, שיאהוב רוצה שאתה כמו
עמ	, אחי	 וחי כתיב אלא עצמו כמו אחר שיאהב אומר שאינו תעביד,
לכתוב לו היה עצמו כמו אחר שיאהב לומר רוצה היה שא� חבר	, לחיי קודמי� חיי	

וכ� כמו	, רע	 'את' לד)ואהבת יט כמו	,(קדושי� 'אותו' ואהבת כתב ולא כמו	, לו ואהבת
שכתב אחר במקו� יח)אבל י משמע(עקב לו ואהבת כמו	, כתב לא הגר, את ואהבת�

שפירשתי... כמו ל	, הוא שיעשה רוצה שאתה כמו כמו	 לו לעשות
éðå÷æç:,êåîë êòøì úáäàåכ� תעשה ולאא� תקום לא וגו', תשנא 'לא לעיל בפסוק [-כמש"כ

תעשהתטור'] כליו לכל פרעה, חיל לכל דוגמא יתירה בו והלמ"ד תאהבהו,
לעשות אפשר דאי כמו	 'רע	' ואהבת אומר אינו אחר: דבר ואהבתנחשת. אלא כ�,

לחבר	 סני דעל	 ל	, הוא שיעשה אוהב שאתה כמו טובה לו לעשות ואהבת פירוש 'לרע	'
גבי תפרש וכ� תעביד, לג)לא יט כמו	.(ויקרא לו ואהבת אתכ� הגר הגר

â"áìø:,êåîë êòøì úáäàåהיכולת כפי לו יבחר ולזה כגופו שיאהבהו לומר רוצה
אלא לעצמו, זה שיעשה כמו ההזיקי� ממנו וירחיק לו אפשריות הטובות
לאד� יחוייב שלא האהבה, זאת מפני לאהוב נזק בו יגיע שלא באופ� הוא בזה שהמצוה
וכ� זולתו, לאהבתו קודמת עצמו אהבת כי חבירו, מלאכת עשיית מפני מלאכתו להניח
נפשו את למלט יחוייב אבל לו, יזיק ולא שיאהבהו מחוייב אינו להרגו עליו יקו� א�

המאורשה. נערה בפרשת של� ביאור יתבאר וזה עליו, הק� בנפש ואפילו
:íéð÷æ áùåî...,êåîë êòøì úáäàå à"ãפירשï"áîøä...הפלגה לשו� מפרשי�הוא ויש

הוא שיעשה אוהב שאתה כמו טובה לרע	 לעשות תאהוב פירושו, דהכי
ארז"ל וכ� לא.)ל	, של(שבת למ"ד על תתמה ואל תעביד, לא לחבר	 סאני דעל	 מאי

כמו יתירה למ"ד כ� מקומות בכמה מצינו שהרי כח)רע	 יד וכגו�(שמות פרעה, חיל לכל
ג) כז נחשת.(שמות תעשה כליו לכל

:í"éáìî,êåîë êòøì úáäàåחבירו את שיאהוב לומר אפשר שאי המפרשי� העירו כבר
אהבה על לצוות אי� וג� הנפש. בכח שאינו דבר שזה עצמו את אוהב כאשר

>ËÎ<

>Ï<

>‡Ï<

>·Ï<

>‚Ï<

>„Ï<

>‰Ï<

קמחי:14. הרד"ק).ר"י של (אביו קמחי יוסף לרבי משלי ביאור חוקה" "ספר מתוך
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'בנפשו', במילת תמיד מצוי� הזאת האהבה באמת אבל עליה�, מושל אד� שאי� שנאה או
'כמו	'. במילת לא אהבו, נפשו אהבת כי כנפשו, יהונת� ויאהבהו

לקמ� וכ� למ"ד, ע� נקשר ופה 'את', ע� תמיד תקשר אהב פועל ד)וג� לו(יט ואהבת
ההגעה שמורה הלמ"ד שימוש ובי� הפעול על שמורה 'את' מילת בי� הבדל ויש כמו	.
ההגעה הוא לו ינת� העצ�, בגו� הפעולה היא ביד	, מלכיה� את ונת� כמו הדבר, אל

תמיד. וכ� לידו,
אחד) רגל על התורה כל לגר שלימד במה שבת (במסכת הזק� הלל זה גדר כבר אמנ�

להגי שירצה השנאה, היפ	 הוא זו שאהבה תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 מהמה לחבירו ע
לתועלת הוא אשר בכל שישתדל הנזק, משמירת ה� התועליות מ� ה� לעצמו, להגיע שרוצה
יגרו� שלא וכ"ש לעצמו, ישתדל אשר בכל נכסיו להצלחת ה� גופו לבריאות ה� חבירו
לחבירו, ההגעה שמורה הלמ"ד, בשימוש מציי� וזה מעצמו. למנוע רוצה אשר דבר לו

לעצמו... שירצה מה לחבירו <??=??]שירצה כהנים התורת בדברי לקמן דבריו [-המשך

øáã ÷îòä:,êåîë êòøì úáäàåלחיי קוד� דחיי	 כידוע כמשמעו לפרש אפשר אי
מחבר	. חפ� שאתה כמו פי"ד אבל בהל' פירש הרמב"� אלא חביר	,
לפי הראוי בגדר אלא עצמו, נפש כמו יאהבהו שחבירו האד� יסכל שלא מוב� והדבר

אד� בני לאהוב עלי	 אופ� באותו אר� ודר	 .15הקורבה
לאד� רעה עשית א� חפ� שאתה שכמו הקודמת, לאזהרה בסמיכות קאי הפירוש זה ולפי
לפירוש הסמיכות לפרש יש כ	 רע	 ע� תנהג כ	 פשע	 על יעבור אלא ממ	 ינקו� שלא

הרמב"�...

íéôñåð íéùåøéô (ã)

ìלרבות אשתולרעך
:íéð÷æ øãä...,êåîë êòøì úáäàå à"ãובשלהי כגופו, אשתו לאהוב שצרי	 אשתו, זו

ב"ש(צ.)גיטי� בא"ת רע	 אשתו, זו רעה רע	 על תחרוש אל אמרינ�
כדאמר בתשמיש וישמחנה לתשמיש אשתו לכו� ואי� האשה, זו ב)בגימטריא יט ג�(משלי

טוב. לא נפש דעת בלא
ìרשע למעט לרעך

í"áùø:,êåîë êòøì úáäàåכדכתיב רשע הוא א� לא אבל הוא, טוב א� הוא רע	
ח) רע.(משלי שנאת ה' יראת

:àøæò ïáà,àðùú àì...	לרע ואהבת êåîë,היפ	 êòøì úáäàåשהלמ"ד רבי� דעת על
לאבנר כלמ"ד כמו16נוס� לחבירו הטוב שיאהב כמשמעו שהוא דעתי ועל ,

וטע�17לנפשו .'ä éðà.אתכ� בראתי א' אלוה אני כי ,

>ÂÏ<

>ÊÏ<

>ÁÏ<

>ËÏ<

דבר:15. ==העמק זה פירוש באריכות שמבאר יח פרק <?> לקמן הברית בספר =עיין

עזרא:16. אבנר'פסוקאבן 'הרגו לומר צריך והיה וגו', לאבנר' הרגו אחיו ואבישי 'ויואב ל): (ג ב בשמואל
לר ואהבת לומר צריך היה כאן כן וכמו למ"ד, יהודה.בלא מחוקקי - עך

יהודה.17. מחוקקי - שם והרד"ק רש"י פירש וכן אבנר את במקום לאבנר הרגו כמו 'את' במקום הלמ"ד ובא
עזרא האבן מדברי כאן מוראבספרונביא "...יסוד זה: בענין שכתב א' דיקותשער שחכמתם אחרים ויש

והיוצאים העומדים והפעלים והשמות והשרשיים המשרתים והאותיות ומחלוקותיהם הבנינים לדעת הלשון
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:úáùçî úëàìî:(ת"ע שנת איטליה (מחכמי חפץ משה êåîë,להר"ר êòøì úáäàåאמר לא
בי� אהבה תמצא שלא לפי הפסוק, בראש כמו עמי	 בני ואהבת
ממזג הוא אשר באיש השנאה ובהיפ	 דומה, ממזג יהיה כאשר זוגו, בב� אלא לאיש איש
ונאהב שלשו�, תמול הכרנוהו לא בעלמא בראייה איש פתאו� נשנא כ� על כידוע, נגדיי
הוא כאשר הרע תאהב בהכרח כלומר כמו	, לרע	 ואהבת אמרו זהו ידענוהו, לא ֵַאחר

למידותי	. שוות ומידותיו זוג	 וב� <???כמו	 חכמה משך לקמן ==עיין

ìבאהבה משמעויות שתי
øáã ÷îòä:'åâå [êááì ìëá êéäìà 'ä] úà úáäàå :ä å íéøáã,שני על משמעו אהבה

דביקות ב' וקיומו. הנאהב דבר על מרצונו מוותר שיהא א' אופני�:
הנאהב. ע� להשתעשע עצומה ותשוקה במחשבתו

פ"ה התורה יסודי הל' הרמב"� כמש"כ א' המקרא. בזה אנו מוזהרי� אלו כוונות ושתי
את ואהבת שנאמר הללו עבירות מג' אחת על עוברי� אי� סכנה במקו� שאפילו ומני� ה"ז
על לו אשר כל נתינה והוא נפש	, את נוטל הוא אפילו נפש	, ובכל לבב	 בכל אלהי	 ה'
לאהבו מצוה והנורא הנכבד האל ה"א פ"ב ש� הרמב"� כמש"כ ב' ואמונתו. כבודו דבר
בברכות איתא הכוונה זה ועל כו'. לאהבתו הדר	 הוא והאי	 ה', את ואהבת שנאמר וכו'
רחמתי	 לבי בכל רחמתי	 קרא דהאי בפירוש עקיבה רבי שאמר הרואה פרק בירושלמי
הרעיו� דביקות שמשמעו בטנה ב� מרח� עולה אשה התשכח מלשו� והוא נפשי, בכל

באהבתו...
בהליכות שנתנהג דלמי הקוד�, המקרא המש	 אחר נמשכי� הללו משמעות שתי ועיקר
עשה מצות מתפרש זה הרי בה' דביקות אופ� למצוא חסידות לדר	 הגיע ולא הטבע עול�
אפילו אופ� בשו� ימירנו ולא באמונתו חזק פני� כל על שיעמוד הראשו�, באופ� זו
באופ� מוזהר זה הרי הנפש [במעלת] שנתנהג ולמי הפרשה. כל מתבאר וע"ז נפש, במסירת
בקריאת ית' שמו להזכיר לזה רצויה שעה באיזו ודביקות באהבה מחשבתו להשקיע השני,
משמעותו אי� דש� לרע	, ואהבת כדכתיב ולא ה', 'את' כתיב הכי ומשו� ותפלה. שמע
להל� וכ� בו, ודבק שמו שמזכיר משמע ה' את אבל לריעו, רצונו שמניח הא' כפירוש אלא
הכי. מתבאר ג"כ ש� כמבואר באהבה המצות עבודת לעני� דמיירי ה', את ואהבת א' י"א

לכ	: המביא בדר	 זו פרשה יבואר האופ� וע"ז

:äîëç êùî,êåîë êòøì úáäàåדעני� התפלספ� אחרי החכמי� העלו דהנה יתכ�, ...או
להעשיר העני כמו ההתנגדות, בסיבת באה עצמו, אל חוזרת כשהיא אהבה,
ממנו, מטר שמקבלת להשמי� האר� וכאהבת לאשתו, איש וכאהבת ממנו, טובה שמקבל

אומנתו ב� שונא אומ� וכל עצמו, את שאוהב עצמו אל חוזר עני� זה רבהשכל (בראשית
והער	,לט�ד) היחס והשתוות ההתדמות מסיבת באה היא הנאהב אל החוזרת אהבה אבל ,

וכיו"ב. חכ� אוהב חכ� מחשבתכמו מלאכת לעיל ==עיין

>Ó<

>‡Ó<

>·Ó<

כי מפוארה חכמה היא כי ובאמת הפעולים, ידביקו ואיך והמלות הטעמים ואותיות רבים דרכים על שהם
כמו מצוה גם הלשון, מדרך מפורשים הם רבים טעמים גם בחרוזיו, או במכתבו צחות לשון לדבר בעליה ידעו
הגר על כתוב שהוא הנאמן והעד אלהיך, ה' את ואהבת כמו רעך' 'את כתוב שאיננו כמוך לרעך ואהבת
פרשתיו כאשר למעלה בכתוב דבק והטעם כמוך, שם אין כי הגר את ואהבתם להשיב ואין כמוך, לו ואהבת

עכ"ל. וכו'. במקומו"
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חוזרת תהיה לא א� להנמצאי�, בינו ושיווי יחס שו� שאי� יתבר	 הש� אהבת על ולכ�
בספרי ז"ל אמרו לשמה, ושלא פחותה מדרגה וזה האוהב, ו�ו)אל הדברי�(ואתחנ� והיו

בכל ה' את ואהבת אומר שהוא לפי נאמר, למה לבב	, על היו� מצו	 אנכי אשר האלה
האהבה הלא א"כ השי"ת, אל ושווי ויחוס ער	 שאי� כיו� צד, באיזה יודע איני לבב	,
הדברי� והיו ת"ל לבבו, בכל זה אי� כ� א� לאוהב, וחוזרת התועליות, תקוות ע"י היא
זה שמתו	 פירוש, בדרכיו, ומדבק הקב"ה מכיר אתה כ	 שמתו	 לבב	, על כו' האלה
אל קצת שווי ל	 יש א"כ חנו�, רחו� אתה א� רחו� הוא מה הש� בדרכי מתדבק שאתה
והחכמה הרחמי� מקור הוא כי תדע כאשר אליו, ומשתוקק במידותיו, ותדבוק השי"ת דרכי

השלמות. אופני וכל
דבר אותו עבור אותו תאהב לא להישראלי, תאהב א� כי אמר, ולכ� האמיתית. האהבה וזה
אל מתיחסת האהבה אי� אז כי ותשלו�, גמול ל	 ישיבו או יהללו	, או האד� בני שיכבדו	
להשיג בטוח יותר כי היפו	, האהבה גור� ואז עצמו, אהבת וזה האוהב, אל רק הנאהב
לרע	 ואהבת רק בערכו, שהוא ממי ישיג מאשר יותר מהסכל, החכ� מהעני, העשיר תודה
כמו	 והוא ל	 דומה שהוא מה האהבה סיבת ותהא האהבה יביא שהשווי פירוש כמו	,

יד ומהמחזיקי� באמת הש� ומעובדי האנושי מבחר מזרע שהוא ותתבונ� הש�וכערכ	, יעת
בעול�.

שכתוב אוהבכ�, אני וכאשר אותי לאהוב צרי	 אתה כאשר אהבה דוגמת שזה ה', אני וזה
ב) א כי(מלאכי לאוהב, חוזרת סיבה לאיזה דבוקה לא בעצ�, אהבה שזה יעקב, את ואוהב

ו לי, תתנו מה צדקת� אשרא� עול� ואדו� נברא, משו� תועליות שו� מקבל אינו השי"ת
לרע	. תאהב וכ� – נברא יציר כל בטר� מל	

זו ובבחינה לזה, שיזכה מי ואשרי ובפרטיות� בכלליות� אמיתי� ה� האלה הדרכי� וכל
ישמעאל ר' בפרק משה על סע"א)אמרו סה דעירובי�(מנחות בפ"ב יהושע סע"ב)ועל (כב

בשניה� שאמרו וכמו מעצמות�, היה שלימות� כי לאיש קוו שלא ישראל, את אוהב שהיה
ספ"ה) יהושע ה, ג ולא(שמות קודש', אדמת עליו עומד אתה אשר המקו� כי נעל	 'של

שיהיו בדבריה� וחששו הישראלי, מהכלל שכר שו� קבלו ולא לבניה�, מעלת� הנחילו
זה. בכל ודו"ק שנתבאר. וכמו בעיניה� הרחוק הימי� ק� עד הכלל לתועליות

:øìéî øåãâéáà 'ø(úéìâðàá äøåúì åùåøéô éô ìò)חדשה כהני� משפחת ...כאשר
מבר	 היוצא המשמר המקדש, בבית במשמרתה לעבודה נכנסת
ורעות", שלו� ואחוה אהבה ביניכ� ישכי� הזה בבית שמו ששכ� "מי ואומר הנכנס את
פרטי בכל ולדקדק העבודות בכל 'לשמה' לכוו� שיזכו ברכה לתת במקו� יב.). (ברכות
המשפחה�המשמר. אנשי בי� ואחוה אהבה שתשרה הצור	 הזכירו וכדומה, העבודה דיני
אחר. דבר מכל המשמרת להצלחת יותר חשובה הכהני� בי� והשלו� שהאחדות כנראה
בתחילת וכלה לחת� ג� נאמרי� מילי� אות� כמו	 לרע	 ואהבת מצות חשיבות מפני
'כלל באמת היא זאת כוללת מצוה למה נבי� זה פי על ורעות'. שלו� ואחוה 'אהבה דרכ�,

בתורה'. גדול

>‚Ó<
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הש"ס+ בסוגיות ג: _פרק

ãéáòú àì êøáçì éðñ êìòã äî / øâäå ììä

.àì úáùעל גיירני ליה אמר שמאי לפני שבא אחד בנכרי מעשה שוב
הבני� באמת דחפו אחת, רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מנת
היא זו תעביד לא לחבר� סני דעל� ליה אמר גייריה, הלל, לפני בא שבידו,

גמור זיל הוא, פירושה ואיד� כולה, התורה .18כל

é"ùø:,ãéáòú àì êøáçì éðñ êìòãתעזוב אל אבי	 וריע כז(ריע	 אל)משלי הקב"ה, זה
דברי	. על חביר	 שיעבור שנאוי עלי	 שהרי דבריו על תעבור

:àðéøçà àðùéì.המצות ורוב ניאו� גנבה גזלה כגו� ממש, חביר	
:í"áîø:à äàô ù"îäéô,חסדי� גמילות בכלל נכללי� לחברו אד� שבי� המצות ...וכל

על תורה למדני הגוי לו כשאמר הזק� שהלל תראה הלא תמצא�, בה� התבונ�
תעביד... לא לחבר	 ביש דעל	 לו אמר אחת רגל

à"ùøäî:,'åëå êøáçì éðñ êìòãוגו כמו	 לרע	 ואהבת בתורה דכתיב לעיי�והיינו ויש .'
מקו� מכל בירושלי�, אז לשונ� היה שכ� תרגו� בלשו� ליה שאמר ג� בזה,
ותרחמיה ה"ל דקרא מלישנא דתרגו� וכו', סני דעל	 שלילה בלשו� לו לומר שינה אמאי
גוונא האי בכי אלא איירי לא דקרא ליה דמשמע וי"ל אונקלוס, כתרגו� כוות	 לחבר	
רעה לו תעשה שלא וגו', לרע	 ואהבת קאי ועלה כתיב תטור ולא תקו� לא דגביה בל"ת
כדאמרינ� כמו	 לרע	 ואהבת קאמר לא טובה לו לעשות לגבי אבל וכו', ל	 דסני מכל

ודו"ק. ע"ש יונת� תרגו� דברי מוכיחי� וכ� אחי	, לחיי קודמי� חיי	
:íéä ééà.àì úáùתעביד לא שלילה בלשו� לומר שינה אמאי הרגיש מהרש"א ...ועיי�

האד� לב יקבל אי	 ז"ל הרמב"� שהרגיש למה הרגיש הלל כי והנראה וכו'...
מקני� בתורה המוזכרת האהבה את הלל הסיב לזה נפשו... את כאהבתו חבירו את שיאהב
דעל	 שאמר והוא וגיזו�, בהפלגה האהבה תהיה לא ובזה הנזק, לריחוק והיינו לשלילה,
ל	 שיושג מסכי� אינ	 ולכ	 עצמ	 את אוהב שאתה כמו ור"ל תעביד, לא לחבר	 סני
אותו אוהב שאתה לפי ל	 השנוי דבר איזה לחבר	 שיושג תסכי� לא כ� ל	, השנוי הדבר
האהבה כמות ומשער מודד כמו	 מאמר היה לא זה ולפי עליו) עיי� ג"כ יונת� כוונת (וזה

>„Ó<

>‰Ó<

>ÂÓ<

>ÊÓ<

>ÁÓ<

לא.18. ובעיקרשבת ותוספות בשינוים זה סיפור מובא כו פרק ב נוסחא שכטר) (הוצ' דר"נ באבות הערה:
כל למדני רבי לו אמר (?) עקיבה לרבי שבא באחד מעשה וז"ל: ממונו: והפסד לחבירו היזק לענין שמפרשו
אומר ואתה למדה שלא עד לילה ומ' יום מ' סיני בהר שעשה רע"ה משה אם בני לו אמר כאחת, כולה התורה
אם תעביד, לא לחברך לגרמך סני דאת מה תורה של כללה הוא בני אלא כאחת, כולה התורה כל למדני
תטול לא את אף שלך, את אדם יטול שלא את רוצה תזיקנו, לא את אף שלך, את אדם יזיקך שלא את רוצה

עכ"ל. חברך..., של
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האהבה לרע	 ואהבת יאמר כאילו ואהבת, מצויי נמש	 דבר הוא אבל הפלגה שיהיה עד
דבר שתשיג מסכי� שאינ	 כמו לו השנוי דבר משיג בלתי כמו	 רע	 יהיה ואז האפשרית

ל	. השנוי
כוונה התורה בלשו� אשר כמו	) לרע	 (ואהבת הנזכר במאמר יש כי הלל שידע לפי אול�
על כמו	 מאמר את נשאיר אבל לשלילה מקני� אותו להסב נצטר	 שלא עד פנימית,
המבואר הפירוש כי המתגייר אל הלל אמר לזה רבו, כמו רבו שבו והפירושי� פשוטו,
לא לחבר	 סני דעל	 מה השלילה בעני� הוא כמו	 לרע	 ואהבת במאמר אשר והנגלה
א� בלתי תבינהו לא כלומר גמור, זיל המאמר בזה יש אשר פירוש, איד	 אבל תעביד,

ותשכיל. תלמוד
à"øâä éùåãéç:,úçà ìâø ìò ãîåò éðàùëהעול� דברי� שלשה שעל משו� פירוש

שבית בזמ� זה כל חסדי�, גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד
לנו שאי� נמצא בשלימות תורה ולא עבודה לנו שאי� בגלות עתה אמנ� קיי� המקדש
רצה שלא אחד עמוד על היינו אחת, רגל על עומד כשאני שאמר וזה חסדי�, גמילות אלא

בלבד חסדי� גמילות אלא .19לקיי�

אלא בני	 תקרי אל סד.) (ברכות כדאיתא התורה לעמוד רמז הבני�, באמת [�שמאי] דחפו
לחבר	 סני דעל	 האחד עמוד לו אמר והלל בוני�, נקראי� חכמי� שהתלמידי לפי בוני	,
גמור, זיל הוא פירושא ואיד	 שאמר כמו לתורה אתה צרי	 לו אמר ואעפ"כ תעביד, לא

התורה. ולקיי� ללמוד אתה צרי	 כ� ועל
:á÷òé ïåéò,ãéáòú àì êøáçì éðñ êìòã	לרע ואהבת כדכתיב עמו ללמוד רצה ולא

יש סימני� שלשה ואמרינ� חסדי�, גמילות של שורש הוא שזה כמו	
מלגייר וימנעו חסדי� גומלי בעלי אינ� וה� חסדי�, גומלי רחמני� ביישני� זו באומה
קל והוא תעביד, לא לחבר	 ל	 דסני מה תעשה, ואל השב רק עמו למד להכי זה, בשביל

יותר.
ì:שבת לגמרא גםעיונים שכולל מוכח פאה מרמב"ם לכאורה אולם שלילה לומדים הים ואיי ==מהרש"א

ועיין עשה בקום מהר"למצוות ==ע"ש עיי"ש הגמרא בתוך כמוך" לרעך "ואהבת גורס המאור במנורת ==עיין
הלל בדברי ?? ריע אהבת נתיב לקמן למהר"ל =לציים ועוד מהרש"א בדברי לקמן וגריפ"פ ==פרמ"ג לקמן

זו. גמרא בענין שכתב מה הרן" ב"דרשות לקמן ==עיין

êåîë êòøì úáäàå íåùî äðàøéù ãò äùà ùã÷ì øåñà

.àî ïéùåãé÷בה מתקדשת האשה ובשלוחו בו מקדש האיש משנה:
ובשלוחו בו נערה כשהיא בתו את מקדש האיש ובשלוחה

יותר בו מצוה יוס� רב אמר מיבעיא, בו מקדש בשלוחו השתא גמרא:
דאמרי איכא שיבוטא, מלח רבא רישא מחרי� ספרא דרב הא כי מבשלוחו,
רב אמר יהודה רב דאמר רב אמר יהודה כדרב בה אית נמי איסורא בהא
ותתגנה מגונה דבר בה יראה שמא שיראנה עד האשה את שיקדש לאד� אסור

אמר ורחמנא יט)עליו כמו�,(ויקרא לרע� ואהבת

>ËÓ<

>�<

>‡�<

==הגר"א:19. ולהשוות דומים דברים איוב ספר בביאור הגר"א דברי <?> ה פרק לקמן עיין
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השתא ובשלוחה, בה מתקדשת האשה איתמר, אסיפא יוס� דרב איתמר וכי
כי מבשלוחה יותר בה מצוה יוס� רב אמר מיבעיא, בה מיקדשא בשלוחה
בה לית איסורא בהא אבל שיבוטא, מלח רבא רישא מחרי� ספרא דרב הא

ארמלו. מלמיתב דו ט� למיתב טב לקיש ריש דאמר כדר"ל
מסייע לא, קטנה כשהיא אי� נערה כשהיא נערה, כשהיא בתו את מקדש האיש
שיקדש לאד� אסור אלעזר רבי ואיתימא רב אמר יהודה רב דאמר לרב ליה

רוצה: אני בפלוני ותאמר שתגדל עד קטנה כשהיא בתו את

:é"ùø,åçåìùáî øúåé åá äåöî.טפי שכר מקבל במצות גופו עסיק àùéø,דכי êéøçî
שבת. àëéà,דג.àèåáéù,לכבוד éîð àøåñéà àäáוקידש בעצמו לקדש יכול א�

עליו. תתגנה שמא שיראנה דמצוה שליח óñåé,ע"י áøã øîúéà éëåדאיכא הוא מצוה דאמר
איתמר. אסיפא איסורא àäá,ולאו ìáàתראה שמא לומר איסורא ליכא ראתהו שלא אע"פ

מגונה. דבר åã,בו ïè áúéîì áè ùé÷ì ùéø øîàãכל בעל על אומרות שהנשי� הוא משל
אלמנה. משבת גופי� שני ע� לשבת טוב שהוא הכאåã,גו�.ïè,דהו קשיא ואי שני�.

ומיהו נמי הכי אי� לה, חזי ולא לשלוחה קידושי� יהיב כי איסורא איכא דידה גבי נמי
אשמועינ� למצוה בה דתנא הא הלכ	 ובשלוחה, בה מיקדשא דהיא קאמר בדידה מתני'

איסורא. משו� בו תנא בדידה דאיירי רישא אבל ליכא, דידה לגבי איסורא אבל
:í"áîø:äðùîä ùåøéô...לו משיקדש יותר בעצמו האד� שיקדש אצלנו הנכו� אבל

חוששי� שאנו לפי שיראנה, עד אשה אד� ישא לא שמעיקרנו לפי שלוחו,
כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר לפי אסור וזה יאהבנה, ולא עמה ויעמוד בעיניו תישר לא אולי
בתו את אד� ישיא לא אומרי� אנו בעצמו הטע� ומזה שלוחו, על בו הקדי� ולפיכ	

רוצה, אני בפלוני ותאמר שתגדיל עד קטנה כשהיא
:í"áîø:èé äëìä â ÷øô úåùéà,שלוחו ידי מעל יותר בעצמו אשתו אד� שיקדש מצוה

שיש ואע"פ שלוחה, ידי מעל יותר בידה עצמה שתקדש האשה על מצוה וכ�
כ� לעשות ראוי אי� שירצה מי לכל נערה וכשהיא קטנה כשהיא בתו לקדש לאב רשות
אני בפלוני ותאמר שתגדיל עד קטנה כשהיא בתו את אד� יקדש שלא חכמי� מצות אלא
כשרה ותהיה שיראנה עד אשה יקדש ולא קטנה, שיקדש לו ראוי אי� האיש וכ� רוצה,

שונאה: והוא עמה שוכב או מגרשה ונמצא בעיניו ח� תמצא לא שמא בעיניו
:à"áèéøàëéà éîð àøåñéà àäá éøîàã àëéà,[יהודה לאו[כדרב יוס� דרב והא פירוש

חיוב דר	 אלא הוא מצוה דר	 לאו ובשלוחו בו דקתני דרישא איתמר, ארישא
איסורא. משו� בו לקדש åëå',שחייב úùã÷úî äùàä øîúà àôéñà óñåé áøã øîúéà éëå

והא תימא וכי לקיש, כדריש מחמתה ליכא איסורא פירוש בה, לית איסורא בהא אבל
איכא ויגרשנה, עליו תתגנה ושמא לשלוחה אלא לה חזי דלא מחמתיה איסורא איכא
בדידה אלא איירינ� לא בסיפא והשתא מרישא ליה שמעינ� הא דידיה דאיסורא למימר
כבר דהא איסורא ליכא דבדידיה דכיו� ואשמועינ� מכירתו, היא ואי� מכירה כשהוא ואתיא

איסורא ליכא נמי לדידה בה יהודה]הכיר כנ"ל.[כדרב יוס� מדרב עלה איכא מצוה אבל
:éøéàî...שנדנוד אלא עוד ולא מבשלוחו, יותר בו שמצוה בגמרא פירשו מקדש, האיש

נאותה ושאינה בה מכיר ושא� קדושי� קוד� שיראנה עד שמקדש למי יש עבירה
השליח על סמ	 א� מקו� ומכל כ	, אחר וימאסנה משישאנה בכ	 לו ונוח ישאנה, לא לו

>·�<

>‚�<

>„�<

>‰�<

>Â�<
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תחלה עליה שיחקור לו ראוי שליח ידי על במקדש שא� אלא קדושי�, קדושיו לו, וקדש
יביא ולא שמחה מתו	 בכ	 שיכנס כדי השתדלות איזה ידי על א� בקרובות ג� ויבדוק

חרטה. לידי עצמו
עבירה נדנוד אי� עצמה בשמקדשה מיהא ובאשה ובשלוחה, בה מתקדשת האשה וכ�
מסור שהכלל בעיניה ח� מוצא הבעל יהא שלא חוששי� שאי� שליח, ידי על כשמתקדשת
שהוא שכל מבשלוחה יותר בה מצוה מקו� שמכל אלא לה', ניחא דהו בכל 'איתתא בידינו
שבת הנאת בצרכי שאמרו מה מה דר	 ועל מרובה, שכרו ידו, על המצוה נעשית בעצמו
מכל ורביה פריה על מצוות שאינה פי על וא� שיבוטא, מלח רבא רישא מחר	 טפרא רב
ממצוה נפקעת אינה גמור עשה בה שאי� פי על שא� ועוד ידה, על נעשית המצוה מקו�
[איהי] לאו מקו� מכל שלוחה ידי על שמקדשה על לדידיה איסורא דאיכא ואע"ג לגמרי

גרי�:
שלשפחות פי על א� כרחה, על א� קדושיה שמקבל ר"ל נערה, בתו את מקדש האיש
אלא למכרה, יכול לשפחות א� שהרי בקטנה לומר צרי	 ואי� למכרה רשאי אינו מיהא
עבירה, נדנוד שו� שלוחו ידי על ה� עצמו ידי על ה� קדושיה בקבלת לאב אי� שבנערה

נדנו הא מבשלוחו, יותר בו שמציה ואינהאלא דעת לה יש שהנערה כא� אי� עבירה ד
לה. ניחא דהו בכל איתתא שאמרו וכמו לו, שממאיסתו למי נשמעת

בעיניה לו וממאיסות באות נשי� דעת לה שאי� שמתו	 קדושיה, לקבל לו אסור קטנה אבל
שאמרו וזהו ומעל, במרד עצמה את לגדל לה וגור� וכו', למיתב טב כעני� בחירה לה ואי�
קטנה הא איסור, שו� בלא אביה דמקדשה היא נערה כלומר לא, קטנה אי� נערה בגמרא
לא רוצה, אני בפלוני ותאמר שתגדיל עד שאמרו ומה שהזכרנו, ומטע� לא לכתחלה
לה, ניחא דהו בכל שהגדילה כל שהרי רוצה אני בפלוני שתאמר צריכי� נהא שמשתגדיל
אביה לה שיברור מי בכל לה שנוח בה מוחזקי� אנו ומשהגדילה שתגדיל עד פירושו אלא

וכו': למיתב טב ומצד בו אני רוצה עליו ותאמר
:íéãéñç øôñ:èôù ïîéñח)כתיב טז עת(יחזקאל עת	 והנה וארא	 עלי	 ואעבור

ש� לעבור צרי	 לו, ליתנה ורוצי� אשה לקחת שרוצה אד� דודי�,
ראות בלא יקחנה וא� יקחנה לא בעיניו ישרה לא שא� אותו תראה היא וג� לראותה

וכתיב למיתתה ויתאוה ויקוה ישנאנה כט)שמא ג ואי�(משלי רעה. רע	 על תחרוש אל
ישראל. מאר� לצאת לו היה לא כי אותה ראה שלא אבינו יצחק על ראיה להביא

:òùåäé éðô,åçåìùáî øúåé åá äåöî óñåé áø øîà àøîâדסיפא בבא לישנא, דלהאי נראה
מבשלוחה יותר בה דמצוה משו� נמי היינו ובשלוחה, בה מתקדשת דאשה
איצטרי	 דסיפא וסיפא מיקרי, מצוה אפ"ה מיפקדא לא דאיתתא דאע"ג לאשמעינ� ואיצטרי	

(מד.). כדלקמ� לא ובשלוחה בה אי� ובשלוחו בו לאשמעינ�
דבאי� רב אמר יהודה לרב ליה אית כרח	 על נמי לישנא דלהאי נמי שפיר אתי והשתא
דמילתא לאשמעינ� למתניתי� איצטרי	 לא דכה"ג דס"ל אלא איכא, נמי איסורא מכירה
השתא כ� א� איירי מכירה ובאי� איסורא לאשמעינ� אתי דמתניתי� ס"ד דאי היא, דפשיטא

א דליכא למימר דהאיכא מידי, שמעינ� לא דסיפא,נמי דומיא בעלמא מצוה אלא יסורא
ואיסורא הוא הכי דמילתא דקושטא כרח	 על אלא זו, א� זו לא היינו תרתי דקתני והא
משא"כ במכירה, מתניתי� איירי כרח	 ועל לה, ידעינ� דמסברא לאשמעינ� איצטרי	 לא
איסורא, ומשו� מכירה באי� איירי דרישא לומר לנו יש יותר דאדרבא סובר דאמרי לאיכא
משו� דתרווייהו שנאמר ממה בהכי ל� ניחא טפי אפ"ה דסיפא, דומיא הוי דלא אע"ג

וק"ל. לי נראה כ� קתני, זו א� זו ולא איירי מצוה
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:ñ"ùä éðåéìâ,'åâå úáäàå øîà àðîçøåתשנא דלא קרא נקיט לא מדוע עיו� צרי	 קצת
תרוייהו, למינקט הו"ל וג� לאו, דהוא טפי דחמור בלבב	, אחי	 את
וכו' תקו� בל משו� וכו' עובר לו הוגנת שאינה אשה הנושא ה' פרק סוטה תוספתא ועיי�
אל על ועובר ששונאה דסו� פירוש וכו', כמו	 לרע	 ואהבת בלבב	, אחי	 את תשנא אל
שכתבתי וכמו לשנאותו מותר ד"ה ז: תענית ברש"י ג� קשה וכזה וגו', ואהבת וגו' תשנא

עש"ה. בגליו�
ì:שבת לגמרא ...ומותרעיונים ג: הל' כא פרק ביאה איסורי רמב"ם / ע"א ט"ז דף דב"ב פ"א ח"א מהרש"א

שראוי אלא עוד ולא איסור צד בזה ואין ישאנה בעיניו נאה היא אם שיראה כדי וכו' הפנויה בפני להסתכל
תורה / ב סעיף לה סימן אה"ע שו"ע / לה סימן וריש ג אות כא סימן העזר אבן יוסף בית / כן... לעשות

יא סימן ביאורים כמוך לרעך / אסור או ראוי - מח סימן אה"ע יציב דברי / קכג הערה תמימה

äðåâî øáã äàøé àîù

.æé äãðואהבת שנאמר ביו� מטתו שישמש לאד� לו אסור חסדא רב אמר
עליו. ותתגנה מגונה דבר בה יראה שמא אביי אמר משמע מאי כמו�, לרע�

:ó"éø:é ÷øô ïéáåøéòמטתו שישמש לאד� אסור חסדא רב אמר היד כל בפרק ...גרסינ�
דבר בה יראה שמא אביי אמר תלמודא מאי כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר ביו�

עליו ותתגנה מגונה
:à"ùøäî,'åâå êåîë êòøì úáäàå øîàðùמ"ש וע"פ כו'. מגונה דבר בה יראה שמא

לאור מטתו המשמש אמרו ולזה תעביד לא לחבר	 ל	 דסני מאי קרא בהאי
וק"ל: עליו שתתגנה שאפשר עושה שהוא מדה כנגד מדה מגונה זה הרי הנר

:øðì êåøò.êåîë êòøì úáäàå øîàðù àøîâáילי� ולא זה קרא לר"ח לי' למה ק"ק
מהכא ור"ל ר"י ג� ילפי לא למה אפכא ק' וכ� לעיל ור"ל ר"י דדרשי מהא
ר"י דדרש למה דרכיו דבוזה וקרא ר"ל שדרש למה אמר דהלילה קרא דרש דר"ח וי"ל
משמש דבאינו לעיל שכתבתי מה לפי י"ל או לרע	 מואהבת רק קרא לי' לית ולכ� מני'

לכ לר"ל ג� ועקרה ובזקנה ביו� לשמש לר"י מותר לרע	להריו� מואהבת ר"ח הוצר	 �
היא א� זה דלטע� י"ל דר"ח טע� ור"ל לר"י ניחא דלא ומה הני בכל ג� דשיי	 כמו	

אסור: לטעמ� אבל מותר יהי' בזיונה על ומוחלת בכ	 רוצה
חאמוראים... של הדעות בשתי הסוגיא מתחילת קצת להביא ===צריך

åôåâë åúùà úà áäåà

:áñ úåîáéוהמדרי� מגופו, יותר והמכבדה כגופו, אשתו את האוהב ת"ר
אומר הכתוב עליו לפירק� סמו� והמשיא� ישרה בדר� ובנותיו הבניו (איוב

אהל�.כד) שלו� כי עו:]וידעת סנהדרין גם -]

:é"ùø,åôåâî øúåé (:áñ úåîáé):מדגברא קשה דאיתתא äãáëîäå,דזילותא (:åò ïéøãäðñ)
נאי�: בתכשיטי�
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למאני קרי כדאמרינן ממנו יותר מכובדים בגדים להלבישה היינו מגופו, יותר ומכבדה יבמות: מהרש"א וכ"כ
וק"ל.] מכבדותיה

:ìéðåìî é"ø,åôåâë åúùà úà áäåàä (ïéøãäðñ)יותר תטרח שלא עליה שחמל כלומר
נאי�.äãáëîäå,מדאי. בתכשיטי�

:í"áîø'ìä:èé åè :úåùéàמגופו יתר אשתו את מכבד אד� שיהיה חכמי� צוו וכ�
עליה יטיל ולא הממו�, כפי בטובתה מרבה ממו� לו יש וא� כגופו, ואוהבה

רוגז. ולא עצב יהיה ולא בנחת עמה דיבורו ויהיה יתירה אימה
:íéð÷æ øãä... :èé àø÷éå,êåîë êòøì úáäàå øçà øáãאשתו לאהוב שצרי	 אשתו, זו

גיטי� ובשלהי רע	(צ.)כגופו, אשתו, זו רעה רע	 על תחרוש אל אמרינ�
כדאמר בתשמיש וישמחנה לתשמיש אשתו לכו� ואי� האשה, זו בגימטריא ב"ש בא"ת

ב) יט טוב.(משלי לא נפש דעת בלא ג�
:á÷òé úåìä÷אהבה מצד אשתו לאהוב חז"ל כוונת שאי� ...וברור מכתב]: [מתו	

ואשת חברתו היא כי חברי�, אהבת מסוג לאהבה אלא לנשי�, הטבעית
הכרת מצד האהבה וכ� לזה, זה ונסתייע מסייע אחד וכל משותפי� עניני� לה� ויש בריתו,
צער כמה גלמוד, נשאר והיה אופ� בשו� אשה משיג היה לא אילו בדעתו שיצייר הטוב
ממידת אינה זו ואהבה שלו... בחיי� מסודר הוא אשתו ידי ועל מזה, לו היה למכאוביו

בזה... שמחויבי� הטובות המידות מאחת רק כלל התאוה
ì:יבמות לגמרא תצזעיונים עמוד קידושין הלוי משמר שם, ????? מהרש,א טו, פרק הברית ספר לקמן עיין

êåîë êòøì úáäàå ìò øáåò åøéáçî äñðøô òðåîä

:äñ íéøãðשבתורה הכתוב מ� לו פותחי� מאיר רבי אמר ועוד משנה:
ועל תטור, לא ועל תקו� לא על עובר שאתה יודע היית אילו לו, ואומרי�
יעני שמא עמ�, אחי� וחי כמו�, לרע� ואהבת בלבב�, אחי� את תשנא לא
הרי נודר, הייתי לא כ� שהוא יודע הייתי אילו אמר לפרנסו, יכול אתה ואי�

מותר. זה
ì:נדרים לגמרא ==עיונים == ==

êåîë êòøì úáäàå íåùî åéáàì äàåôø úåùòì

:ãô ïéøãäðñאמר מתנא רב לאביו, ד� שיקיז מהו ב� להו (ויקראדאיבעיא
מהיט) בהמה ומכה אד� מכה אמר חיננא בר דימי רב כמו�, לרע� ואהבת

פטור. לרפואה אד� מכה א� פטור לרפואה בהמה מכה
לבריה שביק לא דרבינא בריה מר סילוא, ליה למישקל לבריה שביק לא רב
נמי, אחר הכי אי איסור, שגגת ליה והוה חביל דילמא כוותא ליה למיפתח

חנק... שגגת בנו לאו שיגגת אחר
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é"ùø:,êåîë êòøì úáäàåחפ� שאינו דבר אלא לחבריה� מלעשות ישראל הוזהרו לא
לעצמו בבשרו.àåìéñ,.20לעשות לו ישב àúååë,קו� äéì çúôîìלהוציא כויה,

ממנה. éîð,ליחה øçà éëä éàדכתיב חבירו חבלת על הוזהרו ישראל כל שהרי ליפתח, לא
כה) יוסי�.(דברי	 פ� יוסי� åàì,לא úââùלאו שזדונו באיסור שגגה הוי מתכוי� כשאי�

דקיל. בעלמא
:íéðåàâä ú"åù:æèø ïîéñ éáëøäלאביו ד� שיקיז מהו ב� להו דאיבעיא הא ודשאילתו�

מכה אמר חיננא בר דימי ורב כמו	, לרע	 ואהבת אמר מתנה רב
לבריה ליה שביק לא דרבנא בריה מר לאיסורא. או קאמר להתירא בהמה, ומכה אד�

בותא הא בותא, ליה עיי"ש]למיפתח הערוך גירסת גם לא,[-כך או בריאה דאמרינ� בויי כי
אדונ'. ילמד

ולהתירא שארי קא מישרא חיננא בר דימא רב ובי� מתנא רב בי� דתרויהו� חזינא הכי�
ואהב דריש מתנא רב דרשי, אד�קא לרפאות נתכוונתה אילו שאתה כש� כמו	 לרע	 ת

לעצמ	 רואה הייתה לא ברצונ	, ולא מדעת	 שלא חבורה יד	 על ונתגלגלה ולטובתו
מכה אד� מכה [דריש] חיננא בר דימי ורב כמו"	, לרע"	 ואהב"ת בחביר	 עשה כ	 עוו�,
רב דקארי ואע"ג פטור. לרפאותו אד� מכה א� פטור לרפאותה בהמה מכה מה בהמה

בריה ומר דמידה[דרבינא]פפא חזיננא והכי� חנק, משגגת בנייהו מרחקי דקא הוא רחוקי ,
לאו שגגת חבורה ועבדי מישתלו דאו נכראיי דאשכחו במקו� עבדי� דהוה הוא יתירה
דריאה בויי כי דהכא ובותא במילתא. ליכא איסורא אבל מינה, מדרבה בנייהו רחיקו

אבעבועות: לשו� דילה ועיקר האי]ניהו, רב בנו או שרירא מרב או כנראה זו [-תשובה

ì:סנהדרין לגמרא בועיונים שאין בחבלה רוצה אביו שכאשר כמוך לרעך ואהבת מהפסוק למד מתנא רב
היה שהאדם מה שכל לחבירו, אדם שבין בפגיעות הקשורות המצוות בכל הוא גדול שכלל ומשמע איסור,
ועיין עיי"ש ברש"י כן ומפורש לאחרים. כן עושה וחבלה, פגיעה כמו שנראה אף לתועלת, לו שיעשו רוצה

" הגאונים של ולאבהסבר מדעתך שלא חבורה ידך על ונתגלגלה ולטובתו אדם לרפאות נתכוונתה אילו
רבנן חששו שלמעשה [אלא כמוך". לרעך ואהבת בחבירך עשה כך עוון, לעצמך רואה הייתה לא ברצונך,

[??? בשו"ע עיין לכתחילה התירו ולא חנק שגגת משום
לחבירו אדם בבין גדול כלל שזה יבמות הערות קובץ מדברי כאן ===להביא
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äôé äúéî åì øåøá

:é"áùøã àúìéëî:åè àë úåîùיודעי� אנו אי� יומת, מות אביו... ומכה
ברור כמו�, לרע� ואהבת ת"ל זה של מיתתו תהא במה
מפני אלא יפה שהיא מפני לא אומר רבי חנק. זה זה ואיזה יפה, מיתה לו

חנק... היא סת� בתורה האמורה מיתה וכל סת�, מיתה שהיא

.äî ïéøãäðñאבוה בר רבה אמר נחמ� רב אמר תרתי, בה ליעביד ...וכ"ת
היא, תנאי נחמ� דרב לימא יפה, מיתה לו ברור כמו� לרע� ואהבת קרא אמר

קמפליגי... בה והכא נחמ� ליהדרב אית עלמא דכולי לא
מה. סנהדרי� נא. ב"ק לז: כתובות ח: סוטה עה. פסחי� עיי� – בש"ס מקומות מכמה מופיע זה עני�

נב: ש� נב. ש� (פעמיי�)

àúôñåúכמו�סנהדרי� לרע� ואהבת אומר הוא הרי אומר יהודה רבי יא: ט
יפה מיתה לו ==21ברור ==

:é"ùø.מה äôé,סנהדרי� äúéî.תבזהו ולא
:úåôñåú.äî ïéøãäðñ,äôé äúéî åì øåøáמחיי� שיי	 לא כמו	 דלרע	 משו� מפרשי� יש

תטור, ולא תקו� לא דקרא ברישיה דכתיב משו� מפרשי� ויש קודמי�, דחיי	
מיתות ארבע בפרק לקמ� כדאמרינ� מיתה היינו נקימה נב:(ולשו� ינק�,)ד� נקו� גבי

וכו'. חרב עליכ� והבאתי אומר כשהוא

:äîø ãé:áð ïéøãäðñ	רע דכתיב היכא וכל כמו	, לרע	 ואהבת קרא אמר ...ומפרקינ�
לברור זכותו אחר לחזור חייב אתה מיתה שנתחייב רשע ואפילו ישראל משמע
יפה מיתה לה� ברור מיתה, שנתחייבו שב	 רעי� לשו� לרע	 ואהבת וי"ל יפה, מיתה .22לו ָ

:íéð÷æ áùåî,êåîë êòøì úáäàå [äøåúä ìò](נב.)...ובסנהדרי�	כמו לרע	 ואהבת דריש
ואהבת כמניי� יפה מיתה לו ברור אותיות במניי� וכ	 יפה, מיתה לו ברור

כמו	. éðàåéîלרע	 íçðî ø"äåקודמי� חיי	 אמרינ� שהרי לומר ל	 אי� שמחיי� פירש
מצוה אי� והלא תאהבנו היא	 פ"א וי"מ במיתתו. מדבר כמו	 לרע	 ואהבת א"כ רבו לחיי

>·Ú<

>‚Ú<

>„Ú<

>‰Ú<

>ÂÚ<

>ÊÚ<

>ÁÚ<

פה:20. סנהדרין אורש"י במזיק אלא אסורים שאינם לחבירו, אדם בין המצות בכל כללי יסוד נראה מכאן
שחולק המ"ד וגם הידוע==. שיעורים לקובץ לציין מותר, אז בהם, ורוצה לטובתו הם אם אבל חבירו, את מצער
מצות בשאר היסוד לעצם מודה אבל דחמיר, באביו הכאה איסור דשאני דס"ל י"ל וכו', אדם מכה פסוק ומביא

לחבירו. אדם שבין
סנהדרין:21. נחמן.תוספתא ר' חידש ומה תנא כאן שיש שמעיר מה: סנהדרין הים מרגליות עיין
רמ"ה:22. אםיד תתמה ואל עיקר, קמא "...ולשון ומוסיף: דבריו הביא ואהבת, ד"ה לז: כתובות בשטמ"ק

ואמרינן אחיך, נקרא שנקלה אחר לעיניך אחיך ונקלה כדכתיב מקרי נמי אהוב דריע ריע הכתוב אותו קרא
כיון אלא וגו' מיוזנים סוסים כתיב והלא היו חסידים וכי ארץ לחיתו חסידיך בשר טוב שוחר במדרש נמי

רעך]. עכשיו נחשב דין בבית שנידון אחר רשע, -] עכ"ל. כנ"ל", היו חסידים דין בהם שנעשה
.?? אחרונים ועוד לקמן פערלא הרב עליו =ועמ"ש
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קאי דלעיל מיואני מנח� ה"ר מפ' ועוד יפה. מיתה לו לברור דהיינו ש"מ אלא להחיותו,
ואמרינ� תטור ולא תקו� נב:)לא והבאתי(ש� אומר כשהוא היא מה יודע איני זה נקימה

על בחרב, שהיא נקימה מצינו א"כ חרב נקמת זה אומר הוי ברית נק� נוקמת חרב עליכ�
כ�. דרשו כ�

:ìàéèìô íééç 'ø[äøåúä ìò],êåîë êòøì úáäàå,יפה מיתה לו ברור דרשינ� מהכא
מדכתיב ותיר� חיי�, לו ברור אימא קאי מיתה דעל מנל� ר"י הקשה
והבאתי בג"ש וילפינ� ינק�, נקו� כדאמ' נתקבלה נקימה דנקימה שוה וגזירה תקו� לא
דילי� מפרשי� ויש נקימה. נקימה שוה בגזירה אתיא ה"נ ברית, נק� נוקמת חרב עליכ�
עמ	, אחי	 וחי והכתיב חיי� על דאי מיתה על קאי ע"כ א"כ כמו	 לרע	 ואהבת מדכתיב

מת. בגימטריא תיבות סופי כמו	, לרע	 ואהבת טפל. והוא עיקר שאתה

:íééç úøåú.äî ïéøãäðñ,'åëå íéùøôî ùé úåôñåúä åáúë ,äôé äúéî åì øåøáנראה ועוד
שאוהב כמו חבירו את אד� שיאהב הוא אפשר דלא מילתא הא מחיי� דאי
אפשר דלא מלתא הכתוב צוה ואמאי כולו העול� מכל לו חביב אד� של דגופו גופו את

להתקיי�.

:øðì êåøò.äî ïéøãäðñú,êåîë êòøìã íåùî î"é .äôé äúéî åì øåøá ä"ãהבנתי לא
מיתה ג"כ הוי כמו	 לרע	 ואהבת דבכלל ודאי הא לה	 דמצרכינ� למה
בורר היה ג"כ שיהרג מיתה באיזה לברור בידו והיה מיתה חייב הוי הוא א� דהא יפה
אי� דהא לי קשיא קודמי�, חיי	 דהא כ� שיי	 לא דמחיי� שכתבו מה ג� יפה, מיתה לו
ואהבת כלל שיי	 לא קודמי� חיי	 ששיי	 במקו� וא"כ מגופו יותר אותו שיאהב הציווי

כמו	: לרע	

ì:יפה מיתה לו ברור לענין וראשוניםעיונים התוספות ובדברי יפה מיתה ברור ענין בכל רחב ביאור
זו בסוגיא אחרנים מדברי עוד בציונים ועיין ,????? לקמן רס"ג ביאור עיין

דין... בית הרוגי עלי מתאבלים לא למה לרעך, נחשב וודוי דין גזר שאחר לשיטות מעיר יעקב ==שאילת

>Ù<

>‡Ù<

>·Ù<
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בתורה+ גדול כלל ד: _פרק

éàæò ïáå àáé÷ò éáø

:íéðäë úøåú:íéùåã÷גדול כלל זה אומר עקיבא רבי כמו�, לרע� ואהבת
אד� תולדות ספר זה אומר עזאי ב� א)בתורה, ה זה(בראשית ,

מזה. גדול כלל

:äáø úéùàøá:æ ãë äùøô...כלל זה אד� תולדות ספר זה אומר עזאי ב�
כלל זה כמו�, לרע� ואהבת אומר עקיבה רבי בתורה, גדול
ונתקללתי הואיל עמי חבירי יתבזה ונתבזיתי הואיל תאמר שלא בתורה, גדול
בדמות מבזה, אתה למי דע כ� עשית א� תנחומא א"ר עמי, חבירי יתקלל

אותו. עשה ==אלהי� המדרש מפרשי עיין // מ רמז בראשית שמעוני ילקוט עם ==השוה

:éîìùåøéíéøãð:ã è,עבידא הי� עמ�, בני את תטור ולא תקו� לא כתיב
ואהבת לידיה? ותחמי תחזור לידוי, סכינא ומחת קופד מקטע הוה
ספר זה אומר עזאי ב� בתורה, גדול כלל זה אומר עקיבה רבי כמו�, לרע�

מזה. גדול כלל זה אד� תולודת

íéðäë úøåú éùøôî

ã"áàø:,äøåúá ìåãâ ììë äæ øîåà àáé÷ò 'øהוא גדול כלל תעביד לא לחבר	 סני דעל	
בדמות אלקי� ברא ביו� אד� תולדות ספר זה אומר עזאי ב� המצות. לרובי
כמו	, אלא שמענו לא הראשו� הפסוק מ� שאילו מזה, גדול כלל זה – אותו עשה אלקי�
עמו, ויחבל עמו ויתקלל עמו חבירו יתבזה ונחבל ונגזל הוא נתקלל או הוא שנתבזה הרי

דיוקנולכ	 דמות מקלל, אתה מי ואת מבזה אתה מי את אותו, עשה אלקי� בדמות נאמר
הראשו�. מ� גדול כלל זה מקו�, של

õðàùî ù"ø:,äøåúá ìåãâ ììë äæ øîåà àáé÷ò 'øמדליקי� במה בפרק שבת(כדאיתא
עזאי)לא. ב� מצות, לרוב הוא גדול כלל תעביד לא לחבר	 סני דעל	

ואהבת מקרא דאי רבה בבראשית כדמפרש מזה, גדול כלל אד� תולדות ספר זה אומר
חבירי, ובקללת בבזיו� רוצה אני ג� לומר יכול ונתקלל שנתבזה הרי ה"א כמו	 לרע	
נמצא אותו, עשה שבדמות למי מבזה אתה למי תנחומא א"ר זו, מדה לידי באתי שכבר

הראשו�. מ� גדול הכלל שזה
בדי� יושב שהקב"ה אלקי�, אחת פע� כתוב כמו	 לרע	 ואהבת דבקרא לי נראה ועוד
וכה"ג יושב, והדר בדינו יושב שהקב"ה פעמי�, שני כתיב ספר דזה ובקרא הדבר, על
בשבועה אומר אלעזר ב� שמעו� ר' כמו	 לרע	 ואהבת הת� דאמרינ� נת� דר' באבות מוכח
נאמ� לאו וא� שכר, לשל� נאמ� ה' אני כי כמו	 לרע	 ואהבת זה דבר נאמר גדולה

ממנו. ליפרע

>‚Ù<

>„Ù<

>‰Ù<

>ÂÙ<
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ììä åðéáø:,äøåúá ìåãâ ììë äæ,הוא גדול כלל כמו	, לרע	 ואהבת דכתיב כיו� כלומר
בפרק כדגרסינ� כולה התורה כל והיינו תעבד, לא לחבר	 סני דאת דמשמ'
סני דאת [דעל	] כולה התורה כל גוי לההוא הלל ליה דאמר שבת במס' מדליקי� במה

גמור. זיל הוא פירושא ואיד	 תעביד לא לחבר	
,äæî ìåãâ ììë íãà úåãìåú	לרע מואהבת גדול כלל הוי אד� תולדות ספר זה כלומר

לרחומי ליה מיבעי הוי אלקי� דדמות וכיו� אותו ברא אלקי� בצל� דכתיב משו� כמו	,
בסמוך]אנפשיה אח"כ כמ"ש 'כנפשיה' גדול[אצ"ל: כלל הוי אד� תולדות ספר זה ס"א .

אלא הדדי בהדי וליטור ליקו� ליה מיבעי לא נינהו אחד אב תולדות דכולהו דכיו�
כנפשיה. לרחומי

ïøäà ïáø÷:,äøåúá ìåãâ ììë äæהמצוות מ� לחבירו אד� שבי� מה כל תחתיו שכולל
תעביד. לא לחבר	 סני דעל	 דמה כמו	, לרע	 ואהבת באומר

,äæî åðîî ìåãâ íãà úåãìåú øôñ äæולזה אחי� וכול� ה� אחד אב תולדות שכול� דאמר
הוא התורה ספר זה לומר הכתוב וכונת זה, את זה לשנא ולא זה על זה להתגדל אי�
דואהבת דקרא משו� גדול כלל והוא ה� אחד אב בני שכול� הראשו� אד� מתולדות
מצד אותה מחייב תולדות ספר זה אבל לבד, הריעות מצד האהבה מחייב הוא לרע	
אחד, ובחות� אחד בצל� שכלנו לנו הראה בזה כי ועוד גדול, יותר חיוב שהוא האחוה
אחדי� שאנו כש� דברינו בכל להתאחד אותנו תחייב שהיא האלוקית, הצורה והיא

האלוקית. בצורה
ממנו יותר שררה נוטל חבירו אם אפילו

ïðòø úéæ:שם]:מבעל שמעוני ילקוט אברהם", äæî,"מגן ìåãâ ììëאיש בני אחי� שכולנו
וב"א אהר�, קרב� עזאי?]אחד, אותו[-ובן עשה אלקי� בדמות דכתיב פירש

ברא אלקי� בצל� קרא להביא ליה דהוי וקשה הראב"ד. בש� עכ"ל יבזוהו לא כ� וא�
מיניה. לעיל דכתיב אותו

א� וא"כ ממנו יותר חבירו יאהב לא דעכ"פ י"ל כמו	 לרע	 ואהבת דמקרא לי נראה לכ�
בדבר, איסור אי� כמוהו שוה הוא ג� שיהא גבולו להסיג רוצה והוא שררה נוטל חבירו
ומנהיגיו, דור דור ודורשיו דור דור הקב"ה שהראה אד�, תולדות ספר זה קרא מביא לכ�

וכמ"ש העול�, מבריאת נגזר הכל ביה)וא"כ וכתיב הראשו� דאד� סיפרא לי חזי לדידי פו. (ב"מ
ירחינאה אד�שמואל שאי� הכבוד אחר רוד� יהא לא וא"כ יתקרי, לא רבי יתקרי, חכי�

לחבירו. שמוכ� מה נוגע
:ùãå÷ä êøã=:(אהרן קרבן בעל (בזמן צרפתי וידאל הר"ר מאת לתו"כ äæביאור øîåà éàæò ïá

,íãà úåãìåú øôñבני כולנו בטענת רק לרע אוהב למה כי גדול כלל ֶַזה
ובצורה אחד ובחות� אלקי� בצל� כולנו כי ג� אד�, תולדות הכל כי נחנו אחד איש
באלהי� וסלסול ביוקר בו להתנהג אנחנו וצריכי� אלהי� בדמות נחתמנו כי ג� אחת,

לחבירו. אחד להבזות ולא [כאלהי�?]
à"øâä øåàéá:,êåîë êòøì úáäàåש ואהבת הפסוק: כמופירוש כמו	, לרע	 יהיה

ל	. שיהיה רוצה äøåúá,שאתה ìåãâ ììë äæממנו שמונע פירוש,
עבירות. ושאר גזילה גניבה דהיינו עבירות, åðîîכמה ìåãâ ììë äæ íãà úåãìåú øôñ äæ,

לחבירו. עולה יעשה לא אחד איש בני שכולנו שיודע דמתו	 פירוש,
:í"éáìî,êåîë êòøì úáäàå...שורש שהוא הראשי שהחוק הפילוסופי� ביארו וכבר

שבא� ר"ל כולל, חוק יהיה שיעשה מה שכל שירצה הוא המידות לחכמת
יהיה שזה רוצה א� ימדוד תועלת, הוא יקבל ידו שעל במקו� לחבירו רע שיגיע ירצה

>ÁÙ<

>ËÙ<

>ˆ<

>‡ˆ<

>·ˆ<

>‚ˆ<
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ל בשיגיע לחבריה� להפסיד לכול� הזה החוק יהיה שאז כולל, וזהחוק תועלת, מזה ה�
הוא ג� ימנע ובזה עצמו, תועלת בעבור הפסד אליו איש שיגיע בעיניו יכו� לא ודאי
זה שיהיה רוצה א� ימדוד מזה, וימנע לחבירו להועיל בידו יש א� וכ� לחבירו. מעשות
גדול כלל שזה עקיבה רבי שכתב וזה לו, מהועיל ימנעו האנשי� כל ג� שאז כולל חוק

בתורה.
לפי כי כולל, בלתי עדיי� הוא זה שחוק הכלל זה על שאלו המעייני� הפילוסופי� אול�
העליונה התבונה חוקי בעבור מעשיו כל שיעשה וראוי עצמו, תועלת בסיבת הכל יעשה זה
נשגב לעני� הכלל את עזאי ב� העלה זה ומטע� עצמו. תועלת עמה יערב מבלי הכוללת
נבראו וכול� אחד כגו� קשורי� אד� בני שכל אד�, תולדות ספר זה על שסמ	 יותר,
שכול� כול�, אד� בני נפשות כל שכולל העליו� ודמות הצל� להשלי� אלהי� בצל�
עצמו, את כמו היד את יאהב שהראש שוני� מאיברי� המורכב אחד וכגו� אחד כאיש

עזאי ב� ??)וכמ"ש ואמר(אבות אד�, לכל בז תהי ו:)אל נברא(ברכות לא כולו העול� כל
לזה. לצוות אלא

כל הנה והסגולה הלב הוא שהשל� הג� אחד, כאיש כול� אד� בני אישי כל בהיות כי
עליו, וסוככי� הלב על שמקיפי� שבגויה וסחוס ועור ועצמות גידי� כבשר ה� ההמו�
ירצה ובזה האוז�. בדל או העור במכאב א� והפסדו ובחליו אבר, כל בחסרו� ירגיש והלב

מעצמותיו. ועצ� מבשרו בשר הוא כי לעצמו, שירצה מה להאד� האד�
נדרי� בירושלמי מבואר ד)וכ� הכתוב(ט מ� לו פותחי� מאיר רבי אמר ועוד במשנה עמ"ש

בשר) חות	 (היה קיפר מקטע הוה עבידא הי	 אמר וכו', תטור ולא תקו� לא שבתורה
ליד סכינה אתומחת ויחתו	 יחזור א' ידו בסכי� חת	 א� (וכי לידיה ותמחי תחזור יה,

כמו	 לרע	 ואהבת כנפשו), חבירו שיאהב הוא בדי� אחד כגו� שכול� כיו� כ	 השנית,
גדול כלל זה אד� תולדות ספר זה אומר עזאי ב� בתורה גדול כלל זה אומר עקיבה רבי

רבה בבראשית ועי' שכתבנו. במה ומוב� הירושלמי. ע"כ כד)מזה, רבי(פ' דברי ג"כ הביא
עזאי. וב� עקיבא

לשיטתו עקיבה רבי דברי ההשערה ג)וכפי ה פרשה בהר לשל(בספרא קודמי� חיי	 שדרש
יותר. ואכמ"ל ש�, פטורי כב� עזאי ב� ודברי חבירו,

éàæò ïáå äáé÷ò éáø äøåúá ìåãâ ììë Y íéùøôî ãåò

íéðåàâä øöåà23:.çì ïéøãäðñכהני� בתורה בהגדה כמו	...ונמצא לרע	 ואהבת
אד� תולדות ספר זה ר' אמר בתורה גדול כלל זה עקיבא רבי אמר
לחבירו, אד� שבי� מצוה בכל שנופל יותר גדול כלל זה כי האי רבינו ופירש ממנו, גדול
שלימה אהבה חבירו את איש [יאהב] יחידי שנברא אד� תולדות עני� לבו אל ית� כאשר כי
ואהבת מעני� גדול והוא אחד, [כגו�] שהכל לפי לעול� לו יזיק ולא בגופו חסדי� ויגמלנו
ומכירו יודעו שהוא לרעהו רק כללי אד� בכל זה אמר שלא לומר שנוכל כמו	, לרע	

עודואוהבו. ועיין הברית לספר קצת וסמך "רעך" בפירוש ===חידוש
ממונות דיני אחד בפרק בא העני� זה לח.)וכפי מפני(סנהדרי� יחידי אד� נברא מה מפני

יחידי שנברא עכשיו ומה והגזלני�, החמסני� ומפני בזו, זו מתגרות משפחות יהיו שלא
וכמה. כמה אחת על שני� נבראו א� זה, את זה וחומסי� וגוזלי� בזו זו מתגרות משפחות

>„ˆ<

הגאונים:23. קוק,אוצר הרב מוסד טויבש, צבי חיים הרב ידי על ערוכים סנהדרין למסכת הגאונים" "אוצר
.661 עמ' ח"ב ששון של דוד באהל מובא רשומות' 'דורש ספר מתוך
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:ï"áàø:æì ïîéñרבה כד)בבראשית עזאי(פרשה ב� אמר אד�] [תולדות ספר זה בפרשת
א עקיבה ור' בתורה גדול כלל ובתורתזה מזה, גדול כמו	 לרע	 ואהבת ומר

עזאי ב� בתורה גדול כלל כמו	 לרע	 ואהבת עקיבה ר' אמר תהיו קדושי� בפ' כהני�
תולדות ספר זה עזאי ב� דריש דהכי פירושו לי נראה מזה. גדול אד� תולדות ספר זה אומר
כל אומר עקיבה ור' בנו, כלומר שלו, תולדה הוא כאילו חבירו [את] יאהב אד� כל אד�,
[ור' מגופו יותר בנו את אוהב אד� סבר עזאי ב� פליגי] [ובהא כעצמו, חבירו יאהב אד�
מכלל גדול כמו	 לרע	 ואהבת של כלל ולהכי מבנו] יותר גופו את אוהב אד� סבר עקיבה

אד� תולדות ספר זה .24של

:úåôñåú,íãà úåãìåú øôñ äæ (ä úéùàøá)לאד� הקב"ה לו מסר הספר סרגול שאפילו
כלל זה עקיבא רבי אמר כמו	 לרע	 ואהבת מסיק כהני� ובתורת הראשו�,
קאי דקרא אסיפיה פירוש יותר, גדול אד� תולדות ספר זה אומר עזאי ב� בתורה, גדול
לא לחבר	 סני דעל	 אלא שמעינ� לא עקיבא דרבי דמקרא אותו, עשה אלהי� בדמות
לכבוד לחוש לו יש עצמו, לכבוד חושש אינו הוא א� שא� ואמר עזאי ב� ובא תעביד,
ממקרא יותר כולל זה שמקרא אמר ולזה עצמו, דמות רואה ואינו חבירו שרואה לפי חבירו,

כמו	. לרע	 דואהבת

:íéð÷æ áùåî(èé àø÷éå),êåîë êòøì úáäàå,בתורה גדול כלל זה עקיבה ר' אמר פרש"י
בתו"כ. שנאמרוהיא מזה גדול כלל לוי ב� יהושע א"ר לש� יש ועוד

א) ה בראשית(בראשית פרשת רבה ובבראשית אד�. תולדות ספר כד)זה ספר(פרשה זה גבי
ואהבת שנאמר גדול כלל מצינו עקיבה א"ר בתורה, גדול כלל זה עזאי ב� אמר אד�, תולדות

משמע, מאי ספר זה אלא תעביד, לא לחבר	 ל	 דסני כל גדול כלל זה כמו	, וראיתילרע	
çðòô úðôöáובה שלו, תולדה כאילו אד� כל את לכבד יש כלומר אד�, תולדות [ספר] זה

מעצמו. יותר שלו תולדה את אוהב אד� סובר עקיבה ר' פליגי,
באיוב כתיב ועוד לעיני�, הניכר בדבר חולקי� שיהיו לי נהירא ד)ולא וכל(ב עור בעד עור

ולא כבר מתו ילדיו דהת� מילדיו יותר גופו אוהב אד� אלמא נפשו, בעד ית� לאיש אשר
זאת. בכל חטא

ïåàâוראיתי íéñéð áøùז כמופ' כלומר מזה, יותר גדול כלל אד� תולדות ספר זה "ל
אחד להיות ודעת� לב� חייבי� כ	 אחד, מדבר ועשויי� אחד מדבר ברואי� אד� שבני
שכ	 לרע	 מואהבת גדול כלל יותר הוא דבמה נראה אינו זה וג� לה�. הדומי� כל ע�

גופו. בכל אד� לכבד דיש ניסים]מוכיח רבינו בשם הגאונים' מ'אוצר קטע עוד <?> לקמן [עיין

דקרא אסיפא עזאי לב� ובי� עקיבה לרבי בי� ה']ונ"ל דכל[-אני דריש עקיבה ר' סמכו,
של בורא אני פירוש ה', אני כמו	 לרע	 ואהבת דכתיב כגופו חבירו לכבד חייב אד�

בו כיוצא בנביאי� וכתיב חבירו, על אד� יתגאה לא הלכ	 י)עול� ב אחד(מלאכי אב הלא
איוב אמר וכ� באחיו, איש נבגוד ולמה בראנו אחד ואל יג)לכולנו משפט(לא אמאס א�

שפירש מה לפי אחד, ברח� ויחוננו עשאהו עושני בבט� והלא עמדי בריב� ואמתי עבדי
בתורה גדול כלל עקיבה עיי"ש=ר' בלשון קושי פה כמו	=יש לרע	 ואהבת סבר עקיבה ר' ,

כ	. כל מפורש אינו ספר זה אבל אד�, לאהוב שצרי	 בפירוש שמפורש לפי גדול, כלל

>‰ˆ<

>Âˆ<

>Êˆ<

>Áˆ<

ודבריראב"ן:24. עיי"ש, הגיה שכך 'אהבה' לג אות אלף מערכת לפי' 'דבש מחיד"א שמביא במגיה עיין = =
(ואהבת) לח מצוה העמודים בווי מובאים ==ראב"ן עיי"ש
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ועופות בהמות דג� בראנו אחד שבורא משו� גדול, כ	 כל הכלל זה אי� סבר עזאי וב�
אותו', ברא אלקי� 'בדמות דקרא וסיפיה אד�' תולדות ספר 'זה המקרא זה אבל ברא,
ולאהוב לכבד ראוי כ� על בריה, כל כ� שאי� מה אלקי� בצל� נבראי� אד� בני וכל הואיל

ז"ל אמרו וכ� האד�, כל פ"ג)את וגו'.(אבות יתירה חבה בצל� שנברא אד� חביב
í"áùøåוסובל חסיד שהוא אד� אומר הייתי כמו	 לרע	 ואהבת אומר היה שא� פירש

גדול כלל אד� תולדות ספר זה אומר כ� ועל חבירו, את יבזה הוא ג� אד� מכל בזיו�
תבזהו אל ומתבזה חסיד שאתה אע"פ כלומר אותו, עשה אלקי� בדמות בו שנאמר מזה

הוא. הקב"ה בדמות כי

:ìàéèìô íééç 'øêåîë êòøì úáäàå èé àø÷éåואהבת בתורה גדול כלל בספרי ...איתא
ופירש האד�. את עשה אלהי� בצל� כי ממנו גדול כמו	, לרע	
מיהו תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 דאמר גדול כלל דזה זצ"ל מאורליינ"ש יעקב הר"ר
חבל דא� היכי כי אחרי�, על ירח� לא הדי� הוא עצמו על חש ואינו אכזרי אד� א�
חבירו, הדי� הוא עצמו את מבזה הוא א� או בחבירו, שיחבל הדי� הוא פטור בעצמו

האד�. את עשה אלהי� בצל� כי נאמר להכי

:íéø÷éòä øôñ:ãë ÷øô ïåùàø øîàî,כהני� בתורת ז"ל רבותינו אמרו בזה וכיוצא
עזאי ב� בתורה, גדול כלל זה אומר עקיבא רבי כמו	 לרע	 ואהבת
האלהית שהתורה בזה ביארו הנה מזה, בתורה גדול כלל זה אד� תולדות ספר זה אומר
בואהבת הנרמז המדינה אנשי מבי� והחמס העול הסרת א� העניני�, אלו שני שתכלול ראוי
זה בפסוק הנרמז האנושי והשלמות האמתיות הדעות אל האנשי� הערת וא� כמו	, לרע	

או עשה אלהי� בדמות אד� אלהי� ברוא ביו� בו שכתוב אד�, תולדות שביארספר תו,
לא אותה יבזה שלא שיזהר ראוי כ� ועל אלהי�, בדמות היא אנושית צורה באד� שיש
חוצבה. ממנה אשר במקו� בעליוני� והדבקה בהשארותה ושישתדל בחבירו, ולא בעצמו

האלהית. התורה אותו שתכלול ראוי העני� וזה
מזה, זה נבדלי� היות� ע� העניני� אלו שב' להורות לוחות, בשתי העשרה אלו היו ולזה
והשני עצמו, מצד האד� שלימות בבחינת האחד האנושי, לשלימות הכרחיי� ה� הנה
כ� ג� שה� להורות אחד, בלוח ראשוני� החמשה היו ולזה מדינה. חלק היותו בבחינת
ועל בה�, כשיעויי� המצוות כל נכללי� הכללי� אלו בשני עצמו. בפני מיוחד אחד כלל
כלל זה אומר עקיבא רבי כמו	 לרע	 ואהבת כהני� בתורת ז"ל רבותינו שאמרו מה דר	

מזה. גדול כלל זה אד�, תולדות ספר זה אומר עזאי ב� בתורה, גדול

:äàøî äôé:שמ"ז שנת אשכנזי, יפה שמואל äøåúá,למה"ר ìåãâ ììë äæגדול עיקר פירוש
חבירו, ע� ומתנו במשאו הוא האד� שיחטא מה שרוב לפי התורה, לקיו�
האד� בהזהר אמנ� עבירה, אחר עבירה יתגלגל זה ידי ועל והכבוד, הקנאה זה ובכלל
דואהבת ואפשר שכיחא. דלא למקו� בינו שיחטא הוא ומעט המצוות רוב יקיי� חבירו בשל
דשבת בפ"ב וכדגרסינ� הקב"ה זה דרע	 למקו�, אד� שבי� מצוות על ג� יוב� לרע	

אבי	... ורע רע	 תעביד לא לחבר	 ופרש"י בנכרי... מעשה
אד�, תולדות ספר זה בפסוק הוא הנה התורה לקיו� הגדול זה דעיקר ראה עזאי וב�
בכבוד האד� יזהר זו בהשקפה כי אותו, עשה אלהי� בדמות דכתיב נקטיה סיפא ומשו�

>Ëˆ<

>˜<

>‡˜<

>·˜<
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בדמות מבזה אתה למי דע כ� עשית א� רבה בבראשית תנחומא רבי מפרש וכ� חבירו,
כדמותנ בצלמנו אד� נעשה נקט דלא והא אותו, עשה קראאלהי� למינקט דניחא דקדי�, ו

דמות אלהי� צל� לפרש הכרח דאי� בצלמו אלהי� ויברא נקט ולא בפועל שהיה דמעשה
דמות משמע דמות אבל רש"י, כדפירש בידי� העשוי הדפוס היינו אלהי� דצל� יוצרו
הנרצה לעני� מסייע אד� תולדות ספר זה דמאמר כ� ג� ויתכ� כדפרש"י. בהשכלה היוצר

ובשרו. אחיו בכבוד אחד כל שיזהר וראוי לכולנו אחד אב כי יראה שממנו
ולפי כדכתיבנא, לחבירו אד� בי� הוא האד� שיחטא מה שרוב לפי גדול עיקר זה והיה
עזאי בב� י"ל לחבירו, אד� שבי� מה ג� כלל לרע	 בואהבת עקיבא דרבי שכתבתי מה
אלהי� בדמות שהוא לפי חבירו בכבוד האד� שבהזהר לפי בקרא זה ג"כ שנכלל נמי

בה'. מעל מלמעול שיזהר שכ� מכל קונו כבוד על לחוס
כ"ד פרק במ"א העקרי� בעל כדכתב ודלא עזאי וב� עקיבא רבי מחלוקת פירוש זה ומ"מ
אנשי מבי� העול הכרת א� העניני�, אלה ב' שיכלול ראוי האלהית שהתורה בזה שהכוונה
בספר הנרמז האנושי השלימות אל האנשי� הערת וא� כמו	 לרע	 בואהבת הנרמז המדינה

וכו'. אד� תולדות
צרי	 שהלימודי� שביאר אחר דברי� פרשת בדרשותיו טוב ש� '� טוב ש� הרב והנה
בה תלויות המצוות שכל אחד מצוה איזו ז"ל אמרו והנה ז"ל: כתב קצר במאמר שיוכללו
אחד, ה' אלהינו ה' ישראל שמע אומר אחד וחכ� כמו	, לרע	 ואהבת אומר מהחכמי� א'
לרע	 ואהבת בקיו� כי אומר האחד כי הוא והרצו� אד�, תולדות ספר זה אומר א' וחכ�
הקב"ה, שצוה כל יקבל שמי� מלכות עול בקבלת כי אומר והאחד התורה, כל יקיי� כמו	
שו� לעשות יוכל לא נברא בצורתו וכי האל פועל שהוא האד� יבי� א� כי אומר והאחד

בתבניתו... שיעשה ראוי ובדמותו אלהי� בצל� והנברא רשע יצא מרשעי� כי רע
בסברת הנזכר פירושו ודאי ישנו וא� ההוא, כלשו� מקו� בשו� האגדה מצאתי לא ואני
צח שהוא ע� אד� תולדות ספר זה האומר בסברת מ"ש אמנ� אמת הוא ישראל שמע

כדפירשתי... אלא האמת אי�
אומר זומא ב� נוסחו: וזה המדרש בש� כתוב מאמר שמצא כתב בהקדמתו יעקב עי� ובעל
ואהבת והוא יותר כולל פסוק מצינו אומר ננס ב� ישראל, שמע והוא כולל פסוק מצינו
תעשה האחד הכבש את והוא יותר כולל פסוק מצינו אומר פזי ב� שמעו� כמו	, לרע	
מראה אני אשר ככל דכתיב פזי כב� הלכה ואמר רגליו על פלוני רבי עמד וגו', בבקר ב�

וגו', המשכ� תבנית את המדרש].אות	 [עכ"ל
מחז"ל הזו שהנוסחא אאמי� ולא משו�, תראנו השני טוב ש� הרב פירוש כפי בו ופירש
להתגדר המציאו התלמידי� מ� אחד אלא הלציי, הנזכר ופירוש הפשט, לפי הבנה לה שאי�
תוספת בה ויש אגדתנו לשו� הביא לו פרק בח"א לדוד תהלה ובעל הזה. הלציי בפירוש
ולא פני�, ב' בה ופירש בתורה גדול כלל אותו ברא אלהי� בצל� אומר תנחומא רבי

הבאי. דברי עליה פירושיו ג� הזה בלשו� אגדה [במציאת] במצי' אאמי�
וביאורו]. זה מדרש שהביא טוב לב נתיב מהר"ל לקמן עיין

,äæî ìåãâ ììë íãà úåãìåú øôñ äæלחבירו שהמבזה כדפירשתי נקטיה דקרא סיפא משו�
הרי וא"ת כדלעיל. להשי"ת קצת בשכלו שדומה אלהי� בדמות שהוא למי מבזה הוא
האנשי� אי� דמאז משמע וכו', ובדמות בצל� כא� עד אנוש שת אד� כ"ג פרק בב"ר אמרו
להיות חזרו ואיל	 מנח אבל אז המקולקלי� בדורות דהיינו קשיא לא הא אלהי�, בדמות
ע"כ מקו� מכל כראשוני� ממש ובדמות בצל� היו לא דשוב תימא ואפילו ובדמות, בצל�
בהכרח הראשו� בדפוס עשוי� וה� חיי� הבעלי מכל משוני� ופניה� לראשוני� קצת דמו
הראשו�, אד� של במטבע טבועי� שכול� לא) (סנהדרי� ממונות דיני אחד בפרק כדאמר

במקצת. אלהי� בדמות נמי השתא להו קרי ולהכי
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ìשבת וגמ' כהנים התורת דברי ביאור

:ì"øäî:à ÷øô :òø úáäà áéúðאומר עקיבא רבי כמו	 לרע	 ואהבת כהני�: ...ובתורת
מזה: יותר כלל הוא אד� תולדות ספר זה אומר עזאי ב� בתורה, גדול כלל זה
במה בפרק ובגמרא בתורה, גדול כלל כמו	 לרע	 ואהבת למה הזה במדרש לשאול ויש

לא)מדליקי� שתלמדני(שבת מנת על גיירני ליה אמר שמאי לפני שבא אחד בגוי מעשה
גיירו הלל לפני בא שבידו הבני� באמת דחפו אחת רגל על עומד כשאני כלה התורה כל
זיל הוא פירושא ואיד	 כלה התורה כל היא זו תעביד לא לחבר	 סני דעל	 ליה אמר
הקב"ה זה תעזוב אל אבי	 ריע ריע	 תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 רש"י: ש� פירש גמור.
כגו� ממש חבר	 ל"א דברי	, על חבר	 שיעבור שנאוי עלי	 שהרי דבריו על תעבור אל
לדעת הוא מלתא דהא פירושא תורה דברי שאר איד	 המצות, ורוב ניאו� וגזילה גנבה

ותדע. גמור זיל שנאוי דבר איזה
ספר זה עזאי ב� דקאמר בתו"כ קשה ועוד מאוד. רחוקי� ה� רש"י של הפירושי� ושני

בתורה. גדול לכלל אד� תולדות ספר זה עני� מה מזה, יותר כלל הוא אד� תולדות
לחבירו שאוהב מפני זה כל תעביד, לא לחבר	 ל	 דסני מה שאמר מה כי לפרש ונראה
בדמותו חבירו שנברא מפני חבירו את לאהוב שראוי זה וכל עצמו, את אוהב שהוא כמו
אחד דבר עצמו והוא חבירו הזה בצד הרי אחד וצל� דמות לה� שיש ומפני ובצלמו,
לו שיהיה הוא באד� העליונה במעלה שהוא והדבר לגמרי. אחד צל� לה� יש כאשר

אבות במס' ז"ל שאמרו וכמו בשלימות, הזה אלהי�,(פ"ג)הצל� בצל� שנברא האד� חביב
הוא ולכ	 אלהי� צל� צלמו הזה האד� ואז אלהי� בצל� שנברא חבירו את אוהב וכאשר
זה לפני שהתבאר וכמו לה�, אחד וצל� אלהי� בצל� שנברא כמותו חבירו את אוהב

זה, אחר ויתבאר
הוי ולכ	 האלהי�, צל� הוא העליונה זאת מעלה האד� שיקנה התורה תכלית זה ודבר

כי פירושא, ואיד	 שאמר מה הזאתשפיר למדרגה יגיע צד באיזה פירוש כולה התורה כל
איברי כמני� רמ"ח ה� בתורה עשה המצוות ולכ	 לגמרי, אלהי� בצל� האד� שיהיה

ע"ש. ג"כ התורה בנתיב למעלה זה בארנו וכבר צלמו, ה� האד� ואיברי האד�
אלהי� בדמות האד� את אלהי� ברוא ביו� אד� תולדות ספר זה כי עזאי] [ב� אמר ולכ	
אלהי�, בדמות לגמרי הוא זה בשביל תולדות לאד� שיש מה כי יותר, כלל הוא אותו, עשה

אמרו שכ	 הדמות, ממעט הוא כאלו בני� לו אי� סג:)שא� בפריה(יבמות עוסק שאינו כל
פרו ואת� ליה וסמי	 אותו עשה אלהי� בדמות שנאמר הדמות ממעט הוא כאלו ורביה

וגו'. ורבו
הרי ורביה בפריה עוסק וכאשר קיי�, נשאר שיהא צרי	 הוא הדמות כי מפני הזה והדבר
אד� תולדות ספר זה אמר ולפיכ	 גמור, דמות נקרא וזה ובצלמו בדמותו מוליד הוא
הוא התורה וכל תולדות לו יש כאשר דווקא וזה יותר. כלל הוא אותו עשה אלהי� בדמות
כנגד רמ"ח שה� עשה מצות ע"י והוא זאת למעלה האד� מגיע עני� באיזה זה פירוש

ת"כ. פי' כ	 אחד. במקו� זה שבארנו כמו צלמו שה� האד� אברי
בצל� האד� את אלהי� ברוא ביו� אד� תולדות ספר זה בפירוש נאמר זה בפסוק כי ועוד

אלהי�. בצל� נבראו האד� תולדות כל כי נזכר הפסוק ובזה אותו, עשה אלהי�
וא� יותר, ולא כמו	 משמע כמו	 לרע	 ואהבת כי כמו	, לרע	 ואהבת מ� יותר זה וכלל
ולא כמו	 לרע	 ואהבת אלא כתיב לא שהרי מתבזה, יהיה ג"כ חבירו כ� א� מתבזה הוא
עשה אלהי� בדמות רק כמו	 כתיב לא אד�] תולדות [�זה זה פסוק אבל כמו	, מ� יותר

ויותר. יותר כלל הוא לכ	 אותו,

>‚˜<
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בתורה גדול כלל זה כמו	 לרע	 ואהבת אומר עקיבא ר' בראשית: בפ' בילקוט והגירסא
זה לרע	 ואהבת אומר עקיבא ר' בתורה, גדול כלל אד� תולדות ספר זה אומר עזאי ב�
יתקלל ונתקללתי הואיל עמי חבירי יתבזה ונתבזיתי הואיל תאמר שלא בתורה גדול כלל

ע"כ. אותו עשה אלהי� בדמות מבזה אתה למי דע כ	 עושה אתה א� עמי חבירי
שאמר ה� עזאי ב� דברי הכל וכו', תאמר שלא שאמר מה כי הוא סופר טעות כי ונראה
שלא יותר, גדול כלל הוא לכ	 כי קאמר זה ועל יותר, גדול כלל אד� תולדות ספר זה כי
תולדות ספר זה לכ	 עמו חבירו יתבזה נתבזה שא� משמע כמו	 לרע	 ואהבת מ� כי תאמר

תו"כ... פירוש כ	 בראשית, בפ' בב"ר הוא וכ	 הגרסא כ	 יותר, גדול כלל הוא אד�

ìננס בן בשם אחר מדרש
ב� וז"ל: אחד מדרש בחיבור שמצא הכותב בהקדמת יעקב עי� בחיבור ותמצא עוד ועיי�
כולל פסוק מצינו אומר ננס ב� וגו', ישראל שמע והוא יותר כולל פסוק מצינו אומר זומא
הכבש את והוא יותר כולל פסוק מצינו אומר פזי ב� שמעו� כמו	, לרע	 ואהבת והוא יותר
אשר ככל דכתיב פזי כב� הלכה ואמר רגליו על פלוני ר' עמד וגו', בבוקר תעשה האחד

וגו'. המשכ� תבנית את אות	 מראה עיי"ש]אני מראה ביפה לעיל [-מוזכר
ננס ב� ואמר גדול... כלל אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע דאמר מא� כי זה מדרש ופירוש
כמותו רעהו אוהב שהוא זה כי שאמרנו כמו וזה יותר, גדול כלל הוא כמו	 לרע	 ואהבת
ודבר בשלימות, אלהי� צל� לו יש כאשר וזה בשלימות אד� שהוא מצד זה דבר לגמרי
לריעו אוהב ואז האד�, צל� משלימי� וה� רמ"ח שה� התורה מצות ידי על הוא זה

זה. פירוש כ	 לה� אחד וצל� אלהי� בצל� נברא ג"כ רעהו כי מפני לגמרי, כמותו

ìשבת הגמרא בביאור עוד
וכ	 רש"י, שפירש כמו בתורה גדול כלל זה כמו	 לרע	 ואהבת לפרש נוכל מקו� מכל
וחומר וקל שכ� כל לחבירו עושה אינו ליה דסני מה כאשר כי ג"כ הגמרא לפרש יש

התורה. כל וזהו יתב' לו שנאוי שהוא מה שבראו למי עושה שאינו
הוא כמו	 לרע	 ואהבת אמר ולכ	 הש"י מצות עובר כאשר לחבירו שנאוי דודאי ועוד
יעשה לא כ	 לעצמו שנאוי שהוא דבר לעצמו עושה שאינו כמו כי בתורה, גדול כלל
התלמוד לשו� א	 הש"י. נגד דבר האד� שיעשה לחבירו שנאוי ובודאי שנאוי, דבר לחבירו

זה, פירוש משמע לא תעביד לא לחבר	 על	 דסני מה שאמר
כל ובודאי תעשה לא אלהי	 אל שנאוי שהוא מה בגמרא אמר לא למה לי קשיא ועוד
בתורה גדול כלל זה כמו	 לרע	 ואהבת דאמר עקיבא לר' וכ� הש"י, אל שנואי� העבירות
בודאי הש"י אוהב שהוא מי כי בתורה גדול כלל הוא אלהי	 ה' את ואהבת אמר לא למה
אל שנאוי דבר איזה ידעינ� דלא כ	 כל קשיא זה אי� מקו� ומכל דבריו. את עובר אינו
וזה לו שנאוי שהוא מה יודע אד� אבל אחד, רגל על התורה כל למדו לא וא"כ הש"י
צרי	 הכי דבלאו פירושו הוי ואיד	 למימר מצי הוי מקו� מכל אבל לחבירו, יעשה לא

כ	. לומר
זה ועל אד� של שלימותו הוא מה כי רק לומר בא לא כי קשיא, לא שאמרנו מה ולפי
ומעלה העליונה, מעלתו והוא אלהי� בצל� האד� שנברא מה האחרונה שלימותו כי אמר
חבירו את אוהב ושיהיה התבאר, אשר מטע� כמותו חבירו את אוהב כאשר לו יש זאת
כאשר רק אינו זה ודבר לגמרי, הצל� מעלת לו יש כאשר רק אפשר אי זה דבר כמותו

האד�. צל� שה� עשה מצות רמ"ח שה� התורה לו יש
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ìקודמין חייך של לדרשה קשור לא

יהיה ואי	 חבר	 לחיי קודמי� חיי	 עמ	 אחי	 וחי עקיבא ר' דרש הרי ל	 יקשה ואל
רק קודמי�, חייו בודאי חייו דלעני� אחר, עני� זה דבר כי כמו	, לרע	 ואהבת מקיי�
אלו בדברי� ל	 התבאר ומ"מ כמותו... אוהבו יהיה בזה אותו אוהב שיהיה האהבה לעני�

בתורה: גדול כלל שהוא חבירו אהבת הוא גדול כמה אמרנו אשר

ìהאדם בנפש מושרשים והצדק היושר יסודות – אדם תולדות ספר זה

:äîëç êùî,åúåùòì êááìáå êéôá ãàî øáãä êéìà áåø÷ éë :ãé ì íéøáãההרגש ...נת�
כגו� המישרי� אהבת נחקק הנפש בצורת אשר בצורתה והעדינות בנפש

א אשת ועריות והגזל החמס ומה� לזולות העול ל	הרחקת דסני מה כל ובכלל וכיו"ב יש
חקוק ימצא אז והרגשתו, שכלו מעוורת תאווה כל מהאד� יוסר וכאשר תעביד, לא לחבר	
העוול עשות לאחר אשר רואי� שאנו וכמו והמועיל... הטוב ואהבת העוול הרחקת בה
על חמס וצועק ורואה התאוה, עבותות ממנו נפלו אז מת כאשר ...אול� חרטה ימלא

וז"ש העוול, יא.)עשייתו בעצמה(תענית שהיא הדי�, ליו� בו מעידה אד� של נשמתו
אד�... בחייו הנקרא מזגו הרכבת שעשה והעושק העוול מרגשת

רק ישר אותו עשה שאלהי� מאד, טוב והנה עשה אשר כל את אלקי� וירא המה...וזה
אומר עזאי ב� נדרי� בירושלמי אמר ולכ� רבי�. חשבונות ובקשו והדמיו� התאוה הגבירו
בלא לתולדותו קרוב כשהוא האד� כי והוא מזה, גדול כלל ל	 אי� אד� תולדות ספר זה
בו אשר גדול ספר הוא כוזבי�, דמיוניי� מושכלי� הפלגת ובלא מגונות תאוות שיטו�
וההרחק השי"ת, ומציאות והחסד הצדק ובקשת העוול הרחקת אלוקי בעט וחקוק כתוב
כאלקי� שהוא וכו', אלקי� בצל� שאמר וזה ישר, במבט ממנו ילמוד האד� רק מהתאווה

ודו"ק. עצמו ממנו היינו ורע, טוב ממנו לדעת
[-ולא לחברך להטיב כדי המידות מעלות כל בך יש לכן אלהים בצלם שאתה שהיות עזאי בן בדברי =מבאר

אלהים. צלם הוא שחברך אחרים שפירשו כמו

(ובברית2 שמט סימ� חסידי� ספר רמ"ג, החינו� ספר ח, סמ"ק עזאי: וב� עקיבה רבי מחלוקת בדבר עוד
קבלה), דר� (על כא� קדושי� יפות פני� (לקמ�), פ"א רע אהבת נתיב מהר"ל זקני�), דעת שמביא ש� עול�

בתו"ד. ג אות מצותי� דר� לקמ� הלבבות מצוות
ש�... זה פסוק על שקאי משו� עזאי ב� קוד� מביא רבה מדרש א) העמודי� ==צביו�

התבזיתי לעני� קשור אי� ש� והסבר נח שבפרשת אלהי� בצל� ובי� אלהי� בדמות פסוק בי� הבחנה ב)
עמי.... חברי יתבזה

>„˜<
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ãåáë éäé/êìùë êéìò áéáç êøáç ïåîî

:é á úåáàכשל� עלי� חביבה חבר� כבוד יהי אומר אליעזר :25רבי

íù:áé á:כשל� עלי� חביב חבר� ממו� יהי אומר יוסי רבי

:ïúð éáøã úåáà:åè ÷øôמלמד כיצד, כשל�, עלי� חביב חבר� כבוד יהי
כבוד את רואה אד� יהא כ� כבודו את שרואה שכש�
רוצה אד� יהא כ� כבודו על רע ש� שיצא רוצה אד� שאי� וכש� חבירו,

חבירו: של כבודו על רע ש� להוציא שלא
:ïúð éáøã úåáà:æé ÷øôעלי� חביב חבר� ממו� יהי אומר יוסי רבי

כ� ממונו את רואה שאד� כש� מלמד כיצד כשל�...
ממו� על רע ש� יצא שלא רוצה שאד� וכש� חבירו, ממו� את רואה יהא

חבירו: ממו� על רע ש� יצא שלא רוצה יהא כ� שלו

:äðåé åðéáø:íù úåáàלחזר כא� שנו אר� דר	 הלכות כשל	, וגו' אומר אליעזר רבי
המוסר. מדר	 והוא עצמו, בכבוד יחפו� כאשר יכבדהו כי ויחפו� [חבירו] כבוד אחר

:éøèéå øåæçî:äëú ïîéñ:אבות	עלי חביב חביר	 כבוד יהי דברי�... ג' אמרו ה�
כ	 יראה כבודו, את רואה שאד� שכש� מלמד רבותינו שנו כשל	...
ש� להוציא ירצה לא כ	 עצמו על רע ש� להוציא רוצה אד� שאי� וכש� חבירו, כבוד

חבירו... על רע
רואה יהא כ	 של� בלב בניו ואת אשתו את רואה שאד� שכש� רבותינו שנו הרע, עי�
אפילו אלא עוד ולא שלו, את מאבד חבירו בממו� רעה עי� המכניס שכל חבירו, של ביתו

קנאה. עצמות רקב ואומר גר�, תיבש נכיאה ורוח ?? שנאמר עצמו את
ושאינו אוהב אתה עמ	 מעשה בעושה כמו	, לרע	 ואהבת אומר עקיבא ר' רבותינו שנו

אוהב=. אינ	 עמ	 מעשה מקוםעושה בעוד מובא זה מדרש אם אלעזר==צ"ע ב� שמעו� ר'
שכר. ולשל� ליפרע נאמ� ה', אני כמו	 לרע	 ואהבת זה נאמר גדולה בשבועה אומר

שהבריות שנאה העול� מ� אד� מוציאי� ולכ	 הבריות, את לשנוא לנו שאי� למדת הא
כדאמרינ� צערו,, מתו	 העול� מ� שיפטר אותו ומלעיגות עליו שמדברות אותו, שונאי�

מיתותא. אי חברא אי דאמרינ� והיינו אותו, כיבדו לא אשר על שמת המעגל בחוני
שכמו רבותינו ושנו כשל	, אבידתו אחר שתחזור כשל	, עלי	 חביב חברי	 ממו� ...יהי
רע ש� יצא שלא רוצה שאד� וכש� חבירו, ממו� רואה יהי כ	 ממונו את רואה שאד�

חבירו... ממו� על ירצה כ� ממונו על רע ועי�

>‰˜<

>Â˜<

>Ê˜<

חברך:25. עליךכבוד חביב חברך כבוד יהי ששנינו והוא וגו' כמוך לרעך ואהבת ?? מיוחס רבינו לעיל =עיין
למה כאן יונה רבינו על להקשות שכתב (בציונים) ברכה עמק ועיין ,?? לקמן ברכות יהושע פני ועיין כשלך,

מוסר] בדרך רק הוי
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íëéøáç ãåáëá åøäæä

:çë úåëøáלו אמרו לבקרו תלמידיו נכנסו אליעזר רבי כשחלה רבנ� תנו
אמר הבא העול� לחיי בה� ונזכה חיי� אורחות למדנו רבינו
תלמידי ברכי בי� והושיבו� ההגיו� מ� בניכ� ומנעו חבריכ� בכבוד הזהרו לה�
לחיי תזכו כ� ובשביל עומדי� את� מי לפני דעו מתפללי� וכשאת� חכמי�

הבא העול�
ìכמוך לרעך ואהבת מפסוק נלמד

:éúáø äìë:â å:תלמידיו...ברייתא נכנסו אליעזר ר' של פטירתו בשעת
מה בניי לה� אמר הלכה, למדינו רבינו לו אמרו לפניו, וישבו
הוו מתפללי�, שאת� ובשעה חבירו, בכבוד איש והזהרו צאו אתכ� אלמד
הבא. העול� לחיי כולכ� תכנסו זה שבשביל עומדי� את� מי לפני יודעי�
אני כמו� לרע� ואהבת דכתיב וכו', אליעזר רבי של פטירתו בשעת גמרא:
קריתו] [כדחזי מריכו קמי קימיתו כי חבריכו רחומי לכו דאמרי גב על וא� ה',

יקריכו] דחוי אפילו26[נ"א: בתפילה להחזיר, מהו שלו� לו נת� להו איבעיא ,
לפתחו במשכי� מהדר שמע בקריאת אסור, [ישראל] ...למל�

לה� שאמר שני דבר לפרש בא וכו', להו דאמרי ואע"ג שליט"א: קניבסקי מהגר"ח ביאור
למה שיי	 דמיש	 ומפרש עומדי�, את� מי לפני יודעי� הוו מתפללי� שאת� ובשעה
כשאת� הכי אפילו חבריכ� את לאהוב לכ� שאמרתי אע"ג קאמר והכי בתחילה שאמר
שלו�, לו נת� חבירכ�. בשלו� תשאלו ולא תקראו, כראוי בתפילה, המקו� לפני עומדי�
שלו� חבירו לו נת� א� בעיא והשתא חבירו בשלו� ישאל שלא אלא שמענו כא� דעד

שלו�... להחזיר אסור ישראל למל	 אפילו בתפילה ופשיט, להחזיר, מהו
המקו�... כבוד מפני כבודכ�, את תדחו פירוש יקריהו, דחוי אחר: נוסח ==לפי

ìכמוך לרעך ואהבת מענין הוא חביריכם כבוד
:ñçåéî åðéáø,êåîë êòøì úáäàåששנינו והוא וכגופ	, טו)כעצמ	 ב יהי(אבות

אזהרה למדנו בתורה, גדול כלל וזה כשל	, עלי	 חביב חביר	 כבוד
חנ�. לשנאת

:òùåäé éðô:çë úåëøáחבריכ� בכבוד הזהרו לה� אמר כו' ר"א כשחלה ת"ר בגמרא
ביותר כוללי� עניני� שה� הללו דברי� בשלשה שהזהיר� נראה כו',
כמו עליה� נשע� שהעול� התוו	 עמודי שלשה וה� הבא, העול� ולחיי חיי� לארחות
ועבודה תורה וה� עומד העול� דברי� שלשה על דאבות בפ"ק במשנתינו חכמי� ששנו
לרע	 ואהבת מפסוק נלמד הכולל היסוד חסדי� גמילות שבעני� ובאמת חסדי�, וגמילות
הוא זה כמו	 לרע	 ואהבת מדליקי� במה בפרק הגר לאותו הזק� הלל שאמר כמו כמו	
בלשו� דדרשינ� כמות	 רע	 היינו לרע	 ואהבת לשו� דסת� ידוע והדבר כולה, התורה כל
עני� הוא חבריכ� בכבוד הזהרו שאמר מה לפי"ז נמצא כו', בתורה שאת	 ע� עמית	

כדפרישית... גמ"ח עמוד יסוד שהוא כמו	 לרע	 ואהבת

>Á˜<

>Ë˜<

>È˜<

ו:26. רבתי חידוש====להסבירכלה יש אם כאן הגר"ח ביאור ==עיין



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â
éøôñ

48

åì úðâåäî äðéàù äùà àùåðá

:äèåñ àúôñåú:å äלו הוגנת שאינה אשה הנושא אומר מאיר רבי ...היה
את תשנא לא תטור, בל ומשו� תקו� בל משו� לאוי�, חמשה משו� עובר
שמבטל אלא עוד ולא עמ�, אחי� וחי כמו�, לרע� ואהבת בלבב�, אחי�

העול� מ� ורביה .27פריה

äì÷ äåöî

:éøôñ:æô÷ äùøô :íéèôåù(יא יט לו(דברי� וארב לרעהו שונא איש יהיה כי
מצוה על לעבור סופו קלה מצוה על אד� עבר אמרו מכא� עליו, וק�
ועל תטור ולא תקו� לא על לעבור סופו כמו� לרע� ואהבת על עבר חמורה,
[לכ� דמי�, שפיכות לידי שיבא עד עמ� אחי� וחי ועל אחי� את תשנא לא

לרעהו] שונא איש יהיה כי .28נאמר

:éøôñ:äìø äùøô :àöú éë(יג כב ושנאה,(דברי� עליה ובא אשה איש יקח כי
מצוה על לעבור סופו קלה מצוה על אד� עבר אומר אתה ...מכא�
ועל תטור ולא תקו� לא על לעבור סופו כמו� לרע� ואהבת על עבר חמורה
דמי�, שפיכות לידי שבא עד עמ� אחי� וחי ועל בלבב� אחי� את תשנא לא

ושנאה אשה איש יקח כי נאמר .29לכ�

>‡È˜<

>·È˜<

>‚È˜<

סוטה:27. אשתותוספתא כלפי היא השנאה ובפשפטות ועוד, ע קידושין עיין פסולה, היינו הוגנת אינה
שנשא האחים מן שאחד כח כתובות עיין אולם מא), קידושין הש"ס בגליוני (וכ"כ אותה ישנא דבר של שבסופו
הפירות ומחלקים באמצע אותה וקוצין פירות מלאה חבית מביאים היינו "קצצה", עושים הוגנת שאינה אשה
ירושלמי ממשפחתו, שנקצץ שם על [קצצה ע"כ. הכשר, בזרעם יתערבו ולא פסולים שזרעו לפרסם כדי

כך. משום משפחתו בני בתוך שנאה גם שיש לפרש יש לפי"ז שם]. מהרש"א ו מהרש"ּל וע"ע ב, כתובות
ועיין. עשה מצות חלקם כי דוקא לאו לאוין ==ה'

עקיבא. רבי בשם ד אות כו פרק דר"נ באבות מובא זו ==מימרא
שופטים:28. הנהספרי פג): (סימן המלבי"ם ==כתב ??? שמעוני ילקוט גירסת להעדיף אולי בגירסאות עיין

אמרו כן ועל וכדומה, ממונו לשלול שרוצה מחמת או שנאה מחמת הרגו אם בין הבדל אין במזיד הורג לענין
את תשנא ולא כמוך לרעך ואהבת על שעבר ידי שעל עבירה גוררת עבירה איך מוסר תוכחת ללמד שבא

נפש. והכהו עליו וקם לו שיארוב עד דחי אל מדחי ילך אחיך
תצא29. כי מהספרי וראה בא אומר ישמעאל [רבי אמרו: מכאן לפני תוספת יש פז: סימן מלבי"ם בנוסח

??? כת"י או ?? שמעוני ילקוט נוסח לפי הרע]...=להציג לשון לידי שמביאתו גרומת שנאה
קלה מצוה קמב. חולין עיין / עבירה) גוררת (עבירה מזה ללמוד אפשר ומה קלה" "מצוה הכוונה מה לבאר
הקן שילוח על נאמר וגם קלה, מצוה היא סוכה ג. זרה ובעבודה ציצית, מצות מד. ובמנחות כאיסר... שהיא
פרדו, רדוד הלל, רבינו לבדוק: ברש"י. שמובא ==לציין כאן== רש"י ומפרשי הספרי מפרשי עיין / עוד ועיין
שמעוני ילקוט עם ולהשוות הגר"א) ובביאור (בנדפס המדרש נוסח ==לבדוק ומלבי"ם נציב עמק יהודה, שבות
כי פשוט וההסבר ונטירה מנקימה חמור יותר תשנא שלא אגב דרך מכאן ללמוד אפשר .... ילקוט נוסח =לפי
הכי לדברים מביא בקלות וזה לגמרי חבירו את גורס אינו השונא אבל מסויימת נקודה על לנקום רוצה הנוקם

חמורים.
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:é"ùø,íéøáã úåìéìò äì íùå(יד כב סופו(ש� תשנא לא על עבר עבירה, גוררת עבירה
הרע. לשו� לידי חידושלבוא יש אם רש"י מפרשי ==עיין

úéñîä úà áåäàì øåñà

:éøôñ:æì à÷ñô :äàø úùøô(ט יג מכלל(דברי� אליו, תשמע ולא לו תאבה לא
לו תאבה לא ת"ל לזה, אוהב אתה יכול כמו� לרע� ואהבת מכלל30שנאמר .

כב)שנאמר תשמע.(שמות ולא ת"ל זה, ע� עוזב אתה יכול עמו תעזוב עזוב
אי יכול רע� ד� על תעמוד ולא שנאמר דמומכלל על לעמוד רשאי אתה

וכו'. עליו עינ� תחוס לא ת"ל זה, סז:של סימן במלבי"ם

:úååöîä øôñ í"áîø:æé äùòú àìלדבריו ולהאזי� המסית מלאהוב המוסת שהזהיר
אתה יכול כמו	 לרע	 ואהבת שנאמר מכלל ספרי ולשו� לו, תאבה לא יתעלה אומרו והוא

לו. תאבה לא ת"ל לזה אוהב

êøáç úáåèá ïúåðå àùåð éåä

:éúáø äìë:é ã...ונות� נושא הוי חביר�, [באהבת להדבק אתה חפ� א�
הרי לרע�, שאהבת מתו� כמו�, לרע� ואהבת דכתיב בטובתו],

כמו� .31הוא
א� זוטא אר� בדר	 תניא הכי להדבק, אתה חפ� א� שליט"א: קניבסקי מהגר"ח ביאור
[ואהבת מדכתיב ליה ודריש בטובתו, ונות� נושא הוי חביר	 באהבת להדבק אתה חפ�
ונות� נושא שאתה שמתו	 דאמר והיינו כמו	, הוא והרי ב	 דבק הוא שג� כמו	], לרע	

אוהב	. הוא הרי בטובתו

äàð÷å òøä ïéò

:ïúð éáøã úåáà:æè ÷øôושנאת הרע ויצר הרע עי� אומר יהושע רבי
כיצד, הרע עי� העול�, מ� האד� את מוציאי� הבריות
וכש� חבירו, של ביתו רואה יהא כ� ביתו את רואה שאד� שכש� מלמד
שלא רוצה אד� יהא כ� ובניו אשתו על רע ש� להוציא שלא רוצה שאד�

חבירו: של בניו ועל חבירו אשת על רע ש� להוציא

>„È˜<

>ÂË˜<

>ÊË˜<

ראה:30. =ספרי תקבל) מלשון (תאבה ורמב"ן רש"י למחלוקת לציין כאן ברש"י =מובא

רבתי:31. בטובתו,כלה ונותן נושא הוי כאן מש"כ וזה האהבה מעוררת שהנתינה דסלר, הרב לדברי לציין
חידוש= יש אם כאן הגר"ח ביאור ==עיין <קנב>. צדיקים אורחות לקמן עוד ועיין
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חבירו, של במשנתו צרה אד� של עינו תהא שלא כיצד, הרע עי� אחר דבר
ונפטר חייו נתקצרו חברו של במשנתו צרה עינו שהיתה אחד באד� מעשה

לו: והל�

íéñøå÷éôàä úà àðùå íìåë úà áåäà

:ïúð éáøã úåáà:ä æè ÷øôהבריות ושנאת הרע עי� אומר יהושע [רבי
כיצד, הבריות ...ושנאת העול�] מ� האד� את מוציאי�
אהוב התלמידי�, את ושנא החכמי� את אהוב לומר אד� יכוי� שלא מלמד
האפיקורסי� את ושנא כול� את אהוב אלא האר�, עמי את ושנא התלמידי� את
ובמתקוממי� אשנא ה' משנאי� אומר דוד וכ� המסורות, וכ� ומדיחי� והמסיתי�
לרע� ואהבת אומר הוא הלא לי, היו לאויבי� שנאתי� שנאה תכלית אתקוטט
אוהבו אתה עמ� מעשה עושה וא� בראתיו, אני] כי טע�, [מה ה' אני כמו�

אוהבו אתה אי לאו .32וא�

כמו�, לרע� ואהבת זה דבר נאמר גדולה בשבועה אומר אלעזר ב� שמעו� רבי
אני לאו וא� טוב שכר ל� לשל� נאמ� אני אוהבו אתה א� בראתיו, ה' אני

לפרוע. דיי�

>ÊÈ˜<

דר"נ:32. רביאבות שגורס ויטרי מחזור לקמן ==עיין .<?> עיי"ש קדושים בתו"כ משאנץ ר"ש בפירוש מובא
ועיין עמך מעשה עושה של במימרא עקיבה
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ראשונים+ ה: _פרק

úååöîä øôñ / í"áîø

ì[פרנקל [נוסח כמוך לרעך ואהבת
:í"áîø:å"ø äùò :úååöîä øôñשנאהב כמו קצתנו את קצתנו לאהוב שצונו היא

ובגופו, בממונו לעצמי, ואהבתי כחמלתי לאחי ואהבתי חמלתי ושתהיה עצמנו,
מה וכל כמוהו, לו ארצה לעצמי שארצה מה וכל אותו, ירצה או ברשותו שיהיה מה וכל

יתעלה אמרו והוא כמוהו, לו אשנא בי, שידבק למי או לעצמי יח)שאשנא יט ואהבת(ויקרא
כמו	. לרע	

ì[קאפח [נוסח כמוך לרעך ואהבת
:åø äùò :íùושתהיה עצמנו, את אוהבי� שאנו כמו זה את זה לאהוב שנצטוינו הצווי

באמונה לאחי ואהבתי "בדת"]חמלתי לעצמי[או שארצה מה וכל לעצמי, וחמלתי כאהבתי
אמרו וזהו כמוהו, לו ארצה לא לידידי או לעצמי ארצה שלא מה וכל כמוהו, לו ארצה

כמו	. לרע	 ואהבת יתעלה
ìלרעך ואהבת של בעשה גם עובר לחבירו שנאתו המראה

:á"ù ú"ì :íùשבלב שנאה אלא אמרתי לא ספרי ולשו� משנוא... הזהיר תשנא]: [לא
הוא אבל הלאו זה על עובר אינו אותו שונא שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה אמנ�
אבל כמו	, לרע	 ואהבת אמרו והוא כ� ג� עשה על ועובר תטור ולא תקו� לא על עובר

הכל. מ� יותר חזק חטא הוא הלב שנאת
ìהגר אהבת מצות

:æø äùò úåöî :úåöîä øôñ	יתבר אמרו והוא הגרי� את לאהוב יט)שציונו י (דברי�
באמרו ישראל ע� בזה נכלל שהיה ואע"פ הגר, את יח)ואהבת� יט לרע	(ויקרא ואהבת

אהבה האל לו הוסי� בתורתנו שנכנס בעבור אבל צדק, גר הגר שזה לפי אהבהכמו	, [נ"א
אהבתו] שאמרעל באונאתו באזהרה שעשה כמו נוספת, מצוה לו יז)וייחד כה ולא(ויקרא

ואמר עמיתו, את איש כ)תונו כב תונה.(שמות לא וגר
הגמרא מלשו� נט:)והתבאר עמיתו(ב"מ את איש תונו לא משו� הגר אונאת על שחייבי�

ומשו� כמו	 לרע	 ואהבת משו� באהבתו חייבי� אנו כ� ג� כ� תונה, לא וגר ומשו�
מזה. שסכל המצוות שמנה ממי אחד יודע ואיני בו ספק אי� מבואר וזה הגר. את ואהבת�

המדרשות אמרוברוב יתעלה, עצמו על שצונו כמו הגר על צונו יתעלה שהאל ביארו
ה) ו ואמר(דברי� אלקי	, ה' את יט)ואהבת י הגר:(דברי� את ואהבת�

ìזרה לעבודה המסית את לאהוב אסור
:æé äùòú àìלא יתעלה אומרו והוא לדבריו ולהאזי� המסית מלאהוב המוסת שהזהיר

לא ת"ל לזה אוהב אתה יכול כמו	 לרע	 ואהבת שנאמר מכלל ספרי ולשו� לו, תאבה
לו. תאבה

>ÁÈ˜<

>ËÈ˜<

>Î˜<

>‡Î˜<
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ìכמוך לרעך ואהבת לפסוק נסמכות חסד גמילות מצוות
:á ùøåù :úååöîä øôñ í"áîøחולי� ביקור המצוות בכלל מנו זו במחשבה ...והנסמכי�

הדר	 את לה� והודעת יתבר	 באמרו הנזכר הדרש בעבור מתי�, וקבורת אבלי� וניחו�
מתי�... קבורת זה בה חולי�, בקור זה ילכו חסדי�, גמילות זו הדר	 את ואמרו בה, ילכו
הפעולות אלו כי ידעו ולא עצמה, בפני מצוה הפעולות מאלו ופועל פועל כל כי וחשבו
והוא בביאור בתורה הכתובות המצות מכל אחת מצוה תחת נכנסות לה� ודומי� כול�

וכו'. כמו	... לרע	 ואהבת יתבר	 אמרו
:è ùøåùובפעולות בדעות דברי�, בארבעה ה� הנה ואזהרותיה התורה צוויי שכל ...דע

והרחמנות בחמלה שציונו מה כמו מהמידות במידה להתנהג צונו וכ� ובדיבור... ובמידות
כמו	... לרע	 ואהבת אומרו והוא והחסד והצדקה

ä÷æçä ãé / í"áîø

:ä÷æçä ãé:úååöîä ïéðî:רז לרע	. ואהבת שנאמר ברית מבני אד� כל לאהוב רו:
הגר. את ואהבת� שנאמר הגר את לאהוב

ìלרעך ואהבת
:â"ä å"ô :úåòã úåëìäכ מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אד� כל על שנאמרמצוה גופו

ממו� על חס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צרי	 לפיכ	 כמו	, לרע	 ואהבת
הבא לעול� חלק לו אי� חבירו בקלו� והמתכבד עצמו, בכבוד ורוצה .33עצמו

ìהגר אהבת
:ã"ä íùשהוא מפני אחת עשה, מצות שתי השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת

הגר אהבת על צוה הגר, את ואהבת� אמרה והתורה גר, שהוא מפני ואחת רעי� בכלל
שנאמר גרי� אוהב עצמו הקב"ה אלקי	, ה' את ואהבת שנאמר עצמו אהבת על שצוה כמו

גר. ואוהב
ìחבירו בקלון מתכבד

:ã ã :äáåùú úåëìäאי� אות� העושה דברי� חמשה ומה� התשובה, את המעכבי� דברי� כ"ד [בעני�
רו בעיני קלי� דברי� שה� לפי מה� לשוב חטא]חזקתו זה שאי� ידמה והוא חוטא ונמצא האד� ...ד)ב

לו הגיע ולא ש� עומד חבירו שאי� לפי חטא שאינו בלבו אומר חבירו בקלו� המתכבד
כדי חכמתו או חבירו מעשה למול וחכמתו הטובי� מעשיו ער	 אלא ביישו ולא בושת

בזוי. וחבירו הכובד שהוא מכללו שיראה

>·Î˜<

>‚Î˜<

>„Î˜<

>‰Î˜<

>ÔÎ˜<

דעות:33. שאילתרמב"ם עיין אבל, בהל' כמש"כ ובמצוות בתורה אחיך כאן זכר שלא מעירים =אחרונים
הרמב"ם דברי שעיקר לב =לשים ויל"ע. הזכיר כן דעות בריש שבציונים לב שמו לא אולם ולב, ובמצוה יעקב
לב ==לשים ועיין חבירו בקלון מתכבד הסמיך ולכן ועיין, ולב במצוה וכ"כ חבירו את "לכבד" הם כאן
ועוד?? אברהם ואור דבר -העמק הדבר של המשמעות ומה ואבל דעות ברמב"ם מקומות שני של לחלוקה

עיי"ש. הענין שמסביר תשובה בהלכות בסמוך לדבריו לציין חבירו בקלון מתכבד ==בענין
בנין ובספר לשבח". יספרם דברים עליו יספר "ואם שכתב חינוך ספר עיין בכבודו" "לספר הרמב"ם במש"כ
שזאת בארנו ...וכבר השם]: [אהבת ג עשה המצוות בספר הרמב"ם לדברי מציין דורון) בקשי (להר"ר אב
איש כשתאהב שאתה וזה בו ולהאמין יתעלה לעבודתו כולם האדם לבני קוראים שנהיה כוללת כן גם המצוה
אהבתו יפרסם ה', את האוהב גם [-וכך וכו', אותו לאהוב האדם בני ותקרא בהם ותרבה בשבחו תספר אחד,
לאהוב האנשים ותבקש ותשבחהו עליו לבך תשים אדם כשתאהב "...כי פרנקל: ובנוסח עיי"ש, אדם בני לשאר

קנו== סי' ברורה משנה גם עיין רבים בפני ולא להגזים ולא שונאו בפני שלא התנאים =לציין אותו".]
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ìכמוך לרעך ואהבת בכלל הם חכמים שחייבו החסד מצוות
:à"ä ã"éô :ìáà úåëìäולהוציא אבלי�, ולנח� חולי�, לבקר דבריה� של עשה מצות

הכת�, על לשאת הקבורה, צרכי בכל ולהתעסק האורחי�, וללוות הכלה, ולהכניס המת,
ואלו צרכיה�, בכל ולסעד� והחת� הכלה לשמח וכ� ולקבור, ולחפור ולספוד לפניו, וליל	
ה� הרי מדבריה� אלו מצות שכל אע"פ שיעור. לה� שאי� שבגופו חסדי� גמילות ה�

êåîë êòøì úáäàå ììëá,אתה עשה אחרי�, ל	 אות� שיעשו רוצה שאתה הדברי� כל
ובמצות. בתורה לאחי	 אות�

ìשבויים מפדיון עין המעלים
:é ç :íééðò úåðúî úåëìäמצוה ל	 ואי� ולכסות�, עניי� לפרנסת קוד� שבויי� פדיו�

בסכנת ועומד והערומי� והצמאי� הרעבי� בכלל הוא הרי שהשבוי שבויי� כפדיו� גדולה
יד	, את תקפו� ולא לבב	 את תאמ� לא על עובר זה הרי מפדיונו עיניו והמעלי� נפשות,
יד	 את תפתח פתח מצות ובטל לעיני	, בפר	 ירדנו לא ועל רע	, ד� על תעמוד לא ועל

עמ	, אחי	 וחי ומצות êåîëלו, êòøì úáäàå,כאלו דברי� והרבה למות לקוחי� והצל ,
שבויי�. כפדיו� רבה מצוה ל	 ואי�

äðùîä ùåøéô / í"áîøä éøáãî

ìלרעך ואהבת משום שיראנה עד אשה לקדש לא
:äðùîä ùåøéô:à á ïéùåãé÷פי על א� כמותו... אד� של שלוחו אצלינו הוא כלל

מ� כי שליח לו שיקדש ממה לעצמו האד� שיקדש אצלינו ראוי כ�
בעיניו ח� תמצא לא שמא חוששי� שאנו שיראנה עד אשה אד� ישא לא אצלינו הכללי�

יתעלה לאמרו אסור וזה אוהבה אינו והוא עמה êåîëויעמוד êòøì úáäàåהקדי� ולפיכ	
שתגדיל עד קטנה כשהיא בתו את אד� ישיא לא אמרנו עצמו זה ומטע� שלוחו. לפני בו

רוצה. אני בפלוני ותאמר
ìיפה מיתה לו ברור

:á"î æ"ô ïéøãäðñלפי מות	. באבר שורפי� היו וה� המתכות, מאחת מות	 דבר פתילה,
חיצוניות נשר� שלא אהר� בבני בקבלה בא וכ	 שריפה, נקרא הגו� פנימיות ששריפת
ממהר שזה מפני האד� על חמלה זה את ועשינו השרפה, את יבכו בה� ה' ואמר גופ�

ה' אמר מיתתו, êåîëאת êòøì úáäàåלעצמו בוחר היה מיתה נתחייב א� שהאד� וכש� ,
אחת באב� יסקל סקילה נתחייב א� בזולתינו נעשה כ	 פחות ענויו ואשר קל הכי המות

שקד�. כמו
ìוהאחוה האהבה מצוות בכל ולעזרו לאהבו מצוה עיקרים בי"ג המאמין כל

:÷ìç ÷øôì äîã÷äהיסודות אלה האד� יאמי� ...וכאשר כתב:] עיקרי� הי"ג שביאר אחר
ולנהוג עליו ולרח� לאהבו ומצוה ישראל בכלל נכנס הוא בה�, אמונתו בה ונתברר כול�

והאחוה האהבה מ� לחבירו איש הש"י שצוה מה בכל מ�34עמו שיכול מה עשה ואפילו ,

>ÊÎ˜<

>ÁÎ˜<

>ËÎ˜<

>Ï˜<

>‡Ï˜<

חלק:34. פיהמ"ש אבלרמב"ם האהבה, מצוות בכלל ואינו לשנאותו מצוה אפיקורס, בכלל שהוא מי פירוש,
תורה" ["טל האחרונים והקשו לשנאותו. ואסור לאהבו, מצוה הגרוע", הטבע והתגברות תאוה "מחמת עבריין
דבראה בפסחים הגמ' נגד הם כאן הרמב"ם דדברי ב'] אות החסד" ב"נתיב ג' [פרק חסד" ב"אהבת והח"ח <נט>
הרמב"ם דברי יישב תורה" וב"טל רוצח. בהל' עצמו הרמב"ם פסק וכן לשנאותו דמותר עבירה דבר בחבירו

ג'. פרק י"א סוגיא תשנא לא א' כך לחבירו אדם בין חיים" "משנת בשם ועמש"כ עיי"ש, דרכים בשני
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חלק לו יש אבל חטאיו כפי נענש הוא הגרוע, הטבע והתגברות תאוה מחמת העבירות
הכלל מ� יצא הרי היסודות, מאלה יסוד לאד� וכשנתקלקל ישראל. מפושעי והוא לעוה"ב
נאמר ועליו ולאבדו, לשונאו ומצוה בנטיעות, וקוצ� ואפיקורוס מי� ונקרא בעיקר וכפר

קלט( אשנא.)תהלי� ה' משנא	 הלא

äðåé åðéáø éøáãî

ìהתורה כל מקיימים השלום מצוות וע"י / חבירו טובת לדרוש אדם חייב
:äðåé åðéáø:äáåùúä úøâàשהוא הדברי� בכל וחבריו לעמו טוב לדרוש אד� וחייב יד.

וארז"ל כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר לנפשו, טוב ודורש ואהבת(ת"כ)אוהב
וארז"ל התורה. את ישראל מקיימי� השלו� שע"י בתורה, גדול כלל זה כמו	 (מס'לרע	

הכל.דר"א) את ובורא שלו� עושה בתפלה אומרי� אנו כ� ועל הכל, כנגד השלו� שקול
שנאמר שלו�, לידי מביאות התורה דרכי וכל בשלו�, כשה� נשמעת הצבור (משליותפלת

יז) שהשלו�ג מפני בשלו� ברכ� והקב"ה ה�, שלו� אוהבי וישראל שלו�. נתיבותיה וכל
כל שנאמרמחזיק יא)הברכות, כט כנסת(תהלי� נקראת כ� על בשלו�. עמו את יבר	 ה'

שנאמר שלו�, שונאי נקראי� אלילי� ועובדי שולמית, ו)ישראל קכ שלו�.(תהלי� שונא ע�
ìבעם שלום להשכין שתפקידם מוכשרים אנשים להעמיד

לחבירו, אד� ובי� לאשתו איש בי� שלו� שיטילו ברורי� אנשי� לברור ישראל וחייבי�
שמחי� אנשי� הברורי� אות� ויהיו השלו�. על אד� בני ולהכריח לכו� כח ביד� שיהא

שנאמר ורגזני�, כעסני� יהיו ולא שלו�, ולהטיל אד� בני ולרצות לפייס (משלישיודעי�
יח) ונאמרטו מדו�. יגרה חמה א)איש טו בתלמוד(ש� ואמרו חמה. ישיבה ר	 (תעניתמענה
רז"לכב) ואמרו שלמא. ומשוינ� אנו בדיחי גברי שלו� המטילי� האנשי�(ש�)על על

הבא. העול� בני שה� לה� מובטח כי לבב ובטוב בשמחה שלו� מטילי� שה� האלה

ìבלב מצוה
:äðåé åðéáø úåùøãàöú éë úùøô:כלומר לב	, נצור משמר מכל אחר, ...דבר רצא): (עמוד

רעה, במחשבה או באמונה בו תחטא שלא לב	 נצור לשמור, צרי	 שאתה דבר מכל יותר
בלבד בלב מה� שיש שנחלקי�, אע"פ שבתורה המצוות כל כלומר חיי�, תוצאות ממנו כי
ולא תקו� לא ומצות העול�, וחידוש והשגחתו ומלכותו וייחודו הבורא מציאות כגו�

אחי	, את תשנא ולא êåîëתטור, êòøì úáäàå,תורה ותלמוד תפילה כגו� בלשו� ויש
המצוה אפילו בלב, תלויות כול� אעפ"כ המצוה, שאר במעשה ויש בשקר, לישבע ושלא

כתיקונה. מצוה עשה לא מצוה בכונת יעשה לא א� והמעשיות בלשו� הנאמרת

ìכמוך לרעך ואהבת כמ"ש התורה בדרך וידריכם משפחתו לבני באחריות ידאג
:úåááìä úåáåç:ã ÷øô ïåçèéáä øòùוקרובי� אשה בעל באלהי� הבוטח יהיה ...וא�

מה לפרע וישתדל מה� בהצלתו באלהי� יבטח ואויבי�, ואוהבי�
מה על ויסבב מהזקת� ידו ויר� עמה�, של� לבו ולהיות חפציה� ולעשות לה� שחייב
והעול� התורה בעניני תועלות� אופני ויור� עניניה� בכל נאמ� ויהיה לה�, טוב שיהיה

שכתוב כמו הבורא, êåîëלעבודת êòøì úáäàå.	בלבב אחי	 את תשנא לא ואמר ,

>·Ï˜<

>‚Ï˜<

>„Ï˜<
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ìנאמנים רעים לקנות וישתדל לעצמו, שישנא מה להם וישנא לנפשו שיאהב מה לאנשים יאהב

:íù:â ÷øô ùôðä ïåáùçאד� בני ע� התערבו על נפשו ע� חשבונו ועשרי�, והשני�
בקצת� אד� בני קצת בה� שנעזרי� והעניני�, וממכר ומקח וקצירה מחרישה העול� בתקנת
מה� לנפשו שישנא מה לה� וישנא מה� לנפשו שיאהב מה לה� שיאהב העול�, ישוב על

שכתוב כמו שיזיק�, מה יכלתו כפי מה� וידחה עליה� êåîëוימחל êòøì úáäàå.

רבי� במחני� ללו� לה� ויש עקוב, בדר	 רחוקה אר� אל הלכו אנשי� כאילו בזה, והמשל
מה� אחד ולכל מעט, במתי והאנשי� גדולות, במשאות טעונות רבות בהמות לה� ויש
לטע� אחיו את איש יעזרו וא� פעמי�. אות� ולפרק לטע� צרי	 שהוא רבות, בהמות
יגיעו ביניה� ובסיוע בעזר שוי� ושיהיו מעליה� ולהקל הכל בשלו� חפצ� ויהיה ולפרק
לעזר מה� אחד כל וישתדל אחת לעצה יסכימו ולא לב� יחלק וא� שבעניני�. הטוב אל

רוב� יכלה לבד, ...35לעצמו

ועל תורת	 על לעזר ל	 יהיו זכי�, ואוהבי� נאמני� רעי� לקנות אחי, השתדל כ� על
כשתמצא כנפש	, עלי	 חביבי� ושיהיו לה�, ז	 ומצפונ	 עמה� של� לב	 בהיות עולמ	
כמו בלבד, מה� הסגולה סגולת אצל אלא סוד	 תפקיד ואל מה�. לזה ראוי שהוא מי יד	
שמ� החכ�: ואמר מאל�, לאחד סוד	 גלה שלומ	, דורשי יהיו רבי� סירא: ב� שאמר

נפש. מעצת רעהו ומתק לב ישמח וקטרת

ì== החסד ממצוות שהיא רבית לקיחת איסור כמו / לרעך ואהבת מפסוק נלמדות החסד מצוות

:ï"áîø:ë âë íéøáãלמע� וגו' תשי	 לנכרי וגו', אוכל נש	 כס� נש	 לאחי	 תשי	 לא
מבוארת מצוה זו ג� לאחי	, תשי	 לא וגו'. אלקי	 ה' לז)יברכ	 לו כה ,(ויקרא

בנכסיו לזוק הוא רצה שא� ממונות דיני בכל כ� שאי� מה ללוה, ג� אזהרה בכא� יוסי�
הלוה: ג� בו יזהיר הזה החטא רגילות מפני אבל רשאי,

שאמרו כמו ובגנבה בגזל כ� הזכיר ולא מותר הנכרי רבית שיהיה בכא� קיג:)וביאר (ב"ק
האחוה מצד אלא נאסר לא וברצונ� שניה� לדעת נעשה שהוא הרבית אבל אסור. גוי גזל

שצוה כמו êåîëוהחסד êòøì úáäàåשאמר וכמו ט), טו דבר(לעיל יהיה פ� ל	 השמר
ע� יעשה ורחמי� חסד כי � אלהי	 ה' יברכ	 למע� אמר כ� ועל וגו', בליעל לבב	 ע�

אמר לכ	 באחי�, חסד השמיטה וכ� לצדקה. לו ותחשב רבית בלא ילונו כאשר (ש�אחיו
ג) הכתופסוק כי ברכה, לו וקבע תגוש, הנכרי ובחסדי�,את בצדקה רק הברכה יזכיר לא ב

ובאונאה: ובגנבה בגזל לא

:é"ùø:ì â éìùî:רעה גמל� לא א� חנ� אד� ע� áéøú,אל ריב ìà.עליו להתלונ� ְְִִִִַָָָָָָָֹ
,äòø êìîâ àì íàומי כמו	, לרע	 ואהבת בתורה הכתובה המצוה על שעבר

לשונאו. אתה רשאי רשע שהוא

ìמזיק לאיסור מקור

:äîø ãé:åë àøúá àáá,àøáúñî àìà ä"ãהיזקא מיניה דאתי מידי למגר� ...דאסיר
כמו	... לרע	 ואהבת משו� ואי מכשול, תת� לא עוור לפני משו� אי לאינשי

>„Ï˜<

>‰Ï˜<

>ÂÏ˜<

>ÊÏ˜<

הלבבות:35. הברית.חובות ספר דברי עם והשווה המקיימה. לאדם תועלת גם מביאה הבריות אהבת סיכום:
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ì(מיאוס או פחד סכנה, (משום לעצמו עושה היה שלא דבר לחבירו יעשה לא

:íéãéñç øôñ...מנעלי� לו ניתנו לאחד סכנה, בו שיש בדבר צדקה אד� יעשה ולא
לעני אות� לתת ורצה מת מת]של של נעלים ללבוש סכנה יש לו[כי אמרו

המעות וית� יהודי שו� סכנה לידי יבוא שלא לנכרי תמכר� אלא כמו	, לרע	 ואהבת
oniqcpzcnyzzzלעני. `n`xt

מפחד והיה קמיע לעשות ממנו ביקשו קמיעות]לאחד שכותב במי מתגרים שהמזיקים אמר[מפני ,
כמו	. לרע	 ואהבת תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 החכ� לו אמר שיעשנו, לפלוני תאמרו

rz oniqfpxzzz `nx`t

כ� א� אלא אחר יהודי ע� שחי� מוכה שהוא אד� ירח� שלא מכשול, תת� לא עור לפני
רע	. ד� על תעמוד ולא וכתיב כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר יודיענו

brxz oniq`qw `nx`t

ìלהם שאין לתלמידים "תוספות" ישאיל
תלמידי� לו ויש בעיר טוב אחר רב א� וכ	 בתקנת�, יעסוק תלמידי�, לאד� יש א�
לרב לו ואי� 'תוספות' לו יש וא� תלמידיו, בתקנת כמו בתקנת� יעסוק כתלמידיו, טובי�
לכ	 ללמוד, לפני תלמידיו ויבואו לו אשאיל לא יחשוב לא 'תוספות', טוב שהוא אחר

י)אמר ב כמו	.(אבות לרע	 ואהבת וכתיב כשל	, עלי	 חביב חבר	 כבוד יהי
fqwzz oniqgrxzzz `nx`t

ìכמוך לרעך ואהבת משום בשבילו יתענה חבירו על רע חלום חלם אם
חבירו על יתענה א� הרי החלו� בעבור מתענה היה שהוא לחבירו קשה חלו� שחל� מי

כמו	. לרע	 ואהבת קיי� hnyהרי oniqexzz `n`xt

ìעבורו שהתפלל מי על יתפלל
התחנ� ושמעו� לשמעו�, צערו והגיד צער לידי ראוב� בא כאילו[-התפלל]א� ראוב� על

כמו שמעו� על ראוב� התחנ� ולא צער שו� שמעו� על כשיבוא לבסו� עצמו, של הצער
שנאמר גזלו כאילו הרי ראוב� על יד)שמעו� ג העני(ישעיה א�בבתיכ�,36גזילת ואפילו

כמו	... לרע	 ואהבת וכתיב] [נ"א: שנאמר שמעו� נושע
enx `nx`t gix oniq

ìכמוך לרעך ואהבת משום שמועה להעביר לא
מחבירו שגזל למי ודומה יתכ� הרי לחו�, הדבר יצא ולא אד� שמע ולא חבירו בייש א�
ועל תגזול לא על עבר מקו� מכל מעט וציערו צרי	 היה שלא קוד� מיד לו והשיב ממו�
אד� יודע היה ולא שביישו מה לפי זה כ� תעביד. לא לחבר	 ל	 דסני כמו	 לרע	 ואהבת

כמו	... לרע	 ואהבת על עובר הוא א�
t gkxz oniqft oniq `nx`

>ÁÏ˜<

>ËÏ˜<

>Ó˜<

>‡Ó˜<

>·Ó˜<

חסידים36. עינוי.ספר מלשון שפרשו ויש חסד, מקור ו:, בברכות וכן ואמרת' 'וענית מלשון 'העני'
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ìכמוך לרעך ואהבת משום ראוי לאינו בתו להשיא לא
כט)כתיב יט בעיניה,(ויקרא שנמאס למי או לזק� תשיאנה שלא להזנותה, בת	 את תחלל אל

בדישו שור תחסו� לא כה)וכ� שחי�(דברי� מוכת יבמה לקחת תכו� שלא ד.), ,(יבמות
לפני ועוד אותה, תדחוק אל [אתה] וכ� לוקחה הייתה לא אתה כי כמו	, לרע	 ואהבת
חוטא... בחורה לוקח א� הזק� וא� גור� שלו הפשע תזנה שא� מכשול, תת� לא עור

hry oniqcyzz `nx`t

ìכמוך לרעך ואהבת משום טובה עצה תתן
ואהבת מכשול, תת� לא עור ולפני שנאמר מה לו תקיי� אז ממ	 עצה אד� ישאל ...וא�

שמי�... ולש� לו, והמוטב ל	, שנראה מה לפי שתיעצהו פירוש כמו	, לרע	
fnx oniqfqy `nx`t

ìכמוך לרעך ואהבת משום חברים כבוד
ג� ואשאל דבריו זה יסיי� מתי אחד תלמיד אמר לרבו, שואל היה התלמידי� מ� אחד
לפי בדבור	, שתדע ממה יותר בשתיקות	 שתדע ושתוק פיקח הוי הרב ליה אמר אני,

לו שאשיב ומה שאלתו כמו	.[וכתיב]...37שתדע לרע	 ואהבת
aqwzz oniqbtyz `nx`t

ìכמוך לרעך ואהבת משום צדיק בשם לו נראה שאינו תורה דבר על יחזור לא
מהצדיק שמע שהיה...וא� כש� כמו	, לרע	 ואהבת כתיב הרי בטוב, לו נראה שאי� טע�

שאי� דברי� משמ� תאמר אל כ	 ממש, בה� שאי� דברי� משמ	 אומרי� שהיו צער ל	
ממש. frwzzבה� oniqvyz `nx`t

ìסני דעלך מה עליו, מקפיד לא שהוא דבר על אפילו לשלם המזיק חייב בנזק
שהיה כש� לומר למזיק שמי� אי� תעביד, לא לחבר	 ל	 דסני כמו	, לרע	 ואהבת כתיב
אבל מקפיד, ואי� צער אי� שלמזיק דבר יש דבר, אותו לו עושי� היו א� מצטער מזיק
והפסד צער ניזק של דבר וכל בהקפדה תלוי דבר וכל העול� כל כי יקפיד, א� לניזק שמי�

fhwzzzוהקפדה. `nx`t

ìחבירו לבזות אסור בזיונו על מקפיד אינו אם גם
לא שהתורה אחר, אד� אבזה אני כ	 אותי, שמבזה מי על מקפיד איני אד� יאמר ...יכול
וא� כדעת	, שדעתו מי כמו	, לרע	 ואהבת נאמר לכ	 ממני, יותר אותו לאהוב ציותה
אל ואתה הקב"ה, רצו� מפני חביר	 ורצו� חביר	 רצו� מפני רצונ	 בטל אמרו הרי מקפיד

תשע� אל ג)בינת	 hny.(משלי oniqexzz `n`xt

ìבאהבה הגבלות
ובעבור לפניו הצלחה לו שאי� יודע והוא רבו את אד� יאהב לא – לאהבה יהיה מידה

וכתיב לפניו, ללמוד בנו יניח או לפניו, ילמוד כד)אהבתו יז חכמה,(משלי מבי� פני את
יותר אחר לפני לומד והיית רב	 את מכבד שאתה עו�, ל	 הרי לאו וא� מבי�, לפני למוד
והל	 קפרא בר עזב אושעיא ור' השעה. לפי והכל תלמודו, לבנו מאבד וג� רב	, מלפני

חייא ר' ח.)לפני ששת(כריתות רב לפני והל	 חמא בר רמי עזב יצחק צו:)ור' (זבחי�

>‚Ó˜<

>„Ó˜<

>‰Ó˜<

>ÂÓ˜<

>ÊÓ˜<

>ÁÓ˜<

>ËÓ˜<

שם].37. "פירוש" - חברך בשאלת תאמר לא כן יסיים, מתי חברך לך יאמר אם בעיניך רע שיהיה כשם



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â

ï"øä úåùøãîù"øäî éâäðîîíé÷éãö úåçøåà

60

אחר שבמקו� יודע והוא חבירו את שאוהב או בה�, יתחת� אשה או אהבה מפני ...ולא
א� הזהר וג� חבירו... ומבני מחבירו טובי� כי לבתו, או לבנו או לו יבוא טובה תקנה
דברי� בשלשה לכ	, ומוחזק אומ� א� כי מוהל תקח לא אד� באהבת למול, ב� ל	 יש
אד�.... בני אהבת בשביל מוהל אחר או מלמד אחר או חיתו� אחר מלחזור הזהר אלו

brwzz oniq

:ï"øä úåùøã:éùéîçä ùåøãä,כול� העבודות שורש הלביות שהתכונות ...ואמנ�
חלק חלקי�. לשלש נחלקות התורה מצות כי בחיפוש, מבואר זה הנה
ושהוא יתבר	, הש� במציאות כהאמונה לבד, ובדעות באמונות נתלה מה� [הראשו�]
התחלה שהלב ספק אי� המצוות. אלו ממי� שהוא מה וכל והעונש, הגמול ואמונת משגיח,
התחלת� אבל כלל, ממנו ונמשכות יוצאות בלתי ה� שכמעט עד ויסוד�, ושרש� לה�

במקרה. א� כי בעצ�, הגו� רוש� אינו החלק וזה בו. ותכלית�
ששרש� ספק אי� ואלה חסדי�, וגמילות כצדקה המידותיות המצוות ה� השני החלק

אמרו המצות מ� הרבה כולל החלק שזה ומפני הלב. הוא לא)ויסוד� שבא(שבת אותו על
ואיד	 כמו	 לרע	 ואהבת והשיבו אחת, רגל על התורה כל שילמדהו לו ואמר הלל לפני
רוב עניני עליו יקלו הטובה התכונה זאת בלבו שיקבע שמי בו רצו גמור, זיל הוא גמרא

יחד. והגו� הנפש רוש� החלק וזה המצוות.
כאכילת אותו, שנאמי� ראוי ב� מכוו� אחד דבר על מוכנות שה� המעשיות המצות וכ�
בשבת והשביתה בעצמו, לזה זכר שהוא בסוכה והישיבה מצרי�, ליציאת זכר שהוא מצה
אחרי� מאברי� ונמשכות יוצאות היות� ע� [האלה] המצות העול�, לחידוש זכר שהוא
הוא ושרש� התחלת� בנפש, ב� המכוו� העני� שיצייר בה� שהתכלית אחר הלב, מלבד

הלב.
חוקי�, הנקראי� וה� ההמו� מעיני טעמו שנעל� החלק הוא המצות מ� השלישי החלק
שיהיו צרי	 כי כ�, אינו רב, מבוא בו ללב יהיה שלא ממנו שיראה פי על א� החלק וזה

טעמ�. שנעל� היות ע� שמי�, לש� גמורה בכונה נעשות כ� ג� המצות אלו

:ù"øäî éâäðî:èöú ïîéñ (èèùéåð)לאהוב שיש כתוב דמצא שלו� מה"ר ואמר
שיש כתוב מצינו לא אבל כמו	, לרע	 ואהבת דכתיב כמו חבירו
רעכ"ט טו"י אשכנז בלשו� אד�, משו� לירא ואי� הדי� לעשות יש לעול� כי מחבירו, לירא

ממיו"ר. טוכ"ט ט"ר ==אונ' הלועזית של תרגום להשיג ולנסות דבריו משמעות ==מה

ìאהבתו לידי יגיע לחבירו ועזרה נתינה ידי על

íé÷éãö úåçøåà::äáäàä øòù	אשכיל – אד� כל לאהבת האד� יגיע דר	 ...ובאיזה
בנפשו העזר יכלתו. כפי ובממונו בנפשו שיעזור הוא הדר	 ואור	,
לעשיר שילוה הוא בממונו העזר עבור�. ויטרח עשיר, ה� עני ה� אד�, לכל שישרת הוא
עתי� ולקצות כחו, כפי במתנה יפקדהו וכ� דחקו, בעת ילוה לעני וכ� למעות, הצטרכו בעת

בשלו. וותר� ויהא לעשירי�. ג� ודורונות מנות ישלח
מועט בדבר יקפיד ואל בנאמנות שלו ומת� משא כל יהיה אד� בני ע� עסק לו יהיה א�
ויהיו מחבירו, ליהנות הוא ישתדל ואל ממנו יהנה שחבירו חפ� יהיה לעול� חבירו. על
על יסבול יטעהו. אל הטעהו יביישהו, אל אד� ביישהו אד�. בני כל ע� בנחת דבריו

>�˜<

>‡�˜<

>·�˜<
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אד� כל ויקבל אד�, בני ע� יתקוטט ולא עליה�, יכביד לא והוא העול� עול צוארו
בטובתו, חבירו ע� וית� וישא האהבה, תחזק פני� הסברתו כי יפות, פני� ובסבר בשמחה

ומדאגתו. מעצבו אד� כל חבירו"וינח� בטובת ונותן נושא "הוי <קטו> רבתי כלה דברי עם השווה
?? הידוע החסד קונטרס מאליהו מכתב ובדברי וכו',

ìחבירו עם ברית כריתת כעין חברים אהבת
íéø÷éòä øôñ::äî ÷øô éòéáø øîàîבכתובי� שנמצא מה לפי הברית כריתת ...ודר	

בתריו, בי� עוברי� הברית כורתי והיו לשני�, חי בעל חותכי� שהיו הוא
הנביא יח)אמר לד כשכרת(ירמיה נמצא וכ� בתריו, בי� ויעברו לשני� כרתו אשר העגל

לו ויקח משלש ואיל משלשת ועז משלשת עגלה לי קחה לו אמר ברית אברה� ע� הש�
רעהו... לקראת בתרו איש וית� בתו	 אות� ויבתר אלה כל את

אנשי� שני בי� קיי� קשר הוא הברית שכריתת הוא הברית בכריתת הזה לפועל והטע�
אחד, גו� ה� כאלו שניה� שיהיו עד ביניה�, האהבה ולדבק לקשור כדי הברית כורתי
לשני� חי בעל כורתי� היו לפיכ	 עצמו, את כשמירתו חבירו את מה� אחד כל וישמור
ההוא חי בבעל אחד גו� היו הה� הבתרי� ששני כמו כי לאות הה�, הבתרי� בי� ועוברי�
נזק או חולי מגיע היה שכאשר עד חבירו, בצער מרגיש מה� חלק כל והיה חי, בהיותו
החלקי� אלו שני בי� הפריד ולא ההוא, הנזק או בחולי מרגיש חבירו היה האחד בחלק
ביניה� יפריד ולא בחיי�, בהיות� אחד כגו� יהיו הברית כורתי האנשי� שני כ� המות, רק

המות, רק
שיכניס בריתו בעל חבירו על בא צער או נזק איזה האחד ירגיש כאשר כי יתחייב ומזה
דבר ממנו יכחיד שלא וכ� עצמו, בעד בסכנה עצמו שיכניס כמו להצילו, בדוחק עצמו
יגלה וכ� רעה, מחשבה איזו עליו שחשבו או אליו להרע שחושבי� ירגיש או שידע ממה
לו וראוי עצמו, זולת החבר אי� כי לעצמו, אות� שיגלה כמו לבו ומצפוני סודותיו לו

לעצמו, כאהבתו אותו שיאהב
זולתיות, בה אי� עצמ	 את שאהבת	 כמו כלומר כמו	, לרע	 ואהבת תורה שאמרה וזהו
שיתאחד הגמורה האהבה גדר שהוא זולת	, דבר שהוא תחשוב לא חביר	 את אהבת	 כ	
זולת האהוב אי� כי לאחד, עולה בגימטרי"א אהבה כי תמצא ולזה האהוב, ע� האוהב

כלל, עצמו
באוהב יבטח כאשר וזה לעצמו, אות� שמגלה כמו סודותיו אליו ויגלה בו יבטח ולזה
כאשר כי אוהב, לכל סודותיו לגלות לאד� לו ראוי אי� כ� לא שא� בבריתו, נאמ� שיהיה
ויהיה לאויב יתהפ	 אולי כי סודותיו, אליו לגלות לו ראוי אי� לו ובדוק נאמ� האוהב אי�
אוהב שהוא בו שיחשוב מי ובפרט סודותיו, יודע זולתו בהיות ולמכשול לפוקה לו זה

ממנו. להשמר לו אפשר שאי לפי כ�, ואינו

ìו דעתו, גונב כאילו תוכחה כמוךהמונע לרעך ואהבת מקיים המוכיח
:äçðîä úøåú:íéùåã÷ éøçà úùøôחבירו את אד� יראה לא זה ...ובכלל מז: דרשה

והוא דעתו גונב והוא מוכיחו, ואינו לו ושותק תורה דברי על עובר
חטא, עליו תשא ולא עמית	 את תוכיח הוכח נאמר זה ועל עושה, הוא שבהיתר סבור

כמו	. לרע	 ואהבת זה ובכלל

:à"áèéøáñ àòéöî àáá,åúåîéå íäéðù åúùé áèåî :[úåðùé]פטורא ב� ליה דריש והכי
וא� טוב הרי עמ	 לחיות יוכל שא� יחיה עמ	 כלומר עמ	 אחי	 וחי לקרא

כמו	: לרע	 דמואהבת דאמרי ואית שניה�, שימותו מוטב לאו

>‚�˜<
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ìכמוך לרעך ואהבת או גמ"ח משום לעזור חייב אולם באדם וטעינה פריקה של מיוחדת מצוה אין
:æ"áãøú"åù:çëùú ïîéñ á ÷ìçעשה בכלל הוא האד� א� דעתי אודיע	 ממני שאלת

בכלל, שהוא שאלה בתשובת העלה ז"ל הרשב"א תשובה: ופריקה. דטעינה
פליג פלוגתיה בר אבל זו, סברא לקיי� הארי	 ז"ל והוא וחמור... דשור מק"ו אותה ולמד
לו היה ולא שכל בעל שהוא לפי האד� צער אמרו לא ובאד� דעתי... הוא וכ� עליה
הראוי מ� יותר האד� על שהטוע� אמרינ� טעמא דמהאי לו, הראוי מ� יתר עצמו לטעו�
בטוע� כ� שאי� מה מעליו, המשא להשלי	 לו היה שכל בעל שהוא דכיו� פטור והוזק לו
לרע	 ואהבת בכלל נמי] [אי חסדי�, גמילות בכלל שהוא אני מודה ומ"מ הבהמה, על

לי...38כמו	 מסתברא לא ופריקה דטעינה עשה בכלל שיהיה אבל ,

ìכמוך לרעך ואהבת משום עובר אמו על קדיש לומר בבנו המוחה האב
äîìù ìù íé::â"ñ ïîéñ à"ô ïéùåãé÷�"הרמב מדברי ר"מ) (יו"ד הטור כתב פיסקא:

מצותאמ על לעבור לו שאומר בי� תורה, דברי על לעבור אביו לו ר
ע"כ... ישמע לא דבריה� של אפילו עשה, מצות לבטל לו שאומר בי� תעשה, לא

מאחר עליו מקפיד כי אמו, על קדיש יאמר שלא בבנו מוחה האב שא� כתוב מצאתי
לומר הקדושי� מאבותינו שנהגו מאחר לו לשמוע דאי� נראה ולי קוד�. כבודו חי, שהוא
לומר עפר לשוכני נפש ונייח זכות שהוא ממנו שמורה עקיבא, דר' מעובדא יתו� קדיש
שמצינו מאחר ובפרט סופרי�, מדברי שהוא דבר יעשה שלא לו אומר כאלו הוי קדיש,

לא:) לומר(קידושי� שכ� כל משכבו', כפרת 'הריני ראשונה שנה תו	 לומר שמחוייב שתקנו
בדבר שמוחה אביו ועוד êåîëקדיש. êòøì úáäàå ìò øáåò.זה בעני� לשמוע לו ואסור ,

פשיטא החיוב, מ� כלל זה שאי� המת, לכבוד שחורי� ללבוש אבלי� שנהגו מה אכ�
בו: למחות 39שיכול

ìכמוך לרעך ואהבת משום היזק לגרום וגם להזיק אסור
:âë ïîéñ é ÷øô àî÷ àáá...מודה אינו והישראל לגוי לאסהיד סהדא חד יש א� די�

בגמרא ל� ממונא(קיד.)ואיבעי ומפקי תרי כבי עליה דסמכי הגוי� בעיני חשוב אד�
או לאסהודא, ליה איבעי לא אפומיה ממונא דמפקי כיו� אמרינ� מי מקו�, בכל אפומיה
וכתב תיקו. לאסהודי מצי מנייהו לאשתמוטי מצי ולא חשוב אד� שהוא מאחר נימא
ספיקא כא� שיי	 דלא זו סברא ידעתי ולא ומסהיד. אזיל אפשיטא דלא כיו� הרא"ש
בנזקי� דגרמא דיני כל ואפילו לחבירו, היזק לעשות אסור מדאורייתא דא� לקולא, דרבנ�
דט"ס נראה כ� על כמו	. לרע	 ואהבת משו� התורה מ� אסורי� מ"מ התורה, מ� דפטורי�

ש�... יש דילוג או ומסהיד, אזיל ולא וצ"ל הוא,

>Â�˜<

>Ê�˜<

>Á�˜<

וסעייתורדב"ז:38. כמהרש"א ודלא בפועל חסד עשיית גם כולל לרעך שואהבת ליה סבירא

שלמה:39. של כמוךים לרעך מהרש"ל כוונת אם להעיר יש י"ד. ס"ק ר"מ סי' יו"ד תשובה בפתחי =מובא
לא גם מצוה שיש חידוש יש האם.לאמא, צוואת לקיים שרוצה הבן כלפי כמוך לרעך כוונתו ואולי מיתה, חר
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ìחברים אהבת גדר

íùä êøã úøâà::á øòù :è"éáîì:א פרק ריש וחביריו, ביתו לבי� שבינו במה
שישמח והוא כמו	, לרע	 ואהבת כדכתיב רעיו לאהוב – במחשבה
שיסופק מה בכל זכות לכ� אותו וידו� ובתועלתו, בתיקונו ויחשוב בצערו, ויצטער בשמחתו
ירא הוא וא� ושנאה, איבה לו יטור ולא יוכיחהו לחובה, לדונו בדעתו יכריע וא� עליו,
א� כי רעתו לבקש ואי� ממנו, להשמר לחובה בדעתו שהכריעו למה יחוש יזיקהו, שמא

לו... להרע אחריו רוד� שהוא עצתו שיקבל ולמי לו שיתברר

ìחברים ואהבת ה' אהבת – אהבות שתי

ä"ìù::úåéøá 'á úåà úåéúåà øòùה)כתיב ו ואהבת(דברי� וכתיב אלהי	, ה' את ואהבת
יתבר	, אחדותו ידי על ומתייחדי� אהבות שתי אלו מחוברי� הנה כמו	, לרע	
היחוד פסוק ואומרי� ישראל, עמו ואוהב באהבה ישראל בעמו הבוחר מסיימי� אנו כ� כי

אלהי	 ה' את ואהבת יתבר	 הש� אהבת כ	 ואחר
תר"	 יש הדברות בעשרת המחברי� כתבו והנה לרע	, אשר מסיימי� הדברות עשרת ג�
אחת, מצוה אות בכל מצות, לתרי"ג רומזות ה� אותיות ותרי"ג תורה, כת"ר כמני� אותיות
מצות ז' נגד שה� אומרי� יש הקדמוני�, מזה דברו משמשות ה� מה הנשארות אותיות ובז'
הציוני, מדברי שהבנתי מה הוא שבכול� המחוור אמנ� אחרי�. עניני� אומרי� ויש דרבנ�,
התורה כל עומד שעליו הרגל הוא לרע	', 'אשר ה� שנשארו, אותיות הז' ה� מה שאומר,

מדליקי� במה דפרק כההוא תרי"ג, לא.)דהיינו על(שבת התורה כל הגר את הילל דלימד
גמור. זיל הוא פירושא ואיד	 כולה התורה כל זוהי תעביד לא לחבר	 סני דעל	 אחד, רגל

עכ"ל. תעביד... לא לחבר	 סני דעל	 רש"י פירש

ìחברים באהבת תלויות המצוות רוב
צדקה, מצוות כל – כמוהו חבירו באהבת תלוי� ה� המצות רוב תמצא דייקת כי ובאמת
כיוצא והרבה ריבית ואיסור באמונה, ומת� ומשא ומעשרות, תרומות ופיאה שכחה ולקט
לכ� ולדונו חסד ורב אפי� ואר	 והחנינה הרחמי� – המידות כל כמעט כ	 אחר בה�.
וקנאה וליצנות דיבה והוצאות הרע ולשו� רכילות והרחקת רע	 ד� על לעמוד ושלא זכות
שיקיי� בה�, כיוצא אלפי� אלפי ומידות הכבוד, ורדיפות ורצו� כעס ועני� ונטירה, ושנאה
לחבירו כשיאהב המידות בכל של� ויהיה תעשה לא רוב על יעבור ולא עשה מצות רוב

כמוהו.
בה�, וכיוצא בפסח וחמ� אסורי� מאכלי� כמו לחבירו, אד� בי� שיי	 שלא מה וא�
חנ� חסד העושה ב"ה להקדוש וחומר קל כעצמו, לחבירו יאהוב א� וחומר בקל יקיימ�

שמו. יתבר	 הכל ובידו העול� אדו� והוא אמת, של חסד עמו,
לר ואהבת הרי עליו, עומד שהעול� הרגל הוא כמו	 לרע	 ואהבת הגור�הרי הוא כמו	 ע	

אלהי	: ה' את ואהבת
התורה, עמודי שני ה� האלו האהבות ששתי ולהיות סג"ל, אברה� הר"ר החכ� לשו� וזה

וכו וכו' ומאוד נפש לב בכל היא המקו� שאהבת וכמו לזה. זה דומי� שיהיו ראוי

== ===להשלי�

>Ë�˜<

>Ò˜<
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:øåàîä úøåðî:â"éù ïîéñ :áäåáà é"øבמידותיו של� להיות הרוצה כל כ� ...על
ומישראל, יתבר	 מהש� ונקי לע� ומרוצה בוראו לעבודת ובריא
כדברי חבריו דברי לו חביב ויהא לחבריו, ויותר אד�, לכל ויאהב אר� דר	 בדברי ילמד
חבירו, ע� לאד� המעשיות מהמצות בתורה הכתובי� המוסרי� לרב שורש שזהו עצמו,
וזה תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 על בו ודרשו כמו	, לרע	 ואהבת בפסוק נכללות שה�
ליה ואמר אחת ברגל התורה כל לו שילמד מנת על אליו להתיהד שבא לגוי הלל שלמד

כמו	 לרע	 ואהבת זה מדליקי�40פסוק במה בפרק זו מימרא לא), למטה(שבת וכתובה
הענוה שלד)בנר כט)ולעיל(סי' :(סי'

ìכמוך לרעך ואהבת על עובר בדברים חבירו המבזה

:ùãç éøôïîéñ:å"øú,åðñééôéù ãò øôëî ë"äåé ïéà ù"îåז"ל גרמיזא� מוהר"ש כתב
הרי בדברי� ביזהו א� כגו� למקו� חלק בה יש לחבירו אד� שבי� שעבירה
אד� שבי� מה אפילו חבירו, את הרצה שלא זמ� וכ� וכיוצא, כמו	 לרע	 אואהבת עבר

מכפר. אינו למקו�

ìכמוך לרעך ואהבת יסוד - ממון הפסד משום שעיקרן במצוות רק כבודו לפי ואינו זקן של פטור

:øéàé úååç:ä"ø ïîéñ... לחבירו... אד� בי� שהוא מצוה בדבר רק אינ� הרא"ש ודברי
שארז"ל ככלל כבודו לפי ואינו ות"ח לזק� תורה ל:)דפטרה שהיה(ב"מ כל

ואהבת רק תורה ציוותה דלא חבירו, בשל נמי הכא בשלו ופורק וטוע� שלו באבידה מטפל
תורתו כמבזה נעשה להחמיר ירצה וא� שבכה"ג. מצות בכל טע� שהוא כמו	 לרע	
דברכות בגמרא במ"ש ונרמז אסור, דג"כ עליה לבזות ראוי שאי� עצמו בממו� ליטפל
לא ממצוה איסורא והל"ל ממונא, אבידה להשבת דקרי ילפינ�, לא מממונא איסורא הנ"ל

ממונא, רק אינה זו מצוה שמקור כמ"ש ע"כ אלא ילפינ�,
כל על ה� גור�, שהזמ� מצוה שכ� כל ב"ה, למקו� ישראל שבי� במצוות כ� שאי� מה
וכל ותורה, זקנה כבוד ביזוי משו� בו אי� בציבור, ליחיד שעה לפי המפורס� ה� ישראל
חסד גמילות רק ממש עשה מצות שאינה א� ה' ומצות גבוה לצור	 בעצמו קלות הנוהג

כתבתי, והנלפענ"ד ברכה. עליו ותבוא משובח זה הרי בדרכיו מוהלכת הטרודשילפינ� נא�
בכר	. חיי� יאיר
íéøùé úìéñî::àé ÷øôהותל לב ממנה לשימלט מאד קשה והנקימה השנאה ...ג�

פירוש צריכי� אינ� היטב, באר גלויי� והמקראות האד�... לבני אשר
והנטירה הנקימה ועני� עמ	. בני את תטור ולא תקו� לא בלבב	, אחי	 את תשנא לא
ונטירה, כבר. לו שהרע או לו להטיב רצה שלא למי מהיטיב לימנע נקימה, דהיינו: ידוע,

לו. שעשה הרעה מ� זכרו� איזה לו שהרע למי מטיב שהוא בעת להזכיר
ומרתיח הול	 שהיצר זכרו�ולפי איזה או רוש� איזה לפחות להניח תמיד ומבקש הלב את

משל דר	 יאמר מועט, זכרו� להשאיר ישתדל גדול, זכרו� להשאיר יוכל לא וא� הדבר מ�
לא לפחות כשנצרכת, ל	 לתת הוא רצה לא אשר את הזה לאיש לית� תרצה א� לאד�:
גדולה טובה לו תטיב לא לפחות לו, להרע רוצה אינ	 א� או יפות, פני� בסבר תתנהו
לא או בפניו, תעשהו לא לפחות הרבה, לסייעו ג� תרצה א� או גדול, סיוע תסייעהו ולא

>‡Ò˜<

>·Ò˜<

>‚Ò˜<

>„Ò˜<

המאור:40. בש"סמנורת גרסאות שינויי ועיין בגמרא כך גורס אם חידוש
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וא� בזה, די לאויב, לו תראה שלא לו מחלת א� לריע, לו ולהיות עמו להתחבר תשוב
כיוצא כל וכ� כבראשונה, גדולה חיבה כ	 כל לו תראה לא א	 תרצה, עמו להתחבר ג�
באה כ� על האד�. בני לבות את לפתות משתדל שהוא מה שביצר החריצות ממיני בזה

בו נכלל שהכל כלל וכללה êåîëהתורה êòøì úáäàåבלי כמו	 הפרש שו� בלי כמו	 –
ממש: כמו	 ומזימות, תחבולות בלי חילוקי�,

ìומגדילו ישראל את שאוהב מי אוהב הקב"ה

:èé ÷øô óåñ íùבאתי ואני הפסוק על עז) (יומא ז"ל אמרו ...וכבר החסידות] [חלקי
ישראל, על סינגוריא כשלימד אלא הפרגוד מ� לפני� ונכנס גבריאל חזר שלא בדברי	,

ישראל, על סניגוריא שלמד לפי זה, בכח	 ל	 ו) (שופטי� לו נאמר ä"á÷äוגדעו� ïéà éë
ìéãâî ä"á÷ä íâ ,ìàøùéì åúáäà ìéãâî íãàù äî ìëå ìàøùé úà áäåàù éîì àìà áäåà

åéìò,עצמ� שמוסרי� הרבה, בה� חפ� שהקב"ה ישראל של האמתי� הרועי� ה� ואלה
בפר� תמיד ועומדי� הדרכי�, בכל וטובת� שלומ� על ומשתדלי� ודורשי� צאנו, על

הברכה, שערי עליה� ולפתוח הקשות הגזירות ולבטל עליה� להתפלל
בניו את שאוהב רואה שהוא ממי יותר אד� שו� אוהב שאינו לאב דומה זה למה הא
יא) (מכות עליו שאמרו גדול כה� עני� והוא עליו, יעיד שהטבע דבר והוא נאמנת אהבה
אריא דאכליה גברא ההוא (ש�) אמרו וכ� בקשו. ולא דור� על רחמי� לבקש לה� שהיה
החסידי� על המוטלת החובה ל	 הרי בהדיה, אליהו אשתעי ולא דריב"ל פרסי תלת ברחוק

דור�... בני על ולהשתדל לבקש
à"øâä øåàéá::ãé å áåéà:áåæòé éãù úàøéå ãñç åäòøî ñîìלשני אד� תכלית כי דע

הב' שמור, מצוותיו ואת ירא האלהי� את מאמר לקיי� א' דברי�,
שרשי שני וה� ג), פט (תהלי� יבנה חסד עול� כי עמה� חסד ויעשה אד� לבני ג� שיטיב
והשני ,(??) בה תלויה התורה שכל קטנה פרשה זו דעהו דרכי	 בכל כמאמר התורה
לאד� יתבר	 נת� אלו שני ולעומת וכו', ואיד	 בתורה גדול כלל זה כמו	 לרע	 ואהבת
וא� ד), ג (תהלי� ואד� אלהי� בעיני טוב ושכל ח� ומצא מאמר והוא טובות מתנות שתי

הטוב. והשכל הח� ג� ממנו מונעי� והחסד, היראה אלו, דברי� שני בו עודאי� ==עיי"ש
הפסוק בפירוש

úéøáä øôñ::çé ÷øô :íéòø úáäà âé øîàî á ÷ìç

ירע ולא יזיק שלא עצמו שישמר במה ריעי� אהבת חובת ידי האד� יוצא לא כי ידידי דע
המשחיתי� מסוד אלא נמלט ולא המזיקי� מכלל אלא בזה עצמו הוציא לא אד�, לשו�
יוצא פועל ואינו לבד בלבו אד� כל אוהב א� ג� וא� בא, לא ריעי� אהבת לכלל א	
לכל ולהטיב לזולתו טוב להשפיע צרי	 רק האד�, אהבת חובת ידי יצא לא עדיי� לזולתו
כ	 כי נדיבה, רוח נקרא וזה לכל, טוב ויהיה שמח בלב יכלתו כפי ובמאודו בגופו אד�
ג' (בפרק באר די זכרנו כאשר עמו שהטיב מי לכל וחסד בטובה להקביל השכל מחייב

ש�, חביב הקורא עי� זה) מאמר
למעלה כמובא כמו	 לרע	 ואהבת שכתוב כמו כ� ג� התורה חייבה מאמרוכ	 ה' (פרק

בעבורזה) עולי�, אחד בקנה שניה� השכל וטע� התורה וטע� שמה, וראה ימי� הבט
הנצרכי� הדברי� מ� בדבר מזה זה ולהעזר לזה זה להועיל כדי שנברא האד� חביב כי

העול�, לתקו�

>‰Ò˜<

>ÂÒ˜<

>ÊÒ˜<
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ושלילה. חיוב והיפוכו, דבר רע, ועד מטוב פני�, שני על הוא הזה הפסוק כונת והנה
ההפרש א	 רעה, עמו תעשה שלא הוא והשלילה טובות, רע	 ע� שתעשה הוא החיוב
ר"ל כלל, לזולתו עצמו בי� הבדל אי� השלילה בעני� כי הוא, האלה פני� שני בי� אשר
דבור אפילו כגדול כקט� לאחר הוא יעשה לא אחר לו שיעשה רוצה האד� שאי� דבר כל

למעלה זכרנו כאשר זה)קל מאמר י"ג יש(פרק החיוב בעני� ואול� מקומו, על והתבוננת
מודד אשר במדה לא א	 לזולתו להטיב מחויב שהאד� והוא לזולתו, עצמו בי� הבדל
שאמרו כמו עצמו, את אוהב אשר בשיעור לא א	 אד� כל לאהוב מחוייב והוא לעצמו,

נש�)חז"ל איזהו עמ	(בפרק אחי	 כה)וחי הזק�(ויקרא הלל לכ� חבר	, לחיי קודמי� חיי	
לו יארי	 שלא אליו אמר שהגר בעבור לבד השלילה אלא שנתגייר גר לההוא אמר לא
הדברי� מ� בדבר לחלוק שאי� עני� תפס ע"כ אחד רגל על לעמוד יוכל אשר מהעת יותר
וסמ	 קצרה, בלשו� להאמר ויוכל כלל לזולתו עצמו בי� בו הבדל שאי� השלילה הוא בו,

י שיתגייר לאחר כי ארוכה:עצמו בדר	 רבי� הבדלי� שבו החיוב ג� למדנו
אי וזה ממש, כמו	 רע	 את שתאהוב משמע היה כמו	 רע	 ואהבת כתוב היה א� והנה
ממש עצמו את שאוהב ושיעור מדה באותה זולתו שיאהב האד� טבע בחק אינו כי אפשר
כמו	 לרע	 ואהבת כתוב לכ� הטבע, נגד שהוא דבר התורה תצוה ולא האל יפקוד ולא
בלבו וגומר בדעתו מסכי� שהאד� והחסד הטוב אופני כל הוא אני עבד	 לדעת והכונה

אד�: כל שהוא לרעהו יעשה מאהובו לקבל לו שראוי
הבאור מ� בו שיש מה בעבור משל דר	 על זה דבר לאדוני להגיד לבי אשית אנכי ואחזה
נאמ� כאוהב עמו שיתנהג אוהבו משמעו� רוצה ראוב� והוא, בוריו, על זה לעני� והגלוי

עמי, להתנהג לשמעו� לו שראוי והאופני� הדברי� אלה בלבו וחושב הדברי� בכל
בזיו�, לא באמת אותי שיאהב א)

רב	, כמורא חבר	 כבוד חז"ל וכמאמר להיות ראוי כ� כי תמיד, כבוד בי שיתנהג ב)
איש ולדרוש תמיד בשלו� להיות אהובי� לרעי� ראוי כ� כי תמיד שלומי שידרוש ג)

רעהו, בשלו�
בצערי, שישתת� ד)

לביתו, כשאבוא יפות פני� בסבר אותי שיקבל ה)
דבר, בכל זכות לכ� אותי שידי� ו)

יעמול שלא בדבר לפעמי� בעמלי ילוני והוא בשבילי קטנה טרחא באיזה בגופו שיתנדב ז)
הרבה, בו

במתנה או בהלואה בה שאצטר	 בעת לפעמי� מממונו מועט בדבר לי להושיע שיתנדב ח)
ומלוה, חונ� איש טוב כדר	 קטנה אחת שאלה ממני ימנע ולא קט� דבר

לא אבל כאלה, רבי� דברי� עוד בלבו וגומר בשכלו מסכי� והוא עלי. יתגאה שלא ט)
לא זה אותו באהבתו רכושו וכל ביתו וכל שלו הממו� כל לו ית� ששמעו� בשכלו יסכי�

כ�. יחייב לא והשכל זה יסבול לא הדעת כי מאתו יחפו� ולא מעמו ראוב� ירצה
אוהבו שמעו� לו שיעשה ראוב� לבב יחפו� אשר כמשפט� במספר� האופני� כל והנה
שמעו� אהבת חובת ידי יוצא הוא ובזה לשמעו� ראוב� שיעשה צרי	 בעצמ� אות�
וכל ועליותיו חדריו ע� ביתו וכל ממונו כל לשמעו� למסור שצרי	 לא גמור, בשלימות
ואהבת תורה שאמרה וזה רעהו, משמעו� כזאת רוצה אינו שהרי אותו, באהבתו רכושו
את מבקש שאתה כמו כמו	 האופני� אות� בכל יהיה לרע	 האהבה כלומר כמו	, לרע	

מרע	: האהבה
דבר התורה תצוה אי	 הפסוק זה על מפרשי� כמה שנתקשו מה בעיני	 יקשה לא ומעתה
בדחוקי� ונפלו ברחו הזה המצר מ� ולברוח לקיימו, יכול האד� ואי� הטבע נגד שהוא
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אומרי� ויש ז"ל, הרמב"� דעת הוא וגוזמא הפלגה דר	 על כמו	 כי אומרי� יש כי עמוקי�,
אתה א� סוס לו ת� סוס אוהב אתה א� לו תת� הנאה מקבל שאתה בדבר בהנאה כמו	 כי

ואנחנ אשכנזי, מתרג� דעת הוא כלב לו ת� כלב לחציה�אוהב מכל אלהי� בישע נמלטנו ו
תפרש התורה כמו	 במלת ואדרבה כלל, כמו	 מלת לנו קשה לא לדעתינו כי ודחקיה�,
על לא לקיימה, יוכל אד� שכל מה הטבע דר	 שהוא דבר על שתצוה כוונתה היטב באר

לקיימה: יכול האד� שאי� מה הטבע נגד שהוא דבר
זה בפירושי היטב ולהשכיל להבי� לב	 את תכי� א� חביב קורא ה' ברו	 אתה ועתה
והוא, כמו	, במלת תורה של לשונה תחת גדולה טובה מרגלית עוד דברי לפי תמצא
העול�, אנשי כל אותו שיאהבו ורוצה אד� מכל אהבה מבקש אד� כל כי זאת מודעת
עבדו אותו שיאהב יבקש ולא אד�, בכל אחת מדה בלבו ישוה לא זאת בבקשתו אפס
אשר אהבה באותה שכנו אותו שיאהב ולא אותו, שיאהב מבנו יבקש אשר מדה באותה
מאיש יבקש כאשר אחר מע� אשר מאיש אהבה יבקש ולא אותו, שיאהב מאחיו בקש
אשר מקרובו יבקש אשר האהבה לו קרוב איננו אשר מאיש יבקש ולא מעמו, אשר
בעלי הלבני� אד� מבני יבקש כאשר השחורי� כושיי� מבני אהבה יבקש ולא ממשפחתו,
חקרנוהו כאשר כי ויגידו� יעידו� שניה� והשכל והטבע כמוהו, אד� פני פניה� ודמות צל�

הוא. כ�
אד� שהוא מי וכל שת בני כל לרע	 במלת התורה כללה א� ג� א� כי ל	 דע ועתה

למעלה כתבנו כאשר זה)במשמע מאמר ה' במלת(פרק האהבה מדת לשעורי� דבריה נתנה
האהבה את לו תמדוד מאתו אהבה מבקש אתה אשר ושיעור מדה באותה כלומר כמו	,
יוצא אתה ובזה יותר, ולא מדה כגנד מדה רב א� הוא המעט רפה או הוא החזק ממ	,
אתה אי� שהרי אד�, שהוא מי כל לאהבה היו� מצו	 התורה אשר ריעי� אהבת חובת ידי
כמה ובכ� המדרגות, בסדר רחוק או קרוב שהוא מה לפי האד� מאותו יותר אהבה מבקש

יגידו חכמי� אשר נוע� אמרי נש�)טהורי� איזהו ועניי(בפרק עניי	 קוד�, עמי וכותי עמי
החזק וראש אחי ובכ� קוד�, עיר	 עניי אחרת עיר ועניי עיר	 עניי קוד�, עניי	 עיר	
ואמת דקרא פשטא הוא כי תזוע לא ומנה ה' ישועת את אמרנו אשר זה מקרא בפירוש

דוחק: בלי צד מכל וישר

?? באומנות כמוך ==אפילו
אומנותו, ב� שונא אומ� שכל זאת מודעת כי הוא, עוד הפסוק בזה אותי אלהי� חנ� ואשר
ואמרה החייט, את לא הסוחר את שונא והסוחר הסוחר, את לא החייט את שונא החייט

ב די לא כלומר זו א� זו לא כמו	תורה שאינו לרע	 שתאהב מה הבריות אהבת חובת
את ומקפח אחת באומנות כמו	 אפילו אלא מעול� פרנסת	 מקפח ואינו אחת באומנות

של�: בלב אותו לאהבה אתה מחוייב כ� אע"פ לפעמי� פרנסת	

ה'" "אני פירוש וכך / שלם לא הוא אם ==גם
בלבב	 תאמר וכי לרע	, ואהבת תורה אמרה הוא, זה בפסוק עוד עבד	 אל יראה ואשר
או פלוני מידה פחיתות בו יש הלא כי חסר, והוא של� אני אותו, לאהוב לי אפשר איכה
א� מעט א� אד� בכל ופחיתות חסרו� שרואה האד� עיני מטבע כי פלוני, מגונה מעשה
בדעתו של� והוא מעול�, עצמו נגע מראות עיניו ותכהי� אד�, שהוא מה לפי הכל רב

והשלימות, המעלות מ� בו כל תחסר לא לנפשו, חסר ואיננו שלימות מיני בכל
כש� השלימות בעני� כמו	 שהוא בדבר מעיד אני כלומר ה', אני כמו	 תורה אמרה לכ�
ב	 אי� וא� ההוא כאיש ומחסור	 פחיתות	 אי� א� של�, אתה אי� כ	 של� הוא שאי�
יודע אתה שאי� אלא חסיד אבד ?? נקר הוא מי נא זכר אחר, חסרו� ב	 יש זה חסרו�

>ÁÒ˜<

>ËÒ˜<
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כמו	 שהוא מעיד הוא אני א	 אחרי�, של רואה אתה אבל רואה אתה אי של	 ממחסור	,
שלו, החסרו� ע� אד� כל לאהוב שצרי	 ותשכיל תבי� זה דבר מוצא ומ� הפחיתות. בעני�
האהבה, את ומכבה הדבקי� בי� מפריד זה יהיה ולא שלו החסרו� על תקפיד שלא כלומר
אד� אי� כי לעול� לרע	 ואהבת מצות לקיי� תוכל לא למחסור א	 ותקפיד כ� לא שא�

חסרו�: בשו� יחטא ולא טוב יעשה אשר באר� צדיק
ע� הוא כאשר סת� לרע	 ואהבת אומר שהכתוב הוא, זה בפסוק עוד לי אחזה אני ואשר
רעיתי את באהבתי זו במדה נוהג ה' אני כמו	 כי שלו, החסרו� על תקפיד ולא חסרונו

דבשי ע� יערי אכלתי ישראל לכנסת ית' כאמרו ישראל, ה)בית הדר	(שה"ש ז"ל ופירש"י
ראוי שאינו הדבש, ע� הקנה אכלתי חיבה מרוב ואני הע�, ומשליכי� הדבש שמוצצי� הוא
מדקדק ואיני שבה� החסרו� על מקפיד שאיני לפני ישראל חביבי� כלומר עכ"ל, הראוי ע�
פסוק על ז"ל רש"י פירש וככה רבה, באהבה חסרונ� ע� אות� אוהב אני אבל אחריה�

בו מל	 ותרועת עמו אלהיו ה' בישראל עמל ראה ולא ביעקב או� הביט כג)לא (במדבר
וממרי� מכעיסי� אפילו עמו אלהיו ה' שלה�, בעבירות להתבונ� אחריה� מדקדק אינו ז"ל
אשר המדה היא כ	 וא� עכ"ל, ורעות חיבה לשו� בו מל	 ותרועת מתוכ�, זז אינו לפניו
והלכת קיי� וחכ� בני אתה א� באהבה ישראל בעמו הבוחר דר	 וזה עדתו ע� ה' ינהג

כח)בדרכיו כמוהו:(דברי� זו במדה רעי� באהבת ול	 נהג
תקפיד ואל שהוא כמו לרע	 ואהבת בו שהכונה הוא, זה בפסוק עוד אחשוב עלואשר

פעמי� כי חסרונ	, על מקפיד ואיני אות	 אוהב ה' אני כאשר כלומר ה', אני כמו	 חסרונו,
אני זה כל וע� השלימות בכל ותמי� ז	 לא מחסרו� נקי אי� אתה שג� לב	 ידע רבות

אות	: ואוהב טוב כל את	 גומל

השם ציווי בעבור המצוה ==תקיים

כלומר ה', אני כמו	 לרע	 ואהבת אומר שהכתוב הוא, זה בפסוק עוד לי אומר לבי ואשר
זה, מחייב והשכל יחד וכולל� השכליות מצות כל שורש שהוא בעבור זה שתקיי� לא

עיני	 לנגד ידי כבר כאשר זה, על אות	 ומצוה ל	 מחייב ה' אני כי בעבור רק (במאמרא	
זה) חלק פ"ג לית�ה' יכול ואיני בחלב בשר לאכול אפשי אי לומר לאד� שאסור שכש�

אינו ששכלי מחמת ולגנוב לגזול יכול איני כ	 זה, נות� טבעי שאי� מחמת חזיר בשר בפי
שמה, הנזכר טעמו בתר וזיל מקומו על שמה וראה ימי� והבט לומר, אסור ג"כ זה נות�
למקו� אד� בי� אשר והמצוה והתורה החוקי� כל את ולקיי� לאשר חייבי� שאנו כמו כי
ולקיי� לאשר הראוי� השכליות המצות א� ככה זולת, מטע� ולא ה' פקודת בעבור רק
אותנו צוה שכ	 בעבור רק לעשות� חייבי� אנו אלה ג� בתורה, כתובי� היו לא א� א�

זולת. מטע� לא ה'
עצמ	 והתק� כשל	 עלי	 חביב חבר	 ממו� יהי באמרו דאבות ב' בפרק יוסי ר' כוו� ולזה
שהוא חבר	 בממו� הנוגע בדבר בי� כלומר שמי�, לש� יהיו מעשי	 וכל תורה ללמוד
למקו� אד� שבי� המצות מ� שהיא תורה ללמוד שהוא בנפש הנוגע בדבר בי� השכליות מ�
פירושי� ששה לפני	 ערכתי הרי זולת. מטע� לא בזה כמו בזה שמי� לש� מעשי	 כל יהיו
פשטא הוא כי עיקר והראשו� האלהי�, בעזרת וישרי� למבי� נכוחי� וכול� זה במקרא

דקרא:

>Ú˜<
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ì== לו שהרע לאדם למחול הכוונה התפילה לפני לרעך ואהבת
:ùáã úåøòé:ä äùøã á"ç,לתפלה בעומדו ללבו אד� שית� צרי	 בחינה עוד ...אבל

לפני� א� כי בדי�, אד� שו� ע� ליל	 ומבלי לו, שהרע אד� לכל למחול
של שאינו וכבוד ותאוה וקנאה השנאה להסיר לומר צרי	 ואי� וצדק, בחסד הדי� משורת
יותר מוסרחת צואה אי� כי צואה, בלבוש המל	 לפני יבוא אי	 כי פשיטא, זהו כי יושר,
יסיר הכל וכדומה, ועשקו לו שהרע למי לשנוא א� כאלה, ומגונות הפחותות במדות מזה

מלבבו.
לרע	 ואהבת מצות עצמו על שיקבל הראשו�] בד� המצוות [שער ז"ל האר"י כתב ולכ	
כנגד מידה הקב"ה אצל הכל כי הדי�, משורת לפני� ויל	 אד�, לכל שימחול והיינו כמו	,
הדי�, משורת לפני� ליל	 רוצה ואינו לרעהו, ומדו� כעס מלבו מעביר הוא וא� מידה,
עושה שהוא כמו עמו לדקדק רוצה הקב"ה וא� הדי�, משורת לפני� הקב"ה יל	 אי	
ה� בדי�, לפניו יזכה מי כי לחטאה, תהיה תפלתו הלא בדי�, דמקצת מקצת אפילו תמיד
שונאו, ולאהוב ואהבה, וחמלה החסד מידת בלבו לית� צרי	 ולכ	 בעיניו. זכו לא שמי�
וכמ"ש קדושי�] פרשת [תו"כ כאומר� הצדק, בכלל והוא זכות, לכ� אד� לכל ולדו�
ה' וא� זכות, אד� כל על ללמד תרדו�, צדק צדק קע"ז], [מצוה המצות במני� הרמב"�

לקולו: יפ�

ìכמוך לרעך ואהבת מצות על עובר חבירו מצער כל
:íéîëç úðùî:'åëå íå÷ðì àìù :é è úåòã...ולקיי� מידותיו על להעביר ומהראוי

כמו	: לרע	 ואהבת
:ä äòåîù ïéáé íù,'åë êòøì úáäàå íéé÷ìåבי� שהוא הללו בלאוי� מפורש שאינו א�

מצות מ"מ וכו', לרע	 ואהבת של מ"ע על ג"כ שעובר חבירו את מצער שא� לחבירו אד�
המצער דכל ופשוט כו', ל	 דסני מה ללמוד יצא כולו הכלל על לרע	 דואהבת זו עשה

וכנ"ל. זו עשה מצות על עובר הוא הרי בממו� בי� בגו� בי� לחבירו

ìהמצוה בכלל טוב עשיית אם ומהרש"א רמב"ם מחלוקת
:íéãâî éøô:íäøáà ìùàמ"ש... ב]: אות קנ"ו אברהם][או"ח לרע	[-המגן ואהבת

בכלל אי� הטובה העדר הא כו', סני דעל	 לא. שבת מהרש"א עיי� כמו	
מקו� מכל לחבירו רק לעצמו אפשר שאי א� או לעצמו לעשות שיכול דווקא אי וי"ל זה,

ואהבת עשה מצות עובר אי� הטובה להארי	.41העדר אי� וכא� אחר במקו� יבואר ואי"ה ,
וש� ה"ג. מדעות פ"ו ר"מ חבירו, בקלו� המתכבד דעות]...ומ"ש מצות[רמב"ם משמע

שבת מהרש"א עי' לעצמו כמו טובה לעשות אפילו עצמו כמו ישראל כל לאהוב עשה
עשה... מצוות ב' הגר אהבת ומ"ש לעיל. הביאותיו לא <?>[ד�] ו פרק לקמן נעתק

ìלרעך ואהבת בכלל כנעני עבד האם
פסוק כ"א שמות להרא"� וראיתי כמו	, לרע	 ואהבת בכלל הוא א� כנעני עבד נסתפקתי
י"ד פסוק ש� רש"י ועיי� הוה, רע	 בכלל במצות דחייב עבד הא עכו"� ולא רעהו כ'

>‡Ú˜<

>·Ú˜<

>‚Ú˜<

מגדים:41. חייךפרי של הסברה ואין דבר, לאותו צריך לא שהוא לחבירו טובה לעשות יכול אם מסתפק
דברי =מזכיר ס"ד סי' או"ח (פאלק) לוי חלק בשו"ת דבריו על מש"כ וע' עשה, ממצות פטור גם האם קודמין,

עיי"ש. ד' אות אברהם באשל ע"ב סי' לעיל גם מהרש"א
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דהוה כנעני עבד ע"י גולה ישראל ח: ומכות ה"ג מרוצח פ"ה ר"מ ועיי� עכו"�, ולא רעהו
מנות. משלוח לעני� תרצ"ה עסי' רעהו, בכלל

:úåöî ìù ïøëù ïúîאד� בי� חטא דמשכחת לומר ...ואפשר ד']: חקירה [סו�
המהרש"א כמ"ש למקו� חטא שו� בו יהיה ולא לחבירו
שלא לחבר	, תעביד ל	 דרחי� מאי ולא תעביד לא לחבר	 על	 דסני מאי לא שבת ז"ל

על שחטא מי י"ל וא"כ לחבירו, להרע שלא א� כי הוא...נצטוינו כה"ג חבירו
למקום]. ולא לחבירו רק פגיעה של דוגמה זה בלבד טובה במניעת בו פגע חבירו [-אם

:äðè÷ä ãé:â äùò :úåòã úåëìäמישראל ואחד אחד כל את לאהוב אד� כל על מצוה
על ולחוס בשבחו לספר צרי	 לפיכ	 כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר כגופו
חבירו על וחמלתו ואהבתו עצמו, בכבוד ורוצה עצמו ממו� על חס הוא כאשר ממונו
עמו ודיבורו בצרתו, ומיצר בטובתו ושמח תעולתו ומבקש עצמו, על וחמלתו כאהבתו

וכבוד. חיבה דר	 בנחת תמיד
האהבה, זאת מפני לאוהב נזק בו יגיע שלא באופ� הוא המצוה זאת של החיוב כל אבל
ולימד עקיבא רבי בא כבר כי חבירו, מלאכת עשיית מפני מלאכתו להניח יצטר	 ושלא
ולטרוח ולעסוק נפשו את כאהבתו שיאהבהו החיוב אי� וא� חברי	. לחיי קודמי� חיי	
התורה ציותה אלא האד�, לב יקבלה לא כי עצמו, בשביל וטורח עוסק שהוא כמו עבורו
פחיתות שו� תהיה ושלא ממנו, יותר הטוב בכל מושפע יהיה א� א� חבירו את לאהוב
בכל לזכות עצמו אוהב כאשר הטוב בכל חבירו שיזכה לאהוב א� כי זה, על בלבו קנאה

הטוב.
וכ	 והקנאה, והנזק הרע כל מחבירו לשלול השלילות על הוא המצוה זאת של העיקר וכל

תעביד. לא לחבר	 סני דעל	 דבר שלא כללו המצוה, זאת בפירוש חכמי� אמרו
:éðò úçðîבפירושו והרמב"� והחרידי� הסמ"ג מ� דברי� עוד דעות, הרמב"� לשו�

קדושי�. פרשת התורה על

הבא. לעול� חלק לו אי� חבירו בקלו� והמתכבד
:éðò úçðî	בתו חשבו שלישי בפרק תשובה בהלכות כ� וכמו ש� הרמב"� לשו�

משמע כח במגילה הגמרא מדברי כי תמוה והוא הבא, לעול� חלק לה� שאי� אות�
בקלו� נתכבדתי לא מימי אמר ימי� הארכת במה ש� כמאמר� חסידות מידת שהוא
ליה אמר טיניה דרי וקא חנא רב אתי מרא דרי הונא דרב הא כי ש� אמרו ג� חבירי,
מהלכות רביעי בפרק והרמב"� לי, ניחא לא דיד	 בזילותא אנא אתייקורי רגילת לא
ומשוה חשבו כי כ"כ חמור שאינו ש� מדבריו נראה וג� אחר, בעני� מפרשו תשובה

עיי"ש. ושאר בכשרי� החושד ע�
היינו אחר בעני� מיירי שלישי פרק תשובה ובהלכות בכא� שהרמב"� לומר ואפשר
הלכה בדבר נכשל חבירו א� כמו חבירו של בבזיונו עצמו מתכבד שהוא כפשוטו
לב	, יגל אל ובכשלו (??) שנאמר כעני� חמור עני� הוא וזה בו, ומתכבד שמח והוא
וישמחו אכשל שלא מתפלל נחוניא רק היה זה ועל ינקה, לא לאיד שמח ?? ואומר
שהוא א� כי כלל בבזיונו גור� שאינו אפילו זה וכל ידי, על ויענשו ופרש"י חבירי בי
בעצמו חנא רב היה דש� וגו', הא כי אמרו בגמרא אבל בבזיונו, ומתכבד בלבו שמח
ימי�. הארי	 לכ	 ימיו, כל נזהר היה כזה בעני� ואפילו רצה, לא והוא מיניה מקבל

>„Ú˜<

>‰Ú˜<

>ÂÚ˜<
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כדמפרש כלל בושת לחבירו הגיע כשלא אחר בעני� מיירי תשובה מהלכות ד' ובפרק
מהלכות ג' בפרק ש� משנה בכס� הקושיא מצאתי אח"כ הנכו�, על הכל ובזה ש�.

בזה. יפה כיו� לא ודאי החרדי� אבל בצ"ע, והניח תשובה
לשנאתו מצוה תוכחה, מקבל שאינו רשע אד� אבל ובמצוות בתורה רע	 שהוא ודוקא

וגו'. אשנא ה' משנאי	 הלא ואומר רע, שנאת ה' יראת שנאמר

ìבתורה ולא הזה עולם בעניני רק נאמר קודמין חייך
:øôåñ íúç,êåîë êòøì úáäàå :ú"äò äùî úøåú,בתורה גדול כלל זה עקיבה רבי אמר

נש	 איזהו פרק ריש דדרש לטעמיה עקיבה רבי לפרש ס)יש אחי	(ב"מ וחי
לרע	 ואהבת לקיי� אפשר אי	 קודמי� שחיי	 כ� וא� חביר	, לחיי קודמי� חיי	 עמ	,
בלימוד דהיינו הנצח בחיי אבל הזה עול� בעניני היינו קודמי� דחיי	 הא מיהו כמו	,
ע� ללמד חייב מקו� מכל מלימודו, עצמו מבטל הוא אפילו לאחרי� ללמד חייב התורה
כלל הוא התורה לימוד דבעני� 'בתורה', גדול כלל זה עקיבה רבי אמר כ� ועל אחרי�,
לאחרי� שמלמד זה ידי על כי כמו	, רק אמר לא מקו� (מכל כמו	. חבירו לאהוב גדול

שוי�). ושניה� עצמו, ומזכה מצוה, עושה הוא ג�
ìקודמין חייך אומרים ומצוות בתורה גם

äùî úåøâà::ã úåà åë ïîéñ :ã"ç ò"äàסופר חת� הקודם]...ודברי בקטע [-מובאים
בתורה, גדול כלל זהו כמו	 לרע	 ואהבת עקיבה רבי שאמר מה על
תמוהי� קודמי�, דחיי	 עקיבא רבי דרש הא הזה עול� דבעניני דוקא, ומצות בתורה הוא
בנו של תורה מלמוד שא� כט: ד� בקידושי� כמפורש קודמת תורתו ודאי דבתורה מאד,
ובה"ב זה, שפסק ה"ד מת"ת פ"א ברמב"� ועיי� דאחרי�, תורה מלימוד וכ"ש עדי� הוא

חבירו, לב� קוד� בנו וב� בנו לב� קוד� שבנו פסק
הוא שבתורה ופשוט עיי"ש, ג' סעי' רנ"א סימ� יו"ד ברמ"א בצדקה קדימה די� איכא וכ�
ללח� קוד� שלו לח� שרק פשוט דבצדקה מבצדקה, הרבה יותר אחרי� על עדי� עצמו

לח לית� צרי	 לח� ולחבירו בשר לו חסר א� אבל אחרי� הואשל יאכל ולא לחבירו �
וכמו קדימות, שאר לעני� זה מפורש ד' ס"ק רנ"א סימ� [יו"ד] תשובה בפתחי ועיי� בשר
ג� לו לית� שצריכי� עני שהוא א� מאחרי� עצמו קדימת לעני� [הדי�] שהוא פשוט כ�

בשר,
סדרי� ללמוד קוד� הוא של� סדר ואפילו אחת מסכת כבר שיודע מי שא� ברור ובתורה
א� רשות אלא איסור ליכא עוה"ז בעניני וג� המסכת, אותה א� האחרי� מללמד האחרי�
האחרי� להקדי� אסור ג� הוא בתורה ואילו שאסור מסתבר שאז ממש נפש פקוח אינו

עצמו. מלמוד
זמ� מקצת ללמד מחוייב מאד, גדול והוא לעצמו שצרי	 א� חכ�, תלמיד שכל הוריתי א	
לתלמיד שלימד פרידא דר' מהא ראיה והבאתי עצמו, מתורת שמתבטל א� אחרי� ע� ג�
יותר היה הזה שבזמ� א� נד: ד� בעירובי� זימני מאות ד' עמו ללמד שהוצר	 הבנה קשה
זה בזכות הביא דורו וכל שנה מאות ד' שחי גדול שכר לו והיה לעצמו למד א� טוב
שמחוייב הזמ� במקצת עמו למד דהוא עדי�, היה דלעצמו אסור היה שלכאורה לעוה"ב,
שיש הזמ� עשירית מעשר, שיעור ג"כ שהוא לי ומסתבר אחרי�, ע� ולמד מתלמודו לבטל

השיעור. לעני� וצ"ע חומש עד להוסי� יכול ואולי תורה ללמוד לו
ית� שא� ודאי לאחד, אלא אפשר ואי מצוה לקיי� צריכי� וחבירו הוא א� מצוה, ולעני�

בכוונתו. וצע"ג החת"ס דברי מוב� לא לכ� העשה, על יעבור לחבירו

>ÊÚ˜<

>ÁÚ˜<
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ור"ע לאחד אלא == שליכא דהוא דכיו� האהבה, לחיוב הקדימות עני� ידוע לא ובכלל
ממילא אחד, ולהציל לאחד רק לית� מחוייבי� אלא שניה� דימותו פטורא כב� סבר לא
סומק דחבראי דדמא חזית דמאי החיובי� ובכל באהבה לו שוי� ממש והאחר שהוא א�
עצמו למסור חייב אי� מעשה שבלא לעני� התוס' כלשו� טפי, סומק דידי דמא דילמא טפי
מקראות שברוב 'את' במקו� הוא פשוטו לפי דלרע	 והלמ"ד והא. ד"ה ע: ד� בסנהדרי�
שאיכא וא� אותו, במקו� הוא בגר דכתיב כמו	 לו ואהבת וכ� את, בלשו� בכה"ג כתוב

ידרוש. הלמ"ד ג� אתי� דדריש דאמר מא�
כג סימן ח"ב או"ח סופר, (לגר"ח חיים מחנה ובשו"ת כאן. עה"ת סופר כתב עיין ברוחניות חסד בענין =עוד
לצער שלא דוקא הוא כמוך לרעך ואהבת שמצות וכו') עיני ה' שיאיר עד בעלמא הערה (בדרך כותב ז) אות
לא הנפש" ו"עניני למצוות שנוגע מה אבל הזה, עולם עניני וכל להחיותו או לשמחו להיפך או חבירו גוף
מעולם "אבל וכותב: מים מספיק שאין בשנים פטורא ובן ר"ע של המחלוקת ומביא כמוך, לרעך ואהבת נאמר
הזה עולם בעניני דוקא אלא זית, כחצי יאכל אחד שכל ביניהם יחלקו אם מצה או פסח כזית יש אי פליגי לא
נאמר לא נפש בעניני אבל וכדומה וכלה חתן ולשמח אבלים לנחם כמוך, לרעך ואהבת נאמר אז הגוף בעניני
חבירו להפריש חיוב שייך שלא מסיק ולכן רעו". זה אין ושם עולמו בית אל אדם הולך כי כמוך, לרעך שנאהב
"אדרת ובשו"ת בזה שכתב מה ???? הלבבות" "מצוות לקמן וע"ע עיי"ש. כמוך, לרעך ואהבת משום מאיסור

.?? ?? תפארת"

ìואהבת בכלל אינו עבירה עבר
:êåðéç úçðî:ìàøùé úáäà â"îø äåöî,ìàøùéî ãçà ìë áåäàìאיש הוא א� ודוקא

מצוה לעיל כמובאר לשנאותו מצוה עבירה, שעבר ראה א� אבל כשר
כאח דינו הדת בעיקרי מאמי� דא� וא� מדעות, פ"ו מיימוניות בהגהות כתב וכ� רלח,

אותו. לשנוא דמצוה גילתה התורה זה מצוה לעני� מקו� מכל דבר, לכל וריח
,'åëå åøéáç ïåì÷á ãáëúîäלהגאו� הש"ס בגליו� ועיי� ה"ג, מדעות פ"ו הר"� כתב כ�

המנחה: [קומ� מקומו. זוכר איני כעת רבה מהמדרש שהוא שכתב פיק ישעיה מוה"ר
שהוא כתב וש� ח אות חלק פרק להר"� משניות לפירוש בהגהותיו שהוא ונזכרתי
והשי"ת יעוי"ש]. ז] [אות א' ד� רבה בראשית במדרש הוא וכ� ה"א פ"ה חגיגה מירושלמי
עיי� הוא, חד וישראל הוא ברי	 דקודשא ישראל, ואת אותו האוהבי� מ� חלקנו ישי�

מוסר. בספרי

÷ãöä øéò::è äåöîבתורה גדול כלל וזה בתורה, רע	 שהוא כמו	 לרע	 ואהבת
לכל לדו� אלא לחבירו איש בי� ופירוד חילוק להיות ראוי שאי� להורות
בלי א' גוי שתהיו לכ� ראוי כ	 אחד ה' שאני כמו כי ה' אני סמ	 לפיכ	 זכות, לכ� אד�
אשנא, ה' משנאי	 הלא שנאמר לשנאותו מצוה תוכחה מקבל אינו רשע אד� אבל חילוק.

סמ"ג]. [קיצור
ìתעשה ואל בשב לפגוע לא וגם והשמחה, הרצון בלב, המצוה עיקר

:÷ãöä øéòישמח כאשר ממונו וטובת בגופו חבריו בטובת שישמח ציווי הוא ולדעתי
עצמו הוא כאילו לו שיהיה אפשר אי המעשה בעני� זה זולת כי ומאודו, גופו בטובת
שהוא יגיע לבסו� כי רעהו ע� לו אשר את שיחלק האד� שיצוה יתכ� לא כי ובשרו,

לח�, חסר יהיה עצמו
תעביד לא לחבר	 סני דעל	 מה לומר תעשה, ואל בשב מצוה שהוא רז"ל למדונו ולכ�
כמה והרי הטוב, בעשיית ולא לחברינו ולהרע להזיק שלא רק נצטוינו ולכאורה ע"כ,
לומר וע"כ גמ"ח, מעניני וכדומה וטעינה ופריקה ובהחזקות במתנות העני כנגד יש מצוות

>ËÚ˜<

>Ù˜<
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בעני� ורק בפועל לעצמנו להשוותו נצטר	 לא עכ"ז טובה עמו לעשות דנצטוינו דניהו
אופ�, בשו� לו להרע שלא נצטוינו המניעה

הרצו� בעני� נצטוינו לרעינו הטוב הגעת בעני� דג� הפשט לפי טפי א"ש לפמש"כ אבל
דג� ע"ש ר"ו במ"ע הרמב"� בלשו� וע' ממש, אהבה לשו� יפול זה דעל בו, והשמחה

כ�. משמע מלשונו
:é äåöî.ע"כ כמו	 לו ואהבת אומר הוא אחר ובמקו� הגר, את ואהבת

הגר את ואהבת� יתע' אמרו והוא הגרי� את לאהוב שצונו היא ר"ז: מ"ע הר"מ וז"ל
אבל צדק) גר הגר (שזה כמו	 לרע	 ואהבת באמרו ישראל ע� בזה נכלל שהיה ואע"פ
שעשה כמו נוספת מצוה לו וייחד אהבתו על אהבה הא�ל הוסי� בתורתנו שנכנס מפני
הגר על צונו שהאל ביארו המדרשות וברוב וכו'... תונה לא וגר ואמר תונו ולא באזהרת

עכ"ל. הגר, את ואהבת� ואמר אלקי	 ה' את ואהבת אמר עצמו, על שצונו כמו
ìרעים מאהבת גדולה הגר אהבת

אבל רע	, 'את' אמר ולא לרע	 ואהבת אמר לרעהו הישראל דבאהבת לומר דבא נראה
לאהבה הדבר, את באוהב האהבה מידת וגדלה השי"ת, אצל כמו 'את' תיבת אמר בגר
'ויאהב הת� באבינו נאמר ולכ� האהוב, בנפש קשורה האוהב נפש כי מורה 'את' כי לדבר,
'לרחל', נאמר ולא 'אותה', באהבתו אחדי� ימי� בעיניו ויהיו בו נאמר וכ� רחל', את יעקב

'לה'. נאמר לפרש...)ולא נראה מלאה רחל את ג� ויאהב ש� שנאמר (ומה

ל'רעך' ואהבת בכלל אינו גוי
:áì é÷÷ç),èî ïîéñ à"ç (éâàìàô ç"øâì,'וכו גוי של מכתב לפתוח מותר א� [בעני�

... כותב]: דברובתו"ד גרשו� רבינו אסר טע� מאיזה לחקור לנו יש ומעתה
לא לחבר	 סני דעל	 מאי כמו	 לרע	 ואהבת פסוק על ז"ל מ"ש משו� נאמר דא� זה,

מותר... לגוי אבל לבד בישראל א� כי זה איסור אי� תעביד,
ל'רעך' ואהבת בכלל אינו הגויים תורה מתן אחר – לתורה] בפירושו גם כן [כתב

:íééçá úøçáå:íéùåã÷ úùøô (é'âàìàô ç"øâì),êåîë êòøì úáäàåכלל זה ר"ע אמר
על בא פרשת בחיי רבינו שכתב מה ע� לפרש נראה בתורה, גדול
לשו� שהזכיר מה כי לי יראה וז"ל: רעותה, מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו הפסוק
תורה מת� לאחר אבל כאחד, חברי� הבריות כל היו תורה מת� דקוד� ו'רעותה', 'רעהו'
כל יצאו ישראל, שקבלוה עד קבלוה ולא ולשו� אומה כל על התורה את הקב"ה דהחזיר
אחי� שנקראו בלבד ישראל בני לע� הזה הש� ונשאר והרעות האחוה מ� האומות שאר
גוי, ולא אחי	 אבידת לכל רז"ל שדרשו וזהו ורעי, אחי למע� שכתוב הוא למקו�, ורעי�

עכ"ל. גוי, ולא אחי	 לאחי	, תשי	 לא וכ�
כמו	, אשר איש א� כי האומות משאר לא רע	, הוא ומי לרע	, ואהבת שכתב זה והשתה
ע� 'בתורה' רע	, בתיבת העול� לאומות להבדיל גדול' 'כלל זה ועני� הישראלי, איש
אחי� האומות כל היו מקוד� דהא הזה הכלל לנו יצא ואיל	 התורה מקבלת כלומר התורה,

ורעי�...
ìלחבירו שיש במה ששמח בשעה המרחץ בבית אפילו המצוה לקיים אפשר

:äãåáòä ùøåùå ãåñé:æ ÷øô (áìä úãåáò) à øòùואהבת ר"ל אלו מצוות ...ושתי
שעה ובכל עת בכל לקיימ� האד� יכול תשפוט, ובצדק לרע	
במעשה עת בכל אותה לקיי� יכול כמו	 לרע	 ואהבת של עשה דמצות רגע, ובכל

>‡Ù˜<

>·Ù˜<

>‚Ù˜<

>„Ù˜<
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ושמח שש והוא טובה איזה חבירו על שמע או ראה א� כיצד במחשבה וכו', ובמחשבה
לרע	 ואהבת של עשה מצות קיי� הרי הטובה אותה לו באה כאילו ממש של� בלב
הוא אפילו לידו שתבוא עת בכל לקיימה האד� יכול זו עשה מצות נמצא וכו', במחשבה

נקי. שאינו מקו� בשאר או במרח�
שיתרחש, עת בכל במחשבתו לקיימה האד� יכול עמית	 תשפוט בצדק של עשה מצות וכ�
נקי שאינו במקו� וא� מצוות התרי"ג שבכל תעשה ולא עשה מצות בשאר כ� שאי� מה

חבירו בטובת לשמוח דעתו על להעלות האד� .42יכול
ì[בחנם] לבזותו שלא והיינו בכלל רשע שגם נלמד "לעמיתך" כתוב מדלא

÷éù í"øäî::ã"îø äåöîואהבת שנאמר כגופו מישראל אחד כל לאהוב עשה מצות
עצמו, על כמו וכבודו וממונו חבירו גו� על לחוס צרי	 לכ� כמו	, לרע	
בי� דכולל משמע לרע	, סת� אלא אחי	 כתיב לא וג� לעמית	, ולא לרע	 כתיב ובקרא
הגמרא הבאתי רל"ט במצוה לעיל דהא קשה לכאורה וזה ה', ירא שאיננו בי� ה' ירא
לשנוא מצוה חוזר ואינו עבירה שעבר בחבירו יודע שא� פסחי� ערבי ובפרק לב בב"מ

בסת�. כמו	 לרע	 ואהבת כא� נאמר ואי	 אותו,
ילפינ� נב. ד� בסנהדרי� רשעי�, על ג� קאי לרע	 ואהבת משמע בש"ס מקומות ובכמה
ואהבת משו� טוב באופ� השריפה לו שיברור בעינ� שריפה דמצות כמו	 לרע	 מואהבת
בעוברי ג� משמע לרע	, מואהבת יפה במיתה א$פנ$ היא	 בסיי� ילפינ� וכ� כמו	, ַלרע	
רש"י וג� חז"ל ודרשו לו תאבה לא כתיב מסית גבי וכ� לרע	, ואהבת מצות נשאר עבירה
לרשע דג� משמע זה מכל – לו תאבה לא לזה כמו	 לרע	 ואהבת דכתיב אע"ג בתורה

כנ"ל. וקשה ואהבת איכא
והמצוה התורה בספר מ"ש עיקר(מלבי"�)ולפי נראה ואהבת זה דפסוק התו"כ, על בפירוש

חז"ל אמרו ולכ	 רע	, את כתיב ולא לרע	 כתיב לכ	 לחבירו, רעה לעשות שלא הקרא
כיו� שמי� ירא שאינו מי אפילו כי הציויי עיקר מזה תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 מה
ה' אני הקרא דמסיי� וכמו אלקי חלק שהוא הקדושה לנשמה ודירה מעו� הוא שהגו�
דכולל לעיל דאמרנו תקו� לא כעי� והוא צרי	, שאינו במה הגו� לבזות רשאי� אי� אלקי	,
כתיב ולא לרע	 מדכתיב מקו� מכל הקרא בכלל אהבה מצות דג� נהי טובי�, אינ� ג"כ
וא"כ לרע	, כתיב לכ	 גופו, ולצער קניינו להפסיד או להזיק שלא זה, ג� כולל 'את'
ברור לרע	 ואהבת רשעי� על אפילו דרשינ� שפיר ולהפסיד, הצער מ� ש� דמיירי הגמרא

ליישב כנלענ"ד יפה, מיתה .43לו
ìממון הפסד בו שאין דבר לעשות או לחבירו רע לעשות שלא

:ïçìåùä êåøò:æ óéòñ åð÷ ïîéñ íééç çøåàכגופו מישראל אחד כל את לאהוב מצוה
ממונו על ולחוס בשבחו לספר צרי	 לפיכ	 כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר
לעוה"ב חלק לו אי� חבירו בקלו� והמתכבד עצמו, ממו� על וחס עצמו בכבוד שרוצה כמו

פ"ו]. דיעות הל' [רמב"�
דה	 כלל, זה בעני� כתיב לא שהרי בממונו, עמו ולחלוק כנפשו שיאהבנו הכוונה אי� אבל

תטור, ולא תקו� לא תשנא לא רכיל תל	 דלא הלאוי� אצל כתיב éååöäãקרא äðéî òîù
[ì"ð] ïåîî ãñôä äæá ïéàù øáãáå äòø åì úåùòì àìù àåäתוכחה מקבל שאינו רשע ואד� .

>‰Ù˜<

>ÂÙ˜<

העבודה:42. ושורש זילברשטייןיסוד לגר"י חמד" "חשוקי ועיין ובמעשה... במחשבה המצוה שמקיימים סובר
== לעיין כעת יכולתי לא כי עיי"ש בדברי דן קצו) (עמוד לב. ברכות

שיק:43. שכותביםמהר"ם ועוד) יראים (רמב"ם, ראשונים מדברי דמתעלם המצוה בכלל דרשעים במש"כ צ"ע
התורה על ולדבריו עקב), (פרשת תלב סי' הגר אהבת במצות דבריו עם =השווה רשע ממעט שאחיך מפורש

בממון) המצוה (-עיקר זה בפסוק
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דוד אמר ועליו לשנאותו כא)מצוה קלט ש�].(תהלי� [הגהמ"י אשנא ד' משנאי	 הלא
כמו	]: לרע	 ואהבת של עשה מצות התפלה קוד� לקבל כתב [והאריז"ל

ì'חסר לא 'זה של בציור רק וחייב לרעך, ואהבת מצות אין לעצמו חסרון צד יש אם

íéùã÷ä óñë::à æìø î"åç,בחררה המהפ	 עני של [בדי� ז"ל: מבוטשטש לגאו�
להוציאה להדר מותר דמציאה ע"ה ת� רבינו שכתב מה בהפקד]: לזכות
כמו	 לרע	 ואהבת דמצות משו� שטעמו נראה בה, ומהפ	 אחריה מהדר שהיה מי מיד

שה חסר', לא וזה נהנה 'זה בכלל שהוא מה בגדר א� כי נקבעה אי�לא זו עשה מצות רי
בגדר שהוא מה והיינו שכופי� הוא סדו� ובמידת לקיימה, עליה וכופי� בצדה שכרה מת�
גוונא, בכהאי א� כי זו עשה מצות שיי	 דלא מכלל זה, זולת ולא חסר' לא וזה נהנה 'זה
שיי	 לא גו�, ה� הנפש בעסק ה� עי"ז, לעצמו חסרו� צד בו ששיי	 במה כ� שאי� מה
חיי	, בכלל ג"כ ה� ותיקוניה� שעה חיי כי קודמי�, חיי	 בכלל והוא זו, עשה מצות כלל
מזה דילפינ� עמ	 אחי	 וחי בכלל כה"ג שעה דחיי נפש פיקוח בה� וחי דילפינ� וכמו
א� כי לרע	 ואהבת שיי	 לא וא"כ קודמי�, דידיה שעה שחיי ג"כ שעה חיי קודמי� חיי	

חסר'. לא וזה נהנה 'זה בכלל שהוא במה
על 'ע�' תיבת בהוראת במק"א מ"ש (ולפי עמ	 וחי של מדרש ידע דלא פוטירא לב� וג�
להחיות [עליו] שמוטל שמה כלל, נטיה שו� בלי הפסוק פשטות כפי זה דרש מבואר טפל
שעה בחיי הוא מודה מ"מ קוד�), חיות	 וממילא לחיות	 וטפל עמ	 טפל הוא לאחי	
במיתת אחד יראה ואל עצמו מיתת שימות 'מוטב במ"ש דידיה טעמא שהרי קודמי�, שחייו
הגורמת היא זו תעשה לא אשר רע	' ד� על תעמוד 'לא של תעשה הלא מצד הוא חבירו'
ד'וחי עשה אתי לומר שיי	 ולא עצמו, את חיותו ע"י חבירו במיתת הוא שיראה למנוע
וחי בכלל דהרי רע	', ד� על תעמוד ד'לא תעשה לא את ודחי בה�' שימות ולא בה�
במק"א כמ"ש יוה"כ תוס' בספר לפימ"ש לומר א"צ חבירו, נפש פיקוח ג"כ הוא בה�

בשמו.
נפש פיקוח ודאי מ"מ הרי עצמו של חיות על קאי בה� דוחי שי"ל ש� לפימ"ש ג� א	
וילפותא ומעבודה ממילה וחומר מקל ש� דתנאי ילפותי הנ	 מכל למדי� נמצינו דחבירו
ואיכא חבירו, נפש פיקוח בה� וחי בכלל ממילא הוי וא"כ דש�, ילפותי ואינ	 ממחתרת
ע"ה. פטורא דב� טעמא זה אופ�, בשו� נדחה ואי� דחבירו נפש בפיקוח תעשה ולא עשה
כ� שאי� מה רע	', ד� על תעמוד ד'לא תעשה לא דליכא שעה חיי לגבי כ� שאי� מה

בהחלט, שעה וחיי נפש לפיקוח בה� דוחי ההלכה הוקבעה ומ"מ נפש. פיקוח לגבי
נהנה ב'זה א� כי שיי	 לא לרע	 דואהבת ברור קודמי� דחיי	 ההלכה לפי פני� כל ועל
אחר במקו� לו שמצוי במה א� כי בחררה מהפ	 עני די� שיי	 לא ולזה חסר', לא וזה
בגדר שהוא מה מצוי שאינו במה כ� שאי� מה קצת, חסר' לא וזה נהנה 'זה בכלל דהוי

.44מציאה

:â"ñø øåàéá:èé äùò :àìøòô ô"éøâäì(266 í÷ùçú:(עמ' êåîë êòéøåממצות הוא
מוני כל ומנאוה ומפורשת פשוטה עשה והיא כמו	, לרע	 דואהבת עשה
בה שיש מצוה דכל ז"ל הגאו� רבינו של דרכו לפי לכאורה לתמוה שיש אלא המצוות.

>ÊÙ˜<

>ÁÙ˜<

הקדושים:44 בקכסף מודפס לרעך ואהבת בקונטרס פרייס הרב של דבריו עם אות==השוה 52 עמ' ד' ובץ
לקמן משפט ואורח דיסקין, מהרי"ל ולדברי לרעך, ואהבת על עובר ונטלה אחר ובא בחררה המהפך עני ז'
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עשה כא� שמנה אחר וא"כ העשה, או הלאו או משתיה� אחת אלא מונה איננו ועשה ל"ת
אחי	 את תשנא דלא לאו למנות ז"ל דרכו לפי לו היה לא שוב כמו	 לרע	 דואהבת זו

הלאוי�. במספר לקמ� שמנאו
ìהסמ"ק שיטת

ל"ת למנות שלא ז"ל הגאו� רבינו בשיטת בזה הול	 הוא שג� לסמ"ק ראיתי כבר ואמנ�
במספר הלאו שמוני� המצוות מוני כשאר ולא אחת, במצוה אלא אחת שבמצוה ועשה
העשה, מכלל והלאו הלאוי מכלל נשמע דהעשה אע"ג העשה במספר העשה וג� הלאוי�
דואהבת עשה הסמ"ק מנה שכבר אע"פ כא� ומ"מ תורה, דתלמוד בעשה לעיל וכמש"נ
והוא י"ז), (בסי' בלבב	 אחי	 את תשנא דלא לאו ג� ומנה חזר ח') (בסי' כמו	 לרע	
לרע	 דואהבת עשה בכלל הוא כבר תשנא דלא דלאו לזה שקשה במה בזה הרגיש עצמו
ועל מנה, שכבר העשה בכלל נכללת אלא עצמה בפני למנותה ואי� חדשה מצוה כא� ואי�
בכלל ואינו בלבב	, אחי	 את תשנא לא דכתיב חבירו את לשנוא "שלא וז"ל: ש� כתב זה
לשנאותו אסור אפ"ה עבירה, עבר א� כגו� לשנאותו שמותר אותו על אותו שמזהיר ואהבת,

עיי"ש. הסמ"ק עכ"ל שנאתו" לו יראה אלא יפות פני� לו ולהראות בלב
בכלל שאינו חדש עני� על מזהיר בלבב	 אחי	 את תשנא דלא לאו הסמ"ק דלדעת הרי
אפשר לכאורה וא"כ עצמה. בפני מיוחדת למצוה למנותו יש ולכ� לרע	, דואהבת עשה
נגד שה� לכאורה טובא תמוהי� הסמ"ק דדברי אלא ז"ל, הגאו� רבינו בדעת ג� לומר כ�

פסחי�... ערבי בפרק ערוכה גמ'
ìלרעך ואהבת של הכוללת המצוה לבין חבירו כלפי הפרטיים הלאוים בין היחס

... [284 éúëà[עמוד íðîàשמנה אחר ז"ל הגאו� רבינו של דרכו דלפי בזה עיו� מקו� יש
לא כמו הלאוי�, במספר שמנה לאוי� כמה למנות לו היה לא כמו	 לרע	 דואהבת עשה

בחבירו, דחובל ולאו תגנוב ולא וכיוצאתגזול הני דכל כיו"ב, וכל חבירו דקללת ולאוי
ופרט פרט בכל לאו בה� הכתוב שהוסי� אלא כמו	, לרע	 דואהבת עשה בכלל הו"ל בה�
מישראל אחד כל "לאהוב וז"ל: רמ"ג) (סי' קדושי� פרשת החינו	 וכמש"כ עצמו. בפני
ממונו, ועל עצמו על חומל שאד� כמו ממונו ועל ישראל על שנחמול כלומר נפש, אהבת
אמר בספרא ואמרו תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 ז"ל ואמרו כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר
חבירו שהאוהב בכ	 תלויי� שבתורה מצות שהרבה כלומר בתורה, גדול כלל זה ר"ע
לו יזיק ולא גבולו יסיג ולא בממו� יונהו ולא אשתו את ינא� ולא ממונו יגנוב לא כנפשו
לא.) (שבת בפרש"י וכ"כ עיי"ש. וכו' בזה" תלויות אחרות מצוות כמה וכ� צד בשו�

עיי"ש. וכו' סני דעל	 בד"ה
מידי קשה דלא ודאי באישות התלויי� כיו"ב דעריות לאוי ושאר תנא� דלא מלאו והנה
וחייב עליה� מוזהר ורצונו הבעל מדעת אפילו שהרי לרע	, דואהבת בעשה נכללי� שאינ�

הבעל. מיתת לאחר אפילו נוהג שאיסור� בהנ	 וכ"ש מיתה, עליה�
ìוקללה הכאה של ללאוין היחס

חבירו דמקלל ומלאוי ומכהו, בחבירו לחובל אזהרה שהוא (להכותו) יוס� דלא מלאו וכ�
חבירו ומרצו� מדעת דאפילו דמקלל בלאו לקמ� אצלנו שמתבאר מה לפי מידי, קשה לא
ל� נפקא הוה לא לרע	 דואהבת עשה משו� אבל ומקלל דמכה לאוי� בהנ	 הוא עובר

קעביד. ורצונו דמדעתו כיו� איסורא
מתנא רב לאביו, ד� שיקיז מהו ב� להו איבעיא הנחנקי�) פרק (ריש דמדאמרינ� איברא
אלא לחבריה� מלעשות ישראל הוזהרו לא וז"ל: ופרש"י וכו', כמו	 לרע	 ואהבת אמר
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ואהבת ביה דקרינ� מאי כל מתנא דלרב הרי עיי"ש, עכ"ל לעצמו לעשות חפ� שאינו דבר
איתא א� נמי הכא וא"כ לגמרי, ומותר אחר, מצד ג� איסורא שו� ביה לית כמו	 לרע	
לאוי מצד ג� מדעתו חבירו וקללת הכאת מיתסר לא כמו	 לרע	 דואהבת מ"ע דמצד

דאסור. לומר ל� הוה לא ומקלל, דמכה
ì[קללה או חכאה [להתיר מועיל לא לבד רשות אבל תועלת יש אם רק

חבירו ברפואת לעסוק דמיחייב קעביד דלרפואה כיו� דהת� כלל. דמי ולא אינו זה אבל
דמקיי� דכל אביו, מכה איסור מצד לאסור שיי	 לא ודאי כמו	 לרע	 דואהבת עשה מצד
לרב רפואה אלא מכה נקראת זו דאי� אביו, מכה בכלל הו"ל לא לרע	 דואהבת עשה בו
בכ	 עבר דלא די"ל הני בכ	 ורצונו מחילתו משו� רק חבירו מקלל או מכה אבל מתנא.

ע הריעל מ"מ בכ	, רוצה עצמו והוא עושה הוא דברשות כיו� כמו	 לרע	 דואהבת שה
כמו חבירו מקלל ואזהרת יוסי� לא באזהרת מיהת ועובר חבירו של טובתו בזה אי�
יותר המוכה ברשות מקלל ל	 ואי� דלוקה קיי"ל עצמו מקלל אפילו דהא ש� שהכרחנו
אד� דאי� הפוסקי� רוב לדעת קיי"ל וכ� למכהו. וה"ה ברשותו, חבירו מקלל וכ"ש מזה,
היינו בעצמו, לחבול רשאי אד� כמ"ד דקיי"ל הסוברי� לדעת ואפילו בעצמו, לחבול רשאי
בלאו עליה וקאי המוכה ורצו� מדעת אפילו אסור דלכו"ע י"ל באחר אבל בעצמו דוקא

עייש"ה. דמקלל בלאו הלאוי� בסמפר לקמ� בזה מש"כ וע' יוסי�, דלא
דמכה מהיקישא הת� לה דילי� ב"ח דימי לרב אבל מתנא לרב דוקא דהיינו נראה ובלא"ה
דמשו� דס"ל משמע כו', אד� מכה א� פטור לרפואה בהמה מכה מה בהמה ומכה אד�
היינו מ"מ אבל זו, עשה מכח חבירו את לרפאות דמחייב אלא למשמע ליכא לרע	 ואהבת
בלאו עלה דמוזהר חבלה בו לעשות צרי	 א� אבל בגופיה, חבלה דליכא בגוונא דוקא
דמכה קרא דגלי לאו אי ב"ד מיתת בו שיש באביו מיהת דאסור למימר ל� אית יוסי� דלא

בהמה. ומכה אד�
מכה א� לכתחילה אפילו מותר הבעלי� מדעת בהמה מכה מה נימא אנ� דג� לומר ואי�
למכה אד� מכה ילפינ� מילתא לכולא לא דודאי ליתא דזה מותר, המוכה ורצו� מדעת אד�
דמכה דומיא מותר מיתה בה שיש בהכאה אפילו המוכה דמדעת נמי נילו� דא"כ בהמה,
בהמה ממכה אד� מכה ילי� לא אמאי בעצמו לחבול רשאי אד� אי� דלמ"ד ועוד בהמה.
מוכרח וכ� בהמה. למכה אד� מכה להקיש מינהי גמרינ� דבר לכל לא ודאי אלא שרשאי,
דאפילו דוכתי מכמה הכרחנו שכבר להארי	 ואי� עייש"ה ש� דגמרא מסוגיא בלא"ה

ולקללו. להכותו שלא מוזהרי�ו המוכה במחילת
ליה למישקל לבריה שביק לא רב הת� דקאמרינ� ש� גופא סוגיא מההיא הכרחנו וכ�
שגגת והו"ל חביל דילמא כוותא, ליה למפתח לבריה שביק לא דרבינא בריה מר סילוא,
לכ	 ולהרשותו למחול הו"ל בכ	 רוצה והוא הוא דלטובתו כיו� איתא, וא� עיי"ש. איסור
אזהרה מחדא ואב אחר הרי מ"% מיירי בנו לגבי באב דש� ואע"ג יוסי�. לא אזהרת דליכא

בזה. ואכמ"ל האזהרה בכלל ישנו מדעתיה כדעביד ג� ודאי אלא נפקי,
שה מה לפי בזה לדו� שיש דקיי"לאלא ז"ל הגאו� רבינו לדעת דמקלל בל"ת ש� עלתי

המוכה דברשות נראה דלפי"ז וסיעתו, ז"ל הרמ"ה כדעת בעצמו לחבול רשאי אד� כמ"ד
לרע	 דואהבת עשה בה דלית כמו וא"כ ש�, שביארנו כמו יוסי� דלא לאו אזהרת ליכא

דמקלל. ולאו יוסי� דלא לאו ביה לית ה"נ
ì[לרעך ואהבת ממצות ללמוד אין [-ואז עבירה דבר בו דראה היכא

ä"àìáã àìàדעבר לחודיה איהו ביה דחזא היכא לעני� לאוי� בהנ	 דנפק"מ לומר אפשר
קללתו, ועל הכאתו על מוזהר ומ"מ לשנאותו, מצוה דהרי ליכא אהבה דמצות עבירה,

>ˆ˜<
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כ	 ל� ומוחזק ביודע דוקא היינו עמ	 מעשה בעושה תאור לא בעמ	 ונשיא דקיי"ל דאע"ג
איהו ביה בדחזא משא"כ ליה, סני מסני נמי וכ"ע עבירה בדבר בב"ד עליו שהעידו בעדי�
ואינו יכול דאינו דאע"ג וכו' שונא	 חמור תראה דכי קרא ל� דגלי נהי עבירה דבר לחודיה
תשנא דלא איסורא לעני� דוקא היינו לשנאותו, רשאי מ"מ בב"ד לבדו עליו להעיד רשאי
דכתיב דקרא דיוקא לאו אי שנאה לעני� דג� לנו, אי� וקללה הכאה לעני� אבל קרא דגלי
ערוה, דבר ביה דחזא משו� לחודיה איהו אלא ליה סנו לא דכו"ע אע"ג דמשמע שונא	
ש� דפסחי� בסוגיא וכמבואר בב"ד ביה דמסהדי סהדי דאתו עד למסניי' שרי דלא ה"א
וקללה כהכאה איסורי� בשאר ולא קרא דגלי בשנאה אלא לנו אי� נמי השתא וא"כ עיי"ש,

וכיו"ב.
מגלחי� ואלו בפרק התוס' דברי שפיר לי ניחא ברגל(יד:)ובהכי נדויו שינהוג מהו בד"ה

חבירו דמקלל לאו דחי נידוי דהא היא קושיא לאו "והא וז"ל: דבריה� בתו	 שכתבו וכו',
עבירה דבר על אלא מנדי� אי� דהרי לכאורה תמוה והוא עיי"ש. עכ"ל וכו' לאו" דאיכא
לאחד ראיתי וכבר כלל, ל"ת כא� ואי� לקללו דשרי עמ	 מעשה עושה אינו הו"ל וא"כ
עשה ג"כ בזה יש דהא קשה בלא"ה ולדידי פתרו�. מצא ולא בזה שהעיר ז"ל מהאחרוני�

החינו	. בש� לעיל שכתבתי כמו כמו	 לרע	 דואהבת
ובלא עדי� בלא לכבודו מנדה דת"ח מדקיי"ל ראיית� להביא דכוונת� נראה לפמש"כ אבל

ברמב"� כמבואר ת"ת)התראה מהל' יו"ד(פ"ו ושו"ע של"ד)ובטור די�(סי' אי� ובזה עיי"ש,
תשנא דלא ול"ת לרע	 דואהבת עשה ומ"מ לקללו, מותר שיהא עמ	 מעשה עושה אינו
וא"כ לשנאותו, דמותר קרא גלי ערוה דבר לחודיה איהו ביה חזא אפילו דהא ביה ליה

ד דעשה הטע� בזה התוס' כתבו לאוי�שפיר דהנ	 מתבאר ומ"מ חבירו. דמקלל ל"ת חי
כמו	. לרע	 דואהבת עשה בלא להו משכחת שפיר חבירו ומקלל דמכה

דואהבת עשה שייכא לא דלגביה עצמו ולקלל להכות דרגיל במא� לה דמשכחת י"ל ג�
רבה בראשית ועי' חבירו, וקללת בהכאת כמו	 כ"ד)לרע	 לספרא(סו"פ משאנ� הר"ש ובפי'

י"ב) ברייתא ד' פרק קדושי� לאו(פ' ביה איכא דאכתי ואע"ג היטב. עיי"ש ש� הראב"ד ובפ'
משנה הכס� דברי לפי הרי מ"מ תשנא דעות)דלא מהל' דמשכחת(בפ"ו מבואר לעיל שהבאתי

עיי"ש. תשנא דלא לאו על שיעבור בלא ג� וקללה דהכאה לאו
íàã àìàדלא דלאו לעיל שהבאתי והתוס' המאירי כדעת ז"ל הגאו� רבינו דדעת נימא

מאי בכל עמו להטיב חייב אלא בגלי ישנאהו שלא ומזהיר רשע אאד� קאי וגו' תשנא
מלהטיב להמנע שלא רשע באד� אפילו דמוזהר כיו� דהא מספיק זה כל אי� א"כ דאפשר,
והשתא יקללנו, ולא יכנו שלא תשנא דלא מלאו שמוזהר כ"ש א"כ יוכל אשר בכל לו
תשנא לא אזהרת בכלל דהו"ל ליה תיפוק מ"מ לרע	 דואהבת עשה ביה דלית נהי א"כ

חבירו. וקללת דהכאת לאו עוד למנות לו היה ולא הלאוי� במני� נמנה שכבר וגו'
אינו אפילו דבאב להסוברי� אפילו דהרי ז"ל המאירי לדעת לתמוה יש דבלא"ה איברא
גופיה המאירי דעת ג"כ והיא ולקללו להכות לכתחילה מיהת אסור עמ	 מעשה עושה

כב:) דיבמות לכתחילה(בפ"ב אפילו איסורא ליכא באחר אבל אב דוקא היינו מ"מ עיי"ש
לעיל באריכות שביארנו כו יב)לכו"ע אזהרת(מצוה בזה שיהא לומר ס"ד והיכי עיי"ש,

לפרש מוכרח ע"כ המאירי דלדעת לעיל ביארנו כבר אשר הדבר הוא אבל תשנא. דלא לאו
דערכי� סופ"ב לה ומייתי דספרא ולא(טז:)ברייתא תכנו לא יכול וכו' תשנא לא דקתני

הכס"מ שפירשה כמו ל	, אמרתי שבלב בשנאה בלבב	 ת"ל ש�)תקללנו דעות (בהלכות
לאו אלא ליכא דבזה אותו משנאתו שלא וקללה הכאה למעוטי דאתי ז"ל הרמב"� לדעת
האיסור דעיקר דכיו� משו� והיינו המאירי, דעת הוא וכ� תשנא, דלא לאו ולא וקללה הכאה
א"כ התוס' כמש"כ ביותר השנאה תתרבה שלא בגלוי שנאתו לו יראה שלא כדי אלא אינו
אותות בזה רואה אינו שכנגדו זה ג� אותו משנאתו שלא מחרפו או מקללו או שמכהו כל

דלא אזהרה בכלל זה ואי� גלויה תשנא.שנאה
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עושה כשאינו ולהכותו לקללו לחרפו לכתחילה שרי דבאחר דהא שפיר אתי א"כ והשתא
משנאתו כ� כשעושה ודאי אבל אותו משנאתו כ� עושה כשאינו דוקא היינו עמ	 מעשה
שמראה תשנא לא אזהרת על עובר מ"מ וקללה דהכאה לאו על בזה עבר דלא נהי אותו
א"כ והשתא לשנאותו. שהותר עמ	 מעשה עושה באינו אפילו דאסור בגלוי שנאתו לו
דר	 פי ועל ז"ל. הגאו� רבינו דעת בזה לבאר יתכ� המאירי לשיטת דג� מבואר ממילא
להארי	. ואי� לרע	 דואהבת בעשה נכללו דלא כיו"ב לאוי� בכמה לבאר יש שביארנו זה
שלי ושל	 של	 שלי שאומרי� באות� לה דמשכחת לומר אפשר בלא"ה שבממו� ובלאוי�
(פ"ה יו"ט בתוס' וכמש"כ ה� גמורי� וגנבי� גזלני� דמ"מ מקפידי�, אינ� בשלה� דג�

מ"י) לרע	דאבות דואהבת עשה בכזה שיי	 לא דודאי אע"ג עיי"ש, ז"ל הרמ"ה בש�
כמו	.

כפל תשלומי לשל� ע"מ מאהבת בגונב אפילו איתיה הרי בלא"ה תגנובו דלא ובלאו
נש	 איזהו ר"פ ואפילו(סא:)כדאמרינ� מגנבי�, להזהר שידע כדי למיקט ע"מ בגונב וכ� ,

בספרא בג בג ב� כדברי תגנוב בלא עובר הגזל� או הגנב מאחרי שלו את קדושי�)גונב (פ'
דב"ק)ובתוספתא דב"ק(פ"י בפ"ג לה יחידאה(כז:)ומייתי בג בג דב� הת� למ"ד ואפילו ,

בפסיקתא ועי' עיי"ש. וכו' שיניו את שבור דאמר במאי רק היינו עליה רבנ� ופליגי הוא
קדושי�)זוטרתי יונה(פ' לרבינו תשובה ובשערי תגנובו, דלא פ"ה)בקרא סי' שלישי (שער

סמ"ק בהגהת לה רס"א)ומייתי עיי"ש.(סי'
דהרי מידי, קשה לא ג"כ חבירו פני למלבי� אזהרה שהוא חטא עליו תשא דלא ומלאו

בספרא וכמבואר למוטב להחזירו תוכחה דר	 אפילו קדושי�)מיירי הרמב"�(פ' (בפ"ווכ"כ
ה"ח) דעות עיי"ש.מהלכות

עשה בהו שייכא ולא משנאה שאינ� רציחה עניני כמה לה משכחת תרצח דלא בלאו וכ�
קטנות בהלכות כתב נפשיה לגבי אפילו והרי להארי	, ואי� וכמבואר לרע	 (ח"בדואהבת

רל"א) רבתיסי' בפסיקתא ראיתי וכ� עיי"ש, תרצח בלא כ"ה)דעובר פרשה לא(ריש דדריש
יו"ד מאיר בבית ועי' עיי"ש, תתרצח לא ה')תרצח סעי' רט"ו עיי"ש.(סי'

ìושיטתן סנהדרין תוס' דברי ביאור
äðäåïéøãäðñáהדי� נגמר ואהבת(מה.)פרק קרא אמר ב"א רבא אמר ר"נ אמר אמרינ�

מפרשי� "יש וז"ל: כו' לו ברור בד"ה התוס' וכתבו עיי"ש. יפה מיתה לו ברור כמו	 לרע	
דקרא ברישיה דכתיב משו� וי"מ קודמי�, דחיי	 משו� מחיי� שיי	 לא כמו	 דלרע	 משו�

לקמ� כדאמרינ� מיתה היינו נקימה ולשו� תטור ולא תקו� מיתות)לא ארבע נקו�(פרק גבי
עיי"ש. עכ"ל וגו'" חרב עליכ� והבאתי אומר כשהוא ינק�

דבר בכל רעהו ע� להתנהג כפשוטו שפיר מתפרש דקרא דכיו� לה� הוקשה הנראה וכפי
ברעת� עוסק שהוא מיתות בחייבי למידרשיה ל� תיתי מהיכא נפשיה לגבי כמנהגו באהבה
להרע תורה עליה� דגזרה דכיו� איפכא למימר מסתברא אדרבא במיתת�, להקל להמית�
שיי	 לא דלרע	 לתר� כתבו לזה דאפשר, מאי בכל בענש� להחמיר יש להמית� את�
לאחר אלא קאי לא וע"כ חבר	, לחיי קודמי� חיי	 עמ	 אחי	 וחי דרשינ� דהא מחיי�
הוה לא מחיי� למידרשיה אפשר הוה אי ודאי אבל במיתת�, להקל מיתות ובחייבי מיתה

דכתיבנא. מטעמא מיתות חייבי על ליה מוקמינ�
וכו' דמקשה מא� "איכא וז"ל: ש� בחידושיו ז"ל יונה רבינו כתב הקושיאוכ� חסר (ש�

לחייבדפוס) קודמי� חייו דודאי לאשתעויי מצי לא דבחיי� קרא מישתעי בכה"ג דע"כ וי"ל
תברור כ	 יפה מיתה ל	 שתברור כש� כמו	 לרע	 ואהבת הפירוש הוא כ	 אלא חבירו,
דהוקשה בהדיא נראה ומלשונו עיי"ש. עכ"ל תעביד" לא לחבר	 סני דעל	 דמאי לפי לו

דכתיבנא. הקושיא לו

>‡ˆ˜<
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בפי' ז"ל הרמב"� ג"כ כתבה חברי	 לחיי קודמי� דחיי	 דדרשני� מההיא הראיה והנה
קדושי�)עה"ת ואהבת(פרשת "וטע� ש�: וז"ל זה, בקרא אחר פירוש ממנה שהוכיח אלא

ועוד נפשו, את כאהבתו חבירו את שיאהב האד� לב יקבל לא כי הפלגה כמו	 לרע	
עיי"ש. עכ"ל וכו' חבר	" לחיי קודמי� חיי	 ולימד ר"ע בא שכבר

נראה דבריה� מפשטות הנראה דלפי ביאור צריכי� ז"ל יונה ורבינו התוס' דברי ואמנ�
דמחיי� מחיי�, ולא דוקא מיתה לאחר אלא קאי לא כמו	 לרע	 דואהבת דקרא דס"ל
היא ערוכה ומשנה איפכא. להדיא מבואר דוכתי בכמה דהרי תימה, וזה זו, למצוה ליכא

ע"ב) ס"ה דנדרי� אילו(בפ"ט לו ואומרי� בתורה הכתוב מ� לו פותחי� ר"מ אמר ועוד דתנ�
שאתה יודע ואהבתהיית בלבב	 אחי	 את תשנא לא ועל תטור ולא תקו� לא על עובר

כמו מחיי� נוהגת לרע	 דואהבת דמצוה הרי עיי"ש. וכו' עמ	" אחי	 וחי כמו	 לרע	
קצת. לדחות אפשר מהא מיהו ביניה�. התוס' שחילקו כמו ולא עמ	 אחי	 דוחי מצוה

בהדיא מבואר כ� דקידושי�)אבל פ"ב עד(ריש אשה שיקדש לאד� אסור א"ר אר"י דאמרינ�
עיי"ש. כמו	 לרע	 ואהבת אמר ורחמנא עליו ותתגנה מגונה דבר בה יראה שמא שיראנה

בנדה ותתגנה(יז:)וכיו"ב מגונה דבר בה יראה שמא ביו� מטתו לשמש אסור דאמרינ�
וכ� עיי"ש. כמו	 לרע	 ואהבת וכתיב הנחנקי�)עליו פרק ד�(ריש שיקיז מהו ב� דאמרינ�

בספרי וכ� עיי"ש. כמו	 לרע	 ואהבת אמר מתנא רב פ"ט)לאביו פיסקא ראה דקתני(פרשת
לו תאבה לא ת"ל לזה אוהב אתה יכול כמו	 לרע	 ואהבת שנאמר מכלל לו תאבה לא

עיי"ש.
הדברי� וכו', מיתה היינו ונק� תטור ולא תקו� לא מדכתיב התוס' שכתבו שניה הוכחה ג�

ביומא תניא להדיא דהרי הרבה בספרא(כג.)מתמיה� שנויה ברייתא פ"ד)והיא קדושי� (פ'
וכו', קרדומ	 השאילני א"ל נטירה היא איזו כו' מגל	 השאילני א"ל נקימה היא איזו
חולק בזה ואי� עיי"ש דכתיב הוא בממו� תטור ולא תקו� דלא ש� בגמ' אמרו ובהדיא

ז"ל הרמב"� וה"ח)וכ"כ ה"ז דעות מהל' לומר(בפ"ז יתכ� והיכי ז"ל, הראשוני� ובכל עיי"ש
קאי דלא לרע	 דואהבת לקרא ג� מיני' דנגמור היכי כי אמיתה אלא קאי לא תקו� דלא

אמיתה. אלא
ינק� נקו� גבי מיתות ארבע בפרק מדאמרינ� לזה ראיה שהביאו איני(נב:)ומה זו נקימה

סיי� זו נקימה אומר הוי ברית נק� נוקמת חרב עליכ� והבאתי אומר כשהוא היא מה יודע
דוקא, סיי� מיתת על אלא קאי לא לרע	 דואהבת דקרא נמי נימא דא"כ תמה אני עיי"ש,
לא כתיב דקרא דברישא משו� אלא אמתיה אלא קאי לא לרע	 דואהבת גמרינ� לא דהא
מיתות ארבע ובפרק הדי� נגמר בפרק והא סיי� היינו זו דנקימה אמרינ� הת� והרי תקו�
לרע	 דואהבת קרא מההוא גמרינ� כול� מיתות חייבי דכל מבואר דוכתי ובשאר ש�

לחוד. בסיי� ולא יפה מיתה לו שיברור
נוקמת חרב עליכ� דוהבאתי מקרא לתלמודא ליה משמע היכי דלדבריה� תמה אני ועוד

בחד דכתיב משו� אטו סיי�, אלא מקו� בכל נק� לשו� דאי� לשו�וגו' בקרא דוכתא
בשמשו� מלא מקרא והרי דוכתי, בכל הוא שכ� להכריח יש חרב גבי טזנקמה (שופטי�

הדברכח) אבל סקילה. אלא סיי� היה לא וש� וגו', עיני משני אחת נק� ואנקמה דכתיב
הוא וכ� עיי"ש. ש� ז"ל הרמ"ה בחי' וכמבואר לה דילי� הוא שוה מגזרה דהת� פשוט

משפטי�)במכילתא נקו�(פרשת הת� דאמרינ� ובילקוט זוטרתא בפסיקתא ש� לה ומייתי
נקימה כא� נאמר אומר נת� רבי היה ממו� אלא אינו או מיתה אומר אתה מיתה ינק�
אומר ר"ע בחרב, כא� א� בחרב להל� מה נוקמת חרב עליכ� והבאתי נקימה להל� ונאמר
בחרב כא� א� בחרב להל� מה ישראל בני נקמת נקו� להל� ונאמר נקימה כא� נאמר

בירושלמי הוא וכ� וה"ג)עיי"ש. ה"א דסנהדרי� ז"ל(פ"ז הרמ"ה כמש"כ מבואר הרי עיי"ש.
דכתיב הא דג� לומר מהת� כלל ראיה שו� כא� אי� א"כ והשתא דנפק"ל. הוא דמגז"ש

אצלי. צ"ע התוס' ודברי גז"ש. דאיכא הת� דשאני מיתה היינו תקו� לא כא�
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ì"æ ä"îøäì éúéàøå(:נב מיתות ארבע לרע	(בפרק ואהבת קרא אמר "ומפרקינ� וז"ל: שכתב
לחזר חייב אתה מיתה שנתחייב רשע ואפילו ישראל משמע רע	 דכתיב היכא וכל כמו	
ברור מיתה שנתחייבו שב	 רעי� לשו� רע	 לפרש ויש יפה, מיתה לו לברור זכותו אחר

עיי"ש. עכ"ל וכו' יפה" מיתה לה�
ובי� מחיי� בי� כולל לרע	 דואהבת קרא דודאי דס"ל לכאורה מבואר הראשו� לפירוש והנה
משו� אלא דוקא, מיתה שעת על אלא קאי דלא דס"ל ור"י התוס' כדעת ודלא מיתה בשעת
עשה כלל אינו ודאי מחיי� ממש דרשע ומשו� רשע בי� צדיק בי� ישראל משמע רע	 דלשו�
לעני� מיתה שנתחייב רשע דהיינו עכצ"ל ולכ� לשנאותו, ומצוה מותר דברי לרע	 דואהבת
והרי כאחי	 הוא הרי שלקה כיו� אמרינ� עונשו שמקבל דבשעה יפה, מיתה לו לברור שצרי	

יפה. מיתה לו לברור דחייבי� קרא מה	 דילי� והיינו דאהבה, עשה בכלל הוא
זקני� באסיפת ולשו�(לז:)לכתובות(שטמ"ק)והנה וז"ל: עליו וכתב אלו הרמ"ה דברי הביא

ונקלה כדכתיב מיקרי נמי אהוב דריע ריע, הכתוב אותו קרא א� תתמה ואל עיקר, קמא
לחייתו חסידי	 בשר טוב שוחר במדרש נמי ואמרינ� אחי	, נקרא שנלקה אחר לעיני	 אחי	

חסי די� בה� שנעשה כיו� אלא וגו', מזוייני� סוסי� כתיב והלא היו חסידי� וכי די�אר�,
עיי"ש. עכ"ל היו

הדי� נגמר בפרק ערוכה גמרא נגד דה� לענ"ד תמוהי� תדע(מז.)ודבריו הת� דאמרינ�
לנהרג) רשעו מתו� מת בי� חילוק מאכל(דיש עבדי	 נבלת את נתנו וגו' לאס� מזמור דכתיב

חסידי	 חסידי	 לאו חסידי	, ומאי עבדי	 מאי אר�, לחייתו חסידי	 בשר השמי� לעו�
מי אביי א"ל עבדי	, להו קרי דאיקטול וכיו� מעיקרא דינא דמחייבי הנ	 עבדי	 ממש,
כפרה להו הוה מיקטלו בדי� דשלא כיו� מלכות הרוגי ב"ד להרוגי מלכות הרוגי קמדמית
דבתלמודא דמלבד הרי עיי"ש. וכו' כפרה הו"ל לא מיקטלי קא דבדי� כיו� ב"ד הרוגי
הוא עבדי	 דמעיקרא דינא דמחייבי והנ	 נינהו ממש חסידי� דקרא דחסידי	 מבואר דיד�
על ג"כ להעיר יש דכזה ובאמת שהביא. טוב שוחר כמדרש ודלא חסידי� ולא דמיקרו

בתהלי� ב)פרש"י עיי"ש.(עט ש� כהמדרש ונקט דיד� תלמודא דשבק
מיקטלי קא דבדי� ב"ד דהרוגי הת� ליה דאית לאביי א"כ דבריו דלפי לתמוה יש בלא"ה
יפה, מיתה לו ברור כמו	 לרע	 ואהבת דדריש דר"נ דרשא ההוא ליה לית כפרה הו"ל לא
וא"כ אחרינא, שינויא וליכא הכי משני דוכתי בכמה דהא כלל, יתכ� ולא ליתא ודאי וזה

למימר. איכא מאי לאביי תקשה
ביאר כבר דהרי מידי, קשה לא ריע הכתוב שקראו מה האס"ז קושיית דעיקר ובאמת
מבואר וכ� במשמע, רשע ישראל אפילו רע	 דכתיב מקו� דכל ש� גופיה ז"ל הרמ"ה
ממעטינ� הקדש וכ� רשע, ישראל ולא בלבד עכו"� אלא מרע	 ממעטינ� דלא דוכתי בכל
לאביי טובא קשה ודאי דהא אלא רשע, בי� צדיק בי� בכלל ישראל כל ודאי אבל מרעהו,
בכלל דהו"ל משו� פסול דקרבנ� הת� אמרינ� ומה"ט כפרה הו"ל לא ב"ד דהרוגי כיו�
דרשע קרא גלי דהא כמו	 לרע	 ואהבת בכלל הו"ל לא א"כ עיי"ש, תועבה רשעי� זבח
לו לברור מינה ילפינ� והיכי לשנואות, דמצוה דאמרינ� אלא עוד ולא לשנאותו, הותר
ועיכול וקבורה דמיתה הת� מבואר הא כפרה הו"ל ב"ד הרוגי למ"ד ואפילו יפה, מיתה
הוא. רשע ואכתי כפרה הו"ל לא אכתי לכו"ע מיתה בשעת מיהת וא"כ עיי"ש, בעינ� בשר
דהיינו שב	 לרעי� לרע	 ואהבת דדריש ז"ל הרמ"ה של בתרא לפי' לתמוה יש וביותר
דהרי לכאורה הרבה מתמיה והוא לרשעי� אלא נאמרה לא זו מצוה עיקר וא"כ רשעי�,

לש דמצוה אשנא.קיי"ל ה' משנאי	 כתוב ומקרא נאות�
ä"îøä úòãã äàøðå'התוס שהוכיחו כמו קרא לאוקמי ליכא ע"כ דמחיי� דכיו� ז"ל

לעני� מיתות בחייבי אנפשיה ומוקי� דחיק קרא ע"כ חבר	, לחיי קודמי� חיי	 מדקיי"ל
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בחיי�, בעודו בחיי� דוקא היינו לשנאותו מצוה דרשע ואע"ג יפה, מיתה לה� לברור
מיתה לאחר אבל דקרא, מעניניה וכדמשמע למוטב שיחזור אפשר כ	 דע"י תוכחה ומשו�
לו ולברור באהבה עמו להתנהג הכתוב עליו שהזהיר אפשר עונשו לקבל למות וכשהול	

יפה. מיתה
לכפר מספקת מיתת� דאי� לומר רק היינו כפרה לה� אי� ב"ד דהרוגי למ"ד דאפילו ועוד
אבל תועבה, רשעי� זבח מכלל יוצא קרבנ� דאי� ולעני� מיקטלי, קא דבדי� כיו� עליה�

הת� תנ� דהא היא, כפרת� מתחלת מיתת� לכו"ע והודוי(מג:)מ"מ מתוודי�, המומתי� כל
הכתוב. עליו שהזהיר י"ל שפיר והילכ	 עיי"ש, לעוה"ב חלק לו ויש עליו מכפר

מיתת� בשעת מיתות בחייבי אלא קרא מיירי לא ז"ל הרמ"ה של הראשו� לפי' ג� ולפי"ז
היינו רשע ואפילו ישראל משמע רע	 דכתיב היכא דכל ומש"כ ז"ל, ור"י התוס' וכדעת
רשעי� שה� אע"פ מיתות בחייבי קרא לאוקמי איכא במשמע רשע אפילו דרע	 דכיו� לומר
מיירי מצי לא כשר באד� אפילו מחיי� דאילו בלחוד, בהנ	 אלא קרא מיירי לא ודאי אבל
לא ודאי כשר באד� קרא ה	 לאוקמי אפשר הוה אי אבל קודמי�, חיי	 קיי"ל דהא קרא
כ"כ ז"& להרמ"ה ליה ניחא לא ומ"מ וכמשכ"ל. הרשעי� מיתות בחייבי ליה מוקמינ� הוה
רעי� מלשו� רע	 לפרש דיש וכתב הוסי� ולכ� רע	, הרשעי� מיתות לחייבי הכתוב שיקרא

בי"ד. מיתות חייבי דהיינו שב	
אלא לרע	 דואהבת קרא מיירי דלא והר"י התוס' כדעת ס"ל להרמ"ה דג� מבואר ועכ"פ
דוכתי הנ	 מכל לתמוה יש ז"ל להרמ"ה ג� לכאורה וא"כ דוקא, ב"ד מיתות בחייבי

מחיי�. רעי� אהבת על נמי דקאי משו� דמבואר לעיל שהבאתי
על אלא קאי לא כמו	 לרע	 דואהבת קרא דעיקר נהי והתוס' להרמ"ה דג� נראה ומיהו
וכיו� קודמי� דחיי	 קיי"ל דהא כמו	 שייכא לא דמחיי� משו� היינו ב"ד מיתות חייבי
מ"מ אבל יפה, מיתה לה� לברור ב"ד מיתות בחייבי אלא מיתוקי� לא ע"כ כמו	 דכתיב

בחייה הכשרי� ישראל כל לאהוב שחייב דק"ו מינה שמעינ� מההואשוב דמייתינ� והיינו ,�
בחייבי אלא בהכי מיירי לא קרא דעיקר אע"ג לחיי� ג� אהבה חובת דוכתי בכמה קרא

יפה. מיתה לה� לברור ב"ד מיתות
éúëàã àøáéàלאביו ד� להקיז לב� דמתיר מתנא לרב הנחנקי� דריש ההיא בהכי ניחא לא

דבר אלא לחבריה� מלעשות ישראל הוזהרו לא ז"ל ופרש"י כמו	, לרע	 דואהבת מקרא
הכי, ליה דמשמע הוא דכמו	 דקרא דמדיוקא ומבואר עכ"ל, לעצמו לעשות חפ� שאינו
לאוקמיה צרי	 ולא דכמו	 דקרא דיוקא מיתקו� שפיר מחיי� דג� להדיא מתבאר וא"כ

יפה. מיתה לה� לברור לעני� מיתות ובחייבי ברשיעי
וסייעת� לתוס' ס"ל מ"מ כמו	 לרע	 דואהבת קרא שיי	 מחיי� ג� דודאי דאע"ג נראה ולכ�
לרע	 ואהבת ל� כתב פסיקתא מילתא דקרא דכיו� משו� מחיי� קרא מיירי לא דע"כ ז"ל
לאהוב הכתוב מזהיר עני� דבכל לומר אלא אפשר אי ע"כ מחיי� דמיירי איתא א� כמו	
דחיק קרא וע"כ חבר	, לחיי קודמי� חיי	 ר"ע כדדריש קיי"ל דהא יתכ� לא וזה כמו	 רע	
מילתא הו"ל שפיר מיתה ובלאחר יפה, מיתה לו לברור ב"ד מיתות בחייבי אנפשיה ומוקי�
והיינו לחיי�, בק"ו מינה ל� נפקא דממילא אלא שאפשר, גווני וכל עני� כל כוללת פסיקתא
שהרי חיוב, דר	 ולא שלילה דר	 אלא אהבה אזה שייכא דלא מיתה דלאחר דומיא דוקא
יפה במיתה יותר ליה ניחא מיתה שנתחייב דאחר אלא בה, רוצה אד� אי� יפה מיתה ג�
מיניה גמרינ� דהכי ודומיא תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 מאי לומר רק בזה ושיי	 מברעה
הנחנקי� דר"פ ההיא וכגו� לחבר	, תעביד דלא מוזהר אתה ל	 דסני מאי מחיי� דג� בק"ו
מלאחר בחיי� למיל� ליכא ודאי חיוב דר	 ממש כמוהו חבירו להאהוב שיתחייב אבל ש�,
כדכתיבנא. לה משכחת לא חיוב דר	 אהבה מיתה בלאחר כנדו�, להיות מה"ד לבא דדי מיתה

שהבאתי. ז"ל יונה רבינו בלשו� היטב מדוקדק וזה התוס', בכוונת נראה כ	

>·ˆ˜<
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לסתור ראיה לכאורה והוא עיי"ש, וכו' סני דעל	 דמאי וכתב שסיי� מה שפיר ניחא ובהכי
מחיי� אפילו משמע וכו' סני דעל	 מה גר לאותו הלל שלמד דשבת דפ"ב ההיא ודאי דהא

זוטרתא פסיקתא מלשו� מתבאר וכ� שפיר. ניחא שביארנו מה לפי אבל בכ	, (פ'נצטוה
עיי"ש,קדושי�) לתעביד לא לחבר	 סני דעל	 הלל אמר מכא� כמו	 לרע	 ואהבת שכתב

שזהו כמו	, לרע	 דואהבת דקרא גופא לגר, לומר אלא נתכוו� לא הלל הרי ולכאורה
אבל כ�, דרש או הוכיח שמכא� רק דמשמעותו אמר מכא� לומר בזה שיי	 והיכי פירושו,
ורבינו והרמ"ה דלהתוס' מבואר ועכ"פ כמבואר. היטב מדוקדק הלשו� שביארנו מה ע�
דמק"ו אלא מחיי�, ולא מיתה אלאחר אלא קאי לא כמו	 לרע	 דואהבת קרא ז"ל יונה

מחיי�. נמי מצוה דבכיו"ב מיני' ילפינ�
ïë íà äúòîåעשה מכלל נמי דנפקי מצות בהנ	 ז"ל הגאו� לרבינו מידי לאקשויי ליכא

בפ"ע ולמנות� לחזור הוצר	 אמאי כיו"ב וכל תנא� ולא תגזול אל כגו� לרע	 דואהבת
מצוה דכל ז"ל הגאו� רבינו של דדרכו דאע"ג במק"א אצלנו נתבאר שכבר ז"ל, דרכו לפי
או עשה בה להוסי� כדי אלא בפ"ע מצוה בה באה ולא אחרת מצוה בכלל היא שכבר

לזר בפ"ע,ל"ת למצוה תרי"ג במני� נמנית אינה עונשה או שכרה להגדיל או יתירא יזות
הכלל, מפרטי כאחד מצוה דההיא דקרא ממשמעותא נפקא דממילא היכא דוקא היינו מ"מ
משאר באחד או בק"ו מהת� לה דילפינ� אלא דקרא במשמעותא הוי דלא היכא אבל
במצוה למנותה יש בפ"ע מפורש מקרא ג"כ עליה שבא כל בה� נדרשת שהתורה מדות
דהא גופא מצוה ההיא בכלל חשיבא לא מדות מי"ג באחד לה ילפינ� כי דג� משו� בפ"ע
הויא דלא כיו� מצוה מההיא לה שמעינ� הוה לא מסיני מדות י"ג הנ	 לנו שנמסרו לאו אי
בפ"ע למנותה ויש חשיבא בפ"ע אחריתא מצוה והילכ	 קרא, דההוא משמעותא בכלל

בפ"ע.... בה שבא מיוחד קרא משו�

ìכמוך לרעך ואהבת משום סדום מידת על לכוף
:ïé÷ñéã ì"éøäî:îø ïîéñ íé÷ñôמשו� סדו� מדת על לכו� מהו נסתפקנו :108 עמ'

נאמר, תעשה ואל בשב דרק לומר ודוחק לרע	. ואהבת עשה מצות
ג"כ משמע יט. ברכות עי' [וכ� רע	 ד� על תעמוד לא וכ� אבידה השבת ג� מצינו דכ�
התורה, מ� חייב אינו רוצה שאינו במקו� ואולי לשוא"ת], עשה קו� בי� נפ"מ לא דבממונא
לו שאי� כל יצרו, לכו� רוצה באינו א� שתיקנו הוא וחז"ל לצער, בכדי ירצה שלא רק

– לי ערב יי� לומר יכול התורה דמ� דבשו, ומציל יינו שופ	 משל ע"ד עכ"פפסידא, אבל
לא. או זו עשה מצות בכלל זה ג� אי צ"ע חבירו, של נזקו ע"י להרויח רוצה א�

היזק לעשות התורה מ� דשרי משמע דהמדמע סוגיא גיטי� מרש"י ר"ז אחי העיר ויפה
ע"ד והיא לצעורי, משו� לא בכ	 כשרוצה ע"כ והיינו היזק, שמיה לא למ"ד ניכר שאינו

שמואל בית עי' איסורי�, בשאר מתכוי� שאינו העזר]דבר ה'[אבן יגסי' לס"ק כוונתו [-כנראה
ליה] ניחא בדלא אפילו איסורים בשאר אסור שפס"ר שם רישיה.שמבואר בפסיק א� דשרי משמע

ח: קידושי� ועיי� צער, בהצלת וא� עתה, לעת ממונו לפזר מחויב נפשות ובהצלת

ìכמוך לרעך ואהבת של העשה על עובר חבירו על הרע לשון בסיפור
:íééç õôç:ïéùò ÷ìç äçéúôג� עובר לעיל, שמנינו הלאוי� מלבד בחבירו, המרגל

ועובר ב) לאחד... אחד יתבר	 ה' בעזרת ואבאר� עשי�, כמה על (ב)כ�
ממו� על לחוס בזה שנצטוינו כמו	, לרע	 ואהבת עשה מצות על ג� הזה הסיפור ידי על

>‚ˆ˜<
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שהואחבירו כמו בשבחו ולספר חבירו כבוד על ולחוס עצמו, של על חס שהוא כמו
הדבר א� א� המקבל, או חבירו על ורכילות הרע לשו� והמספר עצמו, כבוד על חושש

מקיי�. אינו בודאי ד'כמו	' שכ� וכל כלל, אוהבו שאינו בעליל נראה אמת,
בשו� רוצה אינו כ� פי על וא� עצמו נגעי את יודע אד� כל דהלא זה על הגדולה והראיה
חבירו, אצל מחסרונותיו מעט שנודע ארע א� וא� מאל�. אחד א� מזה ידע שחבירו אופ�
שלא ה' שית� הלואי ומצפה עומד הוא כ� פי על א� לאנשי�, זה ומספר הול	 וחבירו
א� הגו�, שאינו לאד� בעיניה� יתחזק שלא כדי והכל לו, יאמינו ולא דבריו את יקבלו
כ� פי על א� עליו, חבירו שסיפר ממה יותר מהעוונות והרבה הרבה בעצמו יודע דהוא
על צרי	 ממש זה באופ� כ� זה. מחמת הכל נדחה עצמו את אוהב שהוא האהבה מרוב

האופני�: בכל כבודו על לחוס לרעהו לעשות התורה פי
דנח מעשה התורה לנו כתבה לחנ� כא)ולא ט ח�(בראשית וירא וגו' ויתגל וישכר וישת

ונתקיימה נח שברכ� הברכה את התורה לנו סיפרה וג� אביה�, ערות את כסו ויפת וש� וגו'
בכל חבירו גנות על לחפות האד� שצרי	 הזאת המידה גדולת את לנו להראות לבסו�,

עצמו: של על כמו כחו
:íù íééç íéî øàá(á)מהלכות ו פרק הרמב"� לשו� שזה וכו', הסיפור ידי על ועובר

ואהבת שנאמר כגופו מישראל אחד כל את לאהוב אד� כל על מצוה ג: הלכה דיעות
עצמו ממו� על חס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צרי	 לפיכ	 כמו	 לרע	

עכ"ל. הבא לעול� חלק לו אי� חבירו בקלו� והמתכבד עצמו בכבוד ורוצה
כלומר נפש אהבת מישראל אחד כל לאהוב לשונו, וזה רמ"ג מצוה החינו	 כ� ג� כתב וכ�
שיתנהג הוא הכל שכלל וכו' וממונו עצמו על חומל שהוא כמו וממונו ישראל על שנחמול
יספר וא� נזק כל ממנו ולהרחיק ממונו לשמור עצמו ע� מתנהג שהוא כמו חבירו ע�

עיי"ש. וכו' כבודו על ויחוס לשבח יספר� דברי� עליו
בפני�: שכתבנו כמו והטע� אופני� ח' בכל היינו דעובר בפני� שכתבנו ומה

ìכמוך לרעך ואהבת מקיים דרשותיו את לשפר איך לדרשן המייעץ
:áé úåà íééç øå÷î :á ììëשהרבה שראיתי מפני בפירוש אחד דבר לכתב ראיתי עוד

ממנו להלעיג הדי� פי על אסור המדרש בבית אחד כשדורש והוא בזה, מרגלי� אנשי�
אנשי� שהרבה ראינו הרבי� ובעונותינו לשמע, מה ושאי� ממש בדרשותיו שאי� ולומר

הוא הדי� פי ועל כלל, לאסור הזה הלעג יחשבו ולא בזה שעלפרוצי� גמורה הרע לשו�
כי כ�, ג� וביוש צער פעמי� וכמה בממונו, לחבירו היזק שגור� הוא מצוי כזה דיבור ידי
המלעיג מכו� תועלת מה כי אמת, על אפלו אסור הרע לשו� הלא אמת דבר שהוא יהי לו
בינו כ	 אחר לו לייע� צרי	 אדרבה הוא נפש בעל א� כי בליצנותו, זה אחר ומתלוצ�
אי� עתה אומר שהוא זה שבאופ� אחרי�, באופני� שיאמר לפניו ולהערי	 עצמו לבי�

כ� ג� מקיי� היה זו ובעצה נשמעי�, êåîë.דבריו êòøì úáäàå

ìכמוך לרעך ואהבת משום אחרים של להיזק לחוש
:èë úåà íééç íéî øàá :å ììëעובדא ההוא כגו� לו פירוש וכו'. לאחרי� או לו (כט)

כתב כ� אחיק� ב� דגדליה וכההיא לאחרי� או השאילתות. וכפירוש הנ"ל טרפו� דר'
יכול א� למיחש ליה דמיבעי דכמו וז"ל יו"ט המעדני זה על וכתב בנדה. ש� הרא"ש
שנא, דמאי לאחרי�, היזק שיבוא להיות יכול א� הדי� הוא לעצמו היזק לו שיבוא להיות
עצמו, של להיזק לחוש לו שיש כמו אחרי� של להיזק לחוש לאד� לו שיש דבוודאי

êåîë êòøì úáäàå äøåúá ìåãâ ììëåכי ל' ס"ק בסו� שכתבתי במה היטב ועיי� עכ"ל.
זה: לדי� גדול שורש הוא
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ìכמוך לרעך ואהבת מקיים מדאגותיהם אנשים ומחזק המשמח
:ïåùìä úøéîù:àé ÷øô äøéëæä øòùשני על כב.) (תענית הגמרא מאמר [על

להקרא זכו עצבי� אנשי� ושמחו בדיחי אנשי שהיו שבזכות האנשי�
הבא] עול� ודאגותיו,בני מצערו לאד� להפיג גדולה מצוה היא זו ג� úáäàå...[כי ììëáå

àåä êåîë êòøìאחרת בעיר ב� לו שיש מי כמו להקב"ה, גדול רוח נחת בזה ועושה ,
איש איזה פני� כל על ש� שימצא משתוקק האב בודאי ויסורי�, דאגות מלא הוא אשר
לה' אנחנו ובני� דאגותיו, מרוב יחלה שלא ולסעדו לחזקו לבו על וידבר אותו שינח�

צדקה]... לעני� גופא זה דבר חז"ל שמשלו וכמו אלקינו,

:ïåùìä úøéîù:ä ÷øô äðåáúä øòù:êåîë êòøì úáäàå úåöî åá øàåáé

הלשו� שמירת ומידת זכות לכ� חבירו את לדו� מצות שקיו� נמצא באמת, נתבונ� וכאשר
לא בודאי באמת, חבירו את יאהב שא� כמו	. לרע	 ואהבת של עשה מצות בקיו� תלויי�
דבר איזה שעשה לו, ארע שא� כמו זכות. כחותיו בכל עליו ויחפש הרע לשו� עליו ידבר
צד שו� בנפשו יודע והוא הדבר, אותו בעני� ומספרי� עומדי� היו אד� ובני כהג�, שלא
שימצא לו היתה מהתשוקה כמה אחרת, סבה או בשגגה זה דבר שהיה או עצמו, על זכות
לחבירו: לעשות צרי	 ממש זה באפ� כ� כ	, כל יתבזה שלא כדי עליו זכות שילמד מי

בזיו�. לידי חבירו יבוא שלא כדי כ�, ג� המעשה קד� רעי� אהבת של זו מצוה שייכת וכ�
אחר, במקו� לדור בא היה בעצמו שהוא או אחרת, בעיר בנו את משיא היה שא� כמו

המק אותו של והנהגתו דרכו יודע איננו אוהבאשר ש� למצא ברעיוניו משוטט הוא ו�,
דבר באיזה מתנהג שהוא יראה וא� המקו�, אותו של הנהגה דרכי לו יודיע אשר נאמ�
בעיני זה ידי על יתבזה ולא להזהר, ממה שידע כדי עצמו לבי� בינו לו יאמר כהג� שלא

העיר. אנשי
אשר דבר באיזה שיכשל רואה הוא א� דהיינו לחבירו, לעשות צרי	 ממש האופ� בזה כ�
ידי על יתבזה שלא כדי לו לומר הוא מחויב אסור, בזה אי� א� א� לו, יהיה לכבוד לא
ש�, עי� גמליאל ב� שמעו� רב� ע� קרשי ב� יעקב בר' יג בהוריות מצינו גונא [וכהאי זה.

בסנהדרי� מצינו מזה בזה(יא.)ויותר לסלק כדי בזיו� עצמ� על שהמשיכו תנאי� בכמה
מחויב בודאי הדי�, פי על כהג� שלא דבר שעושה עליו רואה הוא א� שכ� וכל אחר]. מעל
ובבא בזה ברעה יפל שלא כדי ההוא הדבר על ולהוכיחו עצמו לבי� בינו לו לומר הוא

וג� הוכחה של עשה מצות בזה êåîëויקיי� êòøì úáäàå ìù äåöîä:וכנ"ל
לא ושלו� חס א� אבל לעבודתו, בנו את שתיק� יתבר	 להבורא גדול רוח נחת מזה ויגיע

מזה. יתבר	 לבורא לו יש מה אחרי�, בפני זה עבור ויבזהו יל	 ואדרבה כ� יעשה
לעיני הל	 וחבירו כשורה, שלא עני� באיזה שהתנהג ב� לו שיש לאחד דומה זה למה הא,
להוכיחו ל	 היה באמרו עליו גדולה תרעומת לו יש בודאי רבי�, בפני זה דבר ופרס� אביו
תכ� ללכת לא אבל זה, על ח� תשואת גודל ל	 נות� והייתי עצמו, לבי� בינו זה עבור
האמת, קנאת בשביל כוונת	 שאי� ב	 מתבונ� ואני הכל. בעיני ולבזיו� לגנות אותו ולפרס�
ולהרשיע לחייב רק כונת	 אבל זה, על מוכיחו היית אילו ל	 וג� לו היה טוב יותר כ� דא�

לב: רע א� כי זה אי� לאידו, ולשמח חביר	 את
בני� בבחינת אצלו ה� כי קדושו, ע� ישראל בני ע� יתבר	 הבורא בעני� ממש הדבר כ�

הכתוב שאמר א)כמו יד בצרת�(דברי� ומצטער בטובת� ושמח אלהיכ�, לה' את� בני�
מו.)ובזיונ� בסנהדרי� ומבזה(כדאיתא כבודו, האר� כל מלא אשר האב, לעיני הול	 והוא ,

מזה. לו יש הנאה מה תועלת, ללא אנשי� בפני בנו

>‰ˆ˜<

>Âˆ˜<
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הרמב"�וכ לנו כתב ג)לל ו וכבוד(דעות ממו� על שיחוס כמו	, לרע	 ואהבת מצות בעני�
עצמו. וכבוד ממו� על חושש שהוא כמו חבירו

אהובי, בני לישראל, הוא ברו	 הקדוש לה� אמר וכ� כ"ח, פרק אליהו דבי התנא לשו� וזה
זה את זה אוהבי� שתהיו אלא מכ�, מבקש אני ומה מכ�, שאבקש דבר חסרתי כלו�
מכער ודבר וגזל עברה בכ� ימצא ולא מזה, זה יראי� ותהיו זה את זה מכבדי� ותהיו

נאמר לכ	 מעול�, פסול לידי תבואו ח)שלא ו דורש(מיכה ה' ומה טוב מה אד� ל	 הגיד
ש�: עיי� וכו', אלהי	 ע� לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות א� כי ממ	

ì[כמוך לרעך [-ואהבת סני דעלך מה משום להזיק לכתחילה אסור

:íéøåòéù õáå÷:ãò úåà :áë àøúá àáá,אסור בניזקי� גרמא אומרת זאת תוד"ה
אפשר אי	 קשה ולכאורה דמותר, ה"נ דפטור היכי דכי ס"ד ומעיקרא
התורה כל זוהי תעביד לא לחבר	 סני דעל	 מה כל והא לחבירו, היזק לגרו� דמותר לומר
השבת משו� להציל חייב מאליו, בא לחבירו ההיזק א� דאפילו ועוד ל"א, שבת כולה,
את להרחיק לניזק שאפשר שאני דהכא וי"ל מחמתו, היזק לגרו� דאסור וכ"ש אבידה

אד�: כל לשל קוד� דשל	 אבידה השבת משו� ליכא ובכה"ג יוזק, שלא כדי ==שםעצמו
נזיקין הרחקת על מדובר

:íù:åò úåàבאיסורא אמרינ� אי להסתפק ממהרי"ט הביא רוצח מהל' פ"ב למל	 במשנה
בור לחפור שליח עשה גבי נ"א ב"ק מגמ' עליו ותמה עבירה, לדבר שליח אי� דרבנ�
הדבר כי תמיהתו על ותימה דרבנ�, איסורא והוא עבירה, לדבר שליח אי� הרבי� ברשות
כמו	, לרע	 דואהבת מקרא לרבי� בי� ליחיד בי� היזק לגרו� מדאורייתא שאסור פשוט
יחפור לא פרק הרמ"ה כתב וכ� כולה, התורה כל זו תעביד לא לחבר	 סני דעל	 מה וכל
כמו	. לרע	 דואהבת מקרא אי מכשול, תת� לא עור דלפני מקרא אי דאסור, ק"ז אות

úåááìä úååöî:"מצוותי� "דר� פירושו ע� תרס"ב, נאבלא, אב"ד ז"ל, ליכטשטיי� מרדכי להג"ר
לשורה מתחת שנדפס

:à :åæ ò"îá åðéåèöð ïôåà åæéàá :á à :åúàðùå ìàøùé úáäà ïéã :á ÷øô(א)עשה מצוה
במ"ע והפירוש כמו	, לרע	 ואהבת שנאמר כגופו מישראל אחד כל את לאהוב התורה מ�

>Êˆ˜<

>Áˆ˜<

מצוותיך" "דרך
מצוותיך" רמ"ג,(א)"דרך מצוה קדושי� פרשת החינו� ספר הי"ג, פ"ו דעות הל' רמב"� עשה, מצות

כ� וכו'], אהבה בלבו [שיהיה זה על הפירוש ומש"כ כ"ח. סימ� בלב התלויות במצות פ"א חרדי� ספר
היא זאת כי הפשיטות מרוב זאת הזכירו לא החינו� ובספר שברמב"� וא� הנ"ל, חרדי� בספר כתב
בשמחת ישמח כ� בשמחתו שמח שהוא כמו וממילא ממש, כנפשו בלב אותו שיאהוב עשה המצות עיקר
שית� דבר, באיזה חבירו ירויח שא� עשה המצות עיקר שזה העבודה ושורש יסוד בספר ועי' חבירו,

טע�. בדברי שהארי� ע"ש להבורא והודאה שבח
קלני מראשי קלני אומרת לשו� מה שכינה מצטער מישראל כשאד� מו ד� סנהדרי� ממסכת מוב� וג�
בתוה"ק נצטוינו ולזה צדיקי�, של דמ� על ק"ו שנשפ�, רשעי� של דמ� על מצטער הקב"ה א"כ מזרועי,
ז"ל פירש"י (טו:) דורשי� אי� פרק חגיגה במס' והנה ה'. בדרכי להתדמות מישראל אחד כל לאהוב
על רק האד� על הקב"ה צער דעיקר משמע א"כ ע"ש, בעונו שמת זה שיצרתי מזרועי אני כבד קלני,
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בעת ויצטער חבירו שמחת בעת וישמח מישראל ואחד אחד לכל אהבה בלבו שיהיה זאת
הנ"ל. עשה מצות יקיי� בזה ח"ו, צרתו

:á(ב)שיוכל הפסד איזה רואה וא� ממונו, על שחס כמו חבירו ממו� על לחוס צרי	
שני בזה ומקיי� לו, ההוגנת עצה לו ולתת ההפסד מ� לשומרו מחוייב לחבירו להגיע
כבוד על לחוס צרי	 וכ� אבידה. השבת של ב) ריעי� אהבת של א) התורה מ� עשה מצות

ובכוחו(ג)חבירו בזיו� לידי לבוא חבירו שיוכל דבר באיזה רואה וא� כבודו, על שחס כמו
הנ"ל. ממ"ע להצילו מחוייב מזאת, להצילו

מצוותיך" "דרך
ק"ו מאי א"כ דלפירש"י שהקשה סנהדרי� במס' במהרש"א ראיתי וכ� טוב, לתכלית יצא שלא יצירתו
על שדואג ר"ל אינו כביכול מזרועי אני כבד ז"ל שפירש"י דמה לתר� ונ"ל ע"ש, צדיקי� של דמ� על
ביצר אותו שיצרתי בעונו שמת לו גרמתי שאני הרשע, על א� זכות מלמד שהקב"ה ר"ל רק יצירתו
של שונאיה� של רגל� נתמוטטו הללו מקראות ג' אלמלא לב ברכות במס' שאחז"ל דר� ועל הרע,
הקב"ה א� הק"ו שפיר וא"כ היצה"ר, בבריאת שר"ל פירש"י, עי"ש וכו' הרעותי אשר דכתיב חד ישראל,

הצדיק. על ק"ו זכות עליו ומלמד הרשע על מצטער
אומר הכתוב עליו בטובו, ושמח וריעות ושלו� אהבה דר� חבירו ע� והמתנהג החינו�: בספר וכתב
חברי� אהבת של הדבר בשורש כתב חכמה דהראשית זה, על והפירוש עכ"ל, אתפאר ב� אשר ישראל
ישראל כל ומש� הכבוד מכסא אצולות ה� הנשמות כל אשר לבו אל ית� שא� חמישי פרק ענוה בשער
החינו� ספר וזש"כ ע"ש, כגופו חבירו את יאהוב אז אחד, בכרס ה� אשר נשמת� מצד לזה זה אחי�
עליו אמר ולכ� וקדוש, גבוה ממקו� שנחצבה נשמתו ער� שמכיר נמצא באהבה חבירו ע� מתנהג שא�

אש ישראל הבריות,הכתוב את המכבד מכובד איזהו אבות במס' התנא מאמר ג"כ וזהו אתפאר, ב� ר
כנגד מידה ולכ� מלמעלה נאצלת נשמת� אשר מראה ישראל את שמכבד בזה כי זה, מטע� ג"כ הוא

הבריות. על מכובד יהיה הוא ג� מידה
שצרי�(ב) סת� כתבו חרדי� ובספר ברמב"� והנה ע"ש. חרדי� ובספר החינו� ובספר ברמב"� ש�

וכ� מצילו, היה בממונו היזק רואה היה א� ובודאי עצמו, ממו� על שחס כמו חבירו ממו� על לחוס
עי' אבידה דהשבת ממ"ע זאת מחויב ובאמת כ�, מפורש כתב החינו� ובספר חבירו, ממו� להציל צרי�
א' עשה, מצוות שני מקיי� הוא זאת כשמקיי� אמנ� סק"ז, המשפט בנתיבות וע"ש רס"ד סי' חו"מ

אבידה. דהשבת ב' לרע� דואהבת
קצתינו(ג) לאהוב שציונו היא ר"ו: מצוה המצוות ספר וז"ל חרדי�, ובספר החינו� ובספר ברמב"� ש�

וגופו, בממונו לעצמו וחמלתו כאהבתו לאחיו וחמלתו אהבתו ושתהיה עצמנו, נאהוב כאשר קצתינו את
והוא כמוהו, לו ארצה לעצמי שארצה מה וכל אותו, אני ארצה אותו ירצה א� ברשותו שיהיה מה וכל
חבירו שירצה דבר שכל זה, בסעי� מש"כ כל הקצרי� בדבריו שכלל הרי (עכ"ל), וכו' ואהבת ית' אמרו
א� לעצמו שירצה מה וכ� לו, יעשה רוח נחת הוא שלחבירו כיו� עכ"ז אח"ז רוד� אינו הוא א� א�

לחבירו. יעשה אח"ז רוד� אינו חבירו א�
שלא בתורה גדול כלל זה כמו� לרע� ואהבת אומר עקיבה רבי כ"ד: פרק רבה בבראשית המדרש וז"ל
עשית א� תנחומא א"ר עמי, חבירי יתקלל ונתקללתי הואיל עמי, חבירי יתבזה ונתבזיתי הואיל תאמר
שאל המדרש כוונת ג"כ אפשר וזהו המדרש. עכ"ל אותו, עשה אלהי� בדמות מבזה אתה למי דע כ�
וא"כ כמוני, רק אותי חייבה לא שהתורה לומר כמו� לרע� ואהבת של במ"ע לעצמו היתר אד� יורה
כמו הגו� צער או בזיו� לקבל לפעמי� לי שניחא כיו� וכ� לחבירי, אעשה כ� בכבוד מואס שאני כיו�
בא עשה המצות דא"כ ואמר ר"ע בא זה על לחבירי, אעשה כ� יסורי�, עצמו על שקיבל בר"א שמצינו
וקבלתי [ור"ל ונתבזיתי הואיל תאמר שלא גדול כלל זה ובאמת לחבירו, הנזק בשמירת לגורע לפעמי�

חבי יתבזה עונותי] לכפרת לובאהבה אמר ה' המע"ה כדוד עצמי על [וקבלתי ונתקללתי הואיל עמי, רי
אתה כבוד� על א� ור"ל מבזה אתה למי דע כ� עשית א� תנחומא רבי וסיי� עמי, חבירו יתקלל קלל]

למחול. יכול אתה אי� חביר� כבוד על למחול יכול
ר"ע וחייבו בשוק האשה ראש שפרע באחד מעשה (צ:) החובל פרק ב"ק במס' לשיטתו בזה ר"ע והנה
החובל כלו�, אמרת לא [א"ל] וכו', בפניה הכד את ושבר וכו'] זמ� לי ת� רבי [א"ל וכו' זוז מאות ד'

וכו', חייבי� בו שחבלו אחרי� פטור רשאי שאינו אע"פ בעצמו
כ� זאת, ל� יעשה שחביר� רוצה היית לא מזה מצטער היית א� היינו מ"כמו�", הפירוש זהו ובאמת

ז"ל, חיד"א הגאו� בפירוש וע"ש שמ"ט סי' חסידי� ספר עי' לחביר�. תגרו� לא
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לשמור מחוייב עכ"ז בזיונו, על זה בדבר מקפיד היה לא הוא אשר בעצמו יודע א� וא�
איזה לחבירו לעשות היתר יורה לא שח"ו וכש"כ שוות, הטבעות כל דאי� מזה, חבירו את
שבזה נדמה א� ואפילו זאת, עושה חבירו של שלטובתו ולחשוב הכבוד העדר של דבר
לבייש של תורה הקפידה בתוכחה שאפילו אסור, עכ"ז ה', לעבודת טובה לחבירו יעשה

דברי�. בשאר כש"כ ברבי�
עושה שהיה כמו טובה לו לעשות מחוייב עכ"ז עוה"ז בעניני שמואס בחבירו יודע א� וכ�

לתלמידו אבל לחבירו זה וכל עוה"ז. עניני בכל כדי(ד)לעצמו צער איזו לעשות מותר
טובה. הנהגה איזו שיבי� או לתלמודו לבו שישי�

:åøéáç çáùá øôñì ùé ïôåà äæéàá :âחבירו של בשבחו שיספר זו עשה מצות מכלל
ול(ה) אותו שונאי� אי� מקו� שבאותו שיודע בפניבאופ� דאפילו וי"א גנותו, לידי יבוא א

צדיק דבשבח נראה ועכ"ז גנותו, לידי בא שבחו דמתו	 בשבחו להרבות אי� אוהביו
כשמשבחו גנותו לידי יבוא שלא תגי� והמצוה מצוה, בשבח להרבות מצוה מפורס�

הטובי�. ובמעשיו בצדקותיו
:êòø íã ìò ãåîòú àì êééù ïåîîá óà :ãשיוכל שוא עלילת איזה חבירו על יש א�

מ� חבירו את יציל חבירו עבור להשתדל מקו� לאיזו הליכתו וע"י ממו� עי"ז להפסיד
לחבירו לתבוע יכול אח"ז (אכ� ע"ז הוצאות ולהוציא ולהצילו ליל	 מחוייב העלילה,
וכש"כ לרע	, דואהבת הנ"ל עשה ממצות לשל�) במה לו יש א� ההוצאות את לו לשל�
מ"ע על עובר כ� עושה אינו וא� ולהציל, ליל	 דמחוייב נפשות של עלילה היא א�

תעשה לא ועל רע	.(ו)דואהבת ד� על תעמוד לא
מצוותיך" "דרך

זאת, עשה ה' בעבודת חבירו שלטובת לו נדמה א� א� לחבירו, פני� הלבנת ח"ו יגרו� שלא וכש"כ
יטעה לא שוגה שו� ובודאי מכפרי� מיתות דד' וידוע דמי�, שפיכות מסוג הוא פני� דהלבנת דידוע

דיד�. בנידו� נמי הכא עו�, כפרת משו� לחבירו מיתות בד' היתר להורות
איזו(ד) והשמיט חיי�, חפ� הרב הביאה יאיר חות תשובת עי' וכו', לתלמידו אבל לחבירו זה וכל

יזהר שעכ"פ באופ� ורק לצעורי, בעא הנ"ל במס' ועוד שטיא, אבי� קכא: ד� שבת מס' עי' מקומות
אויא לרב דאמר ברבא מו ד� שבת ובמס' וכו', תלמיד� כבוד יהיה חז"ל כמאמר תלמידו בכבוד ג�
א� אויא, לרב כספיה דלא רחמנא ברי� ש� וקאמר אכוריא, כרעא דמנח עבוד בשאלות לצעורי דבעא

לרבא. תלמיד היה לא אויא רב אולי כ�, יתנהג שלא אויא רב לטובת נתכוי� דרבא
בסת�(ה) כתבו ה� והנה ש�, חרדי� ובספר החינו� ובספר דעות הל' רמב"� וכו', זאת מ"ע מכלל

ז הרי שונאיו בפני חבירו בטובת מספר דא� כתב ה"ד בפ"ז הרמב"� והנה בשבחו, להרבות ההמצוה
רבינו אכ� בשבחו, להפליג מותר אוהביו דבפני סמ"ג בש� שמביא בהגמי"י וע"ש הרע, לשו� אבק
ערכי� במס' ז"ל הרמב"� על וצ"ע שהבאתי. הי"א וזהו וכו', שבחו דמתו� וכו' יספר לא פירש שמואל
יספר דימי (שרב) [רב] ואי� קיימא, לא לכ� יספר דאל ה� וכו' לי שמיע לא דימי רב דקאמר טז ד�
ומזה שבחו, מגדיל שונאיו בפני דאדרבא למצוה זה דחשב ואפשר לשה"ר, אבק על ויעבור שונאיו בפני
במעשיה� מצוה צדיקי� בשבח ומש"כ אסור, עכ"ז שונאיו בפני ללה"ר מכוי� אינו א� דאפילו משמע

ע"ש. נ"ט סי' שישי חלק סופר בחת� הוא לספר הטובי�
על(ו) תעמוד לא שיי� ממו� בעניני דא� רצ"ז מצוה ז"ל להרמב"� המצוות בספר הובא הספרא כ"כ

להעיד תבעו לא א� אבל??) מילי�: (==חסרי� זה על עובר לחבירו מעיד אינו א� ולכ� ריע�, ד�
להוכיח יש וכ� המשפט שער בספר וכ� יעקב משכנות בספר וכ"כ יגיד. לא דא� לאו על עובר אינו דאז
דדוקא שכתב ק"י סי' ח"ג תנינא מהדורא ומשיב שואל בתשובת ראיתי אכ� החינו�, בספר מהרא"ה
ולא הנ"ל, הגדולי� כל דעת לדחות דאי� ונראה בממו�, לא אבל תעמוד דלא הלאו שיי� נפשות בעני�

הנ"ל. הגדולי� דעת לדחות כדאי בה� שיש נכונה ראייה בראיותיו ראיתי
בשכר, שכר ושומר להציל מחוייב בחנ� חנ� דשומר הפועלי� את השוכר פרק ב"מ ממס' ראייתו ועיקר
רואה אני ואי� עכ"ד. הוצאות להוציא חייב תעמוד מלא והלא תעמוד לא שיי� בממו� דא� ס"ד ואי
שמירה מעני� עכ"ז חבירו, את להציל הוצאות ג� שמי� מדיני להוציא שמחוייב אמת דה� מכא� ראייה
שמי� בדיני אה"נ אבל אד�, בדיני פטור ולכ� יתחייב, כ� יעשה לא שא� בחינ� בזה עצמו התחייב לא



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â
úåááìä úååöî

92

:åøéáç úìöä ìéáùá ãñôä åì òéâé íà :äאת לאהוב התורה מ� דמחוייב שאמרנו א�
לחבירו, קוד� עצמו הוא עכ"ז כנפשו קוד�(ז)חבירו בריעות לו קרוב שהוא כל וכ�

חיי	 אמרו וכ� חביר	, לשל קוד� של	 אביו�, ב	 יהיה לא כי אפס אמרו וחז"ל לחבירו,
לו נזדמ� א� ולכ� חברי	. לחיי בממונו(ח)קוד� או גופו ע"י לחבירו טובות לעשות

טוב לב וזהו גדול. בזיו� ולא זה ידי על נזק לו יגיע לא א� רק לעשות מחוייב ועצתו,
במידת(ט) להתנהג יתחיל אזי חבירו על לרח� שלא הנבל במידת ימיו כל התנהג א� אכ�

יעשה עכ"ז גדול וטורח גדו� ובזיו� גדול נזק לו יגיע א� שא� והוא טוב, הלב יתרו�
טוב. לב והוא המיצוע, קו על שיעמוד עד לחבירו טובות

:äæ ìò åì ÷ôñ íà :å,לחבירו הטוב יעשה א� הפסד ישיגו אשר בוודאי יודע א� זה וכל
ע"ז לו ספק א� חז"ל(י)אבל עכ"ז חבירו, של לודאי קוד� שלו ספק התורה שמ� א�

הפסד לידי בא סו� הפסד, לו יוגר� שמא הספק מ� לעול� שמתיירא מי שכל בזה הזהירו
כ�ועניות, עושה אינו וא� לחבירו, טובות ויעשה בה' ויבטח שלו הספק יניח לעול� רק

ח"ו. חסדי� גמילות עול ממנו פורק
:åøéáç úìöä ìéáùá úåùôð ÷ôñá ñåðëì áééåçî íà :æבעניני אבל ממו� בעניני בד"א

נפשות בספק ליכנס כלל מחוייב אינו נפשות(יא)נפש לספק נכנס א� שוטה חסיד זה והרי
מצוותיך" "דרך

יהיה לא א� א� חבירו את להציל הוצאות להוציא מחוייב נפשות דבעניני דא� [לומר] אפשר וכ� חייב,
הוצאות, להוציא מחוייב אינו לו לשל� במה יהיה לא א� ממו� בעניני אבל לו, לשל� במה לחבירו
להציל מחוייב אופ� בכל בגופו אבל למעות, כעת נצר� אולי עכ"ז הבהמה את שיציל וא� קוד�, דשלו

ממו�. להצלת א� תעמוד דלא מלאו חבירו את
הלאוי� מציאות אלו פרק ב"מ במס' כשמנו א"כ תעמוד לא שיי� בממו� א� דא� להקשות יש ולכאורה

השב של שלפניוועשי� דאבידה קושיא זה אי� אכ� רע�, ד� על תעמוד לא לחשוב ליה הוה אבידה ת
אכ� אבידות, ולחפש ליל� מחוייב אינו מזה בודאי אכ� להתעל�, תוכל דלא הלאו שיי� ולהשיב ליטול
ריע� ד� על תעמוד דלא דלאו זה על שיי� מההפסד, חבירו את ולהציל ליל� כזה באופ� נזדמ� א�
ר"ד הגאו� הרב לי אמר וכ� אסמכתא הוא דהספרא ליישב יש (ויותר כנלענ"ד. ואהבת של המ"ע מלבד
עמדו ובפתחו כמו למהעיד שתיקה לשו� תעמוד דלא פירוש הספרא על משאנ� ר"ש ובפירוש מקארלי�,

הע�). כל
בריעות(ז) הקרוב דכל לומר רעי� בלשו� התורה הוציאה ולכ� הוא פשוט וכו', לו קרוב שהוא כל וכ�

על טע� עוד נכתוב ולקמ� לזה, זה אחי� ישראל דכל אחי� בלשו� כתב שנאה לעני� משא"כ קוד�,
ריע�.
ד'.(ח) פרק ז"ל להרמב"� פרקי� בשמונה כ"כ
וביתרו�(ט) רב, טורח הרמז"ל הזכיר לא טוב דבלב לא, או מחוייב א� רב טורח ישיגהו א� עיו� צרי�

דא� הטורח לפי דהכל ואפשר כ�, לעשות מחוייב אינו טוב דמלב ומשמע רב, טורח כתב טוב הלב
מחוייב. אינו אזי נזק לו שיגיע עד כ"כ טורח הוא

חבירו(י) את יציל עכ"ז נפשות ספק לו א� שא� ירושלמי הביא תכ"ו סי' בסמ"ע וכו', ע"ז לו ספק
סי' תשובה פתחי ועיי� ע"ז חולק דיד� שגמרא כתב אזוב אגודת בתשובות אמנ� ודאי, שלחבירו כיו�
בעניני אבל בנפשות זה וכל קנ"ז. סי' ליו"ד פ"ת ועי' הרדב"ז תשובת בש� שכ"כ תכ"ו) (חו"מ הנ"ל
המדקדק כל ב"מ במס' חז"ל שאמרו דמה רס"ד, סי' הסמ"ע כמש"כ תורה מדי� חייב דאינו נראה ממו�
אינו דמה"ת מזה ונראה שלו, ספק בשביל חבירו של הודאי מניח א� היינו כ�, לידי בא סו� בכ�
לפרוק יבוא שבזה לספק ידקדק שאל חז"ל החמירו ממו� שבעניני רק נפשות, לדיני בזה ושוה מחוייב,
אכ� דחבריה, מודאי עדי� דידיה דספיקו שוטה חסיד הר"ז אדרבא נפש בפיקוח אבל גמ"ח, עול מעליו

יורה אל נפש בפיקוח הנ"ל.ג� רדב"ז בתשובת כ"כ ספיקות, ולעשות לעצמו היתר
ספק בשביל חבירו של הודאי יניח שאל ריווח, לחבירו להגיע א� לחבירו הטובות כל כללתי אני והנה
מניעת בי� נפק"מ יש אשר וידוע ההפסד שמירת הוא ש� אשר אבידה לעני� רק כ� אמרו שלא א� שלו,
דבכל משמע גמ"ח' עול יפרוק 'שבזה הרמב"� לשו� מסיו� אכ� המועד, חול הל' ע' להפסד הריוח

כנלענ"ד. שלו, בספק לדקדק ירבה אל הטובות
לעצמו(יא) יורה שאל ומש"כ בזה. האחרוני� כדעת נראה הלכה ולעני� הקוד�, בס"ק נתבאר זה כל

לודאי קוד� שלו ספק התורה מ� ג"כ ממו� בעניני אשר ומש"כ הקוד�. בס"ק נתבאר זה כל היתרי�
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מוציא שלו ספק דאי� חבירו, את להציל מחוייב בזה דג� וי"א חבירו. את להציל כדי שלו
לעצמו אד� יורה אל בזה ג� ועכ"פ ראשונה, כסברא נראה ולהלכה חבירו. של ודאי מידי
נפשות ספק אז ושקול, ברור ספק לו הוא א� רק נפשות ספק לו הוא אשר לאמר היתרי�

נפש. פיקוח במצות היתר לעול� להורות וח"ו חבירו, של לוודאי קוד� שלו
:ïè÷ ãñôä åìå ìåãâ ãñôä åøéáçì íà :çהפסד א� דוקא לחבירו קוד� דשלו זה וכל

מאד גדול הפסד ולחבירו קט� הפסד אצלו א� אבל לחבירו, דומה שלו(יב)שלו יניח
הוא אז חבירו, כמו עני ישאר מחסורו די לחבירו ית� א� צדקה לעני� וכ� חבירו, מפני
נאי� ומלבושי� רחבה לדירה למותרות לו יספיק לא לחבירו ית� א� אבל קוד�, עצמו

לעצמו. קוד� סיפוקו ללח� חבירו וודאי אז בו, וכיוצא
:åãåîéìá ãñôä òãåé íà íéøçàì äøåú ãåîìú ïéã :èאשר תורה תלמוד דלעני� ונראה

שבא� לו וספק תורה ממנו ללמוד רוצי� וא� נפשות, לדיני דומה ימינו, ואור	 חיינו הוא
חבירו לשל קוד� חייו אזי בלימודו, טוב סימ� יראה ולא לעצמו יפסיד לתלמידי� ילמד

חבירו של לוודאי דוחה כשהוא(יג)וספיקו ג"כ זה כל אכ� לספק. ליכנס כלל מחוייב ואינו ,
ויפרוק בספיקות ירבה לא אבל בלימודו, הפסד ובח� פעמי� כמה שניסה וכגו� ברור ספק
שמתק� למי אחת נפש שמתק� מי דומה ואי� גדול, דבר הוא אשר הרבי� זכות עצמו מעל

רבי�. נפשות
:úàæ äùò úåöî ìèáîä ùðåò ìãåâ :éמצות שהיא א� ישראל אהבת של זאת עשה מצות

תלוי תורה גופי וכל בתורה גדול כלל זה כי למאד, גדול עונשו ביטלה א� אחת, עשה
הזאת הפרק].(יד)במ"ע סוף עד תשנא לא בדיני המחבר מתחיל [-מכאן

מצוותיך" "דרך
דוודאי א� חבירו לאבידת קודמת אבידתו פ"ב ב"מ דמס' מהמשנה ג"כ להוכיח נראה כ� חבירו, של
יש ועכ"ז קוד�, מספק ועכ"ז אבידתו ג"כ יאבד שלא להיות יוכל שאח"כ באופ� א� גווני בכל מיירי

ודו"ק. וי"ל קצת לדחות
לאד�(יב) שיש התורה מ� והרמז לשונו: זה מציאות אלו ס"פ ב"מ למס' המשנה בפירוש ז"ל רמב"�

חייב אתה אי� אמר כאילו אביו�, ב� יהיה לא כי אפס רחמנא דאמר הוא זולתו על עצמו להקדי�
תת� שא� בעני� תהיה א� כי ממנו, שהסירות רעה אותה כעי� ל� יבוא כשלא אלא מאחר רעה להסיר

כדברינו. ממש והוא עכ"ל, לו לתת חייב אינ� כמוהו, עני אתה תשוב מחסורו די לאביו�
מלימודו,(יג) יבטל שלא כדי לבניו מלמד ישכור אזי עושר לו יש דא� תתקמ"ב סי' חסידי� ספר עיי�

התורה, מ� דמחוייב בבניו דוקא דזה ואפשר מלימודו, עדי� נפש פיקוח אז גדול אומ� הוא א� אכ�
פשוט הדי� וכ� עיי"ש, עידניה לי קביע א"ל בעידניה מר לי ליתיב ס: ד� הנזיקי� פרק גיטי� מס' ועי'
למד שנה שמ' זכאי ב� יוחנ� ברב� מצינו וכ� הגו�, מחיי יקר הוא ובודאי הנפש חיי דזה מסברא ג"כ

לבנו. קוד� דהוא כט ד� קידושי� מס' ועי' פ"א, שבת מס' וע' שנה, מ' לימד ואח"כ
שבי�(יד) מצוות דכל כ"ז ובפשוט כ"ד, פרק בראשית פר' רבה ומדרש מדליקי� במה פרק שבת מס'

לעול� מקושר שהוא נמצא הזאת המ"ע מקיי� א� וג� רעי�, אהבת של המ"ע בזה תלוי לחבירו אד�
זה. בכל זכות ג"כ לו יש עושה שחבירו המצוות וכל ישראל כלל ע�
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ìחבירו ממון במזיק דאורייתא איסור יש מתי

:ïåòîù ïáà:à ïîéñ:õéáåá÷òé ïðçìà ø"øäìמר� עול� יסוד הצדיק האדיר לגאו�
יצחק] [פרי בספרו כתב מר� יצחק", "פרי רבא הספרא בעל זצ"ל בלאזר יצחק מה"ר

בזה"ל: נח בתשובה
היזק, שמיה לא ניכר שאינו היזק תורה דבר דלמ"ד מבואר בסוגיא (נג:) בגיטי� והנה
עמוד [�בגמרא] וע"ש ניכר, שאינו היזק לחבירו להזיק לכתחילה א� התורה מ� מותר
הוא דרבנ� איסורא ומדמע מטמא ופרש"י קניס', לא בדאורייתא בדרבנ� קניס 'כי ב'
ע"ש, חיזוק צריכי� סופרי� ודברי דאורייתא איסורא כא� אי� היזק שמיה דלא כיו�
איסור הוי לא ומדמע מטמא דגו� נהי דלכאורה שביאר ש� יהושע פני בחידושי ועי'
כיו� פירש"י ולכ� חבירו, ממו� להזיק דאורייתא איסור כא� יש הרי מ"מ דאורייתא

עכ"ל. ע"ש, דאורייתא איסור כא� אי� היזק שמיה דלא
אבל ניכר, שאינו בהיזק מהתורה מחייבי� די� בית אי� רק לדעתי גדול. חידוש זה ולענ"ד
הפנ"י ובהוכחת דאורייתא... איסור הוי וא"כ הוי מיהא חבירו ממו� ומפסיד מזיק עכ"פ
התרומה או מדרבנ�, תרומה במטמא דרק די"ל הרבה בזה לדו� דיש לכאורה נראה מרש"י
דאי מדרבנ� שהוא באחד דאיירינ� צ"ל (ובע"כ בדרבנ� היא והטומאה מדאורייתא היא
ועי' הוא דרבנ� דאיסורא קאמר אי	 א"כ דאורייתא ובטומאה דאורייתא בתרומה מיירי
דאי� שפיר קאמר לכ� מדרבנ� אלא אינו דההפסד כיו� לזה בגיטי�) ש� הרשב"א בחידושי
דג� אפשר הוא דאורייתא דאיסורא במנס	 אבל ולטמא, להפסיד דאורייתא איסור כא�

מדאורייתא... רשאי אינו אלו]להזיק דברים על מש"כ משפט) (אורח הבא בקטע [-עיין

ìבסמוך לעיל שמעון" "אבן דברי על מוסב / כמוך לרעך דואהבת בעשה עובר במתכווין חבירו מזיק

:èôùî çøåà:å"ë 'éñ î"åçמו"ה המובהק הגאו� ידי"ע לכבוד וברכה אלחנ�שלו�
דבריו בראשית שראיתי במה ארשו� הקודש לחיבת בסמוך]שליט"א... לעיל שמעון' :[-'אבן

דואהבת דעשה איסורא דודאי דלענ"ד תורה, איסור בזה יש א� ניכר שאינו היזק בעני�
איכא כמו	 והוי59לרע	 ניכר, שאינו בהיזק ג� אחד שו� לו שיזיק רוצה אד� שו� שאי� ,

הלל כדפירש כמו	 לרע	 ואהבת עיקר דזהו תעביד, לא לחבר	 על	 דסני מאי בכלל
את מזיק א� דוקא דזהו די"ל אלא תורה, איסור כא� שאי� לומר יתכ� ואי	 גיורא, לההוא
מזה, גדול יותר מהיזק עצמו את להציל כדי לחבירו מזיק הוא א� אבל טע�, בלא חבירו
ודוקא דואהבת, בעשה עובר דאינו י"ל כזה, היזק כ� ג� לעצמו עושה היה דבכה"ג

ז"ל60בכה"ג הראשוני� בדברי מסתירות קמטי� בזה ויתפשטו דאורייתא, איסור ליכא
בע"ה.

>Ëˆ˜<

>¯<

משפט:59. גםאורח לחבירו ממון במזיק כמוך לרעך דואהבת דעשה דררא שיש כן, שמעון": "אבן הערות
לעשות איסור שיש יען אמרתי הספר ועם בזה, תשלומין שיהיו הכרח אין זה משום אך ההיזק, ניכר כשאינו
מהתורה. בתשלומין שישנו מסתבר לזאת הוא, חבירו ממון מפסיד שעכ"פ ניכר שאינו בהיזק גם מהתורה היזק

דואהבת60. בעשה עובר אינו עצמו תועלת רק וכוונתו לחבירו ההיזק שכשעושה כן, שמעון": "אבן הערות
בעצמו לחבול דרשאי בשלו! גם כגו"ז עושה שהיה בכך דמה ההיזק, על בתשלומין חייב בכ"ז אך כמוך, לרעך
איסור ישנו ניכר שאינו בהיזק ואם ס:) (ב"ק לשלם מחויב וכשהציל חבירו, בשל שלו להציל רשאי ואין

מהתורה. בתשלומין ישנו בע"כ כנ"ל, דאורייתא
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הראב"ד כדעת לחבירו להרע מתכוי� שאינו הטע� הוא תורה,61והעיקר איסור בזה שאזיל
רישא, בפסיק אסור מתכוי� דאינו תורה איסורי כל של הכלל אחר בזה דניזל די"ל אע"ג
אבל שלה�, המעשה הוא שעיקר� תורה באיסורי א� כי כ� לומר שיי	 דלא י"ל זה על
פעולה שכל אלא הכוונה, היא דעיקרו י"ל כמו	 לרע	 ואהבת מצד עליו דני� שאנו דבר
מוכיח שלו שמעשה האהבה, מצות על בזה עובר הוא הרי עליה דסני מאי לחבירו שעושה
זה פי ועל עליה, דסני מילתא ליה מדעביד כמותו חבירו את אוהב שאינו מחשבתו על
לעבירה ליתא לעצמו, עושה היה דבכה"ג דבר עושה א� ובפרט מתכוי�, שכשאינו לומר יש

מתכוי�. באינו רישא פסיק די� לומר כא� שיי	 ולא כלל, זו עשה דמצות
מרובה שלו שהריוח באופ� דמיירי שכתבנו מה על להקשות שיש מהפקפוק נפקינ� ובזה
לא וכה"ג הריוח ולא ההיזק רק נשאר חבירו דאצל י"ל דמ"מ לחבירו, שמזיק ההיזק על
שמאחר הוא העיקר אבל כו', על	 דסני מאי בכלל והוי לנפשיה למיעבד ליה ניחא הוה
דוקא לאורויי זה לפי צרי	 ולא כלל, האהבה ביטול ש� אי� שוב כא� אי� להרע שכוונה
לתועלת שמכוי� אופ� בכל אבל חבירו, של מההיזק גדול יותר הוא שלו דהריוח בכה"ג
זה ועל היזק, של גדר מה"ת לאסור ע"ז וצרי	 לו, כשמזיק חבירו אהבת נגד זה אי� שלו

רש"י הנ"ל]כתב נג: ניכר[גיטין שאינו בהיזק לנו אי� תורה של היזק של .62שגדר

לא יכול מפורש כהני� בתורת איתא בלבב	 אחי	 את תשנא דלא תעשה לא בכלל והנה
מבואר שבלב, בשנאה בלבב	 וכו' תסטרנו ולא שנאה63תכנו בכלל אינה מעשית שפעולה
לחבירו שעושה במי דמש"ה וי"ל זה, איסור תשנא,[-היזק]לעני� דלא זה איסור בכלל אינו

מחוסר שבא המעשה איסור שג� י"ל בלבב	 ש� נאמר דלא כמו	 לרע	 בואהבת אבל
ניכר שאינו בהיזק ג� איסור יש וממילא בו, נכלל .64אהבה

הוא61. שיבוש "זה שכותב: חטאת, במי מלאכה עושה לגבי ד-ה ז ומזיק חובל הל' לראב"ד כוונתו לכאורה
וטעמא כוותיה, וקיי"ל במזיד אפילו אדם מדיני פטור ניכר שאינו היזק למ"ד בגופן מעשה עשה שאפילו

עיי"ש. מזיד". בו קנסו לא הכי ומשום מתכווין להנאתו אלא להזיק מתכווין דאין משום דמילתא
כאן: כתב שמעון אבן ולאובהערת מתכוין, באינו קניס דלא ומזיק מחובל דפ"ז להראב"ד מרן כוונת כנראה

עובר דאינו מודו כו"ע מתכוין דבאינו אפשר דשפיר כמוך, לרעך ואהבת לענין שייך זה ענין מה להבין זכיתי
מתכוין. בלא שא"נ היזק כשעשה היינו מתכוין באינו דקנסינן דסברי ואלו כמוך, לרעך דואהבת בעשה

לצער62. שלא היא דואהבת עשה להחיובים, לנו דמה זב"ז, תלוי איך הסו"ד על לעמוד זכיתי לא הא"ש:
האהבת שא"נ, ההיזק על כשפטור ביותר בזה מצטער חבירו בטח ניכר שאינו אף הפסד לו וכשעושה חבירו, את

שבמעשה! בחיובים ולא המעשה בכוונת תלוי'
דאיסור63. תאמר שלא קאמר והתו"כ שנאה, מאיסור סרך בזה אין שנאה כוונת בלי מעשה אמת, זה הא"ש:

וכמובן בל"ת, עובר בלבד דבלב "בלבבך" ת"ל בהכאה או בדיבור דהיינו בפועל דהוציא היכי דוקא השנאה
בכ"ז המעשה על דיפטור ואף השנאה פרי רק היא דהמעשה ודאי שנאה, בכוונת ניכר שאינו היזק כשעושה
מחשבתו על רק דהיזק המעשה על אינו ול"ת והעשה דבלב, שנאה ובעבירת דואהבת העשה בביטול קאי

להתו"כ. דבלב המחשבה על עובר ג"כ המעשה ובלא הרעה
העשה64. לא, או חייב אם ניכר שאינו שבהיזק בחיובים", תלויה איננה דואהבת "שהעשה נאמר כבר הא"ש:

והתשלומ מאדדאהבה נכון ישראל של מאורן שחידש לאהבה שנאה בין שיש החילוק אולם ענינים, שני ים
האהבה, ביטול ג"כ ישנו ניכר שאינו ובהיזק בפועל, אם כי בלב האהבה בביטול עובר אינו דואהבת דעשה

לבדה. במחשבה עובר דשנאה ובל"ת
נימא65. בל"ת עובר מהנאתו כשהמדיר דאטו המשמעות מניין ישראל של מאורן סו"ד על עמדתי לא הא"ש:

העבירה אך לחבירו, שהדיר פרי שעשתה לחוד, דבלב בשנאה עובר ג"כ הנדר בלא דגם די"ל מעשה, דבעינן
ומהמתניתין בל"ת, עליה שקאי השנאה תגיע כמה עד המדה רק זהו דהנדר הנדר, כלומר מחשבתו פרי על אינה
נוכח דמהנדר בלבבך, אחיך את תשנא בלא קאי אז מחבירו הנאתו שידיר עד השנאה דכשתגיע פשטינן דהכא

שנאתו. גודל
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דנדרי� ממתניתי� קצת עיו� שצרי	 הכתוב(סה.)אלא מ� לו לופותחי� ואומרי� שבתורה
מכא� משמע בלבב	, אחי	 את תשנא לא ועל כו' עובר שאתה יודע היית בלא65אילו דג�

חבירו את דהמדיר הא כי במעשה טובה מניעת או מעשה ע"י עובר בלבב	 אחי	 את תשנא
כהני� התורת כדברי דלא וזה בלבד,66מהנאתו, שבלב בשנאה א� כי נוגע הדבר שאי�

באמת פתח67והרמב"� או בו והחזקת עמ	 אחי	 וחי על עובר ותהיה א� כי כתב לא
תפתח.

כנראה בשלומו, לשאול שלא שנדר כגו� פירש שלמה מלאכת מפני68ובספר לכ	 שהוצר	
תשנא לא של האיסור בכלל זה אי� להרע מעשה וה"ה טובה דמניעת דתו"כ מהא הקושיא

קשה ג"כ בשלומו לשאול שלא לעני� שאמר מה אמנ� בלבב	. אחי	 מניעת69את דעכ"פ
הנ"ל. התו"כ בד' כמבואר זה איסור בכלל דא"ז קללה כמו להרע מדיבור עדי� לא דיבור
אותו לשנוא בשבועה עליו שקיבל י"ל מחולקי� בנדרי� המשנה שנעמיד מאחר די"ל אלא
במעשה ריחוק של הדרכי� בכל דה"ה וי"ל שבלב, להשנאה גורמי� הללו הדברי� ואולי

כה"ג. הוי
דיני לעני� דדריש ומהא דהלל, מהא תלוי במעשה דלכו"ע עכ"פ נראה דואהבת והדי�
וה"ה האהבה מצד שבאי� מעשי� לעשות מגיעי� הדברי� הרי יפה, מיתה לו ברור מיתות

האהבה. היפ	 שה� ממעשי� למנוע
ìואהבת משום דאורייתא איסור כאן אין לחבירו יזיק לא אם נזק לו יגיע אם

כמו	, לרע	 ואהבת בכלל זה אי� לחבירו יזיק לא א� בממונו ניזק הוא א� י"ל ובכלל
א"כ אד�, כל לשל קוד� ושל	 חביר	 לחיי קודמי� שחיי	 עקיבה כרבי דקיי"ל מאחר
אליבא ממו� מהיזק חבירו בממו� עצמו להציל הותר לא דהיזק איסורא דאיכא דהיכי אע"ג
אינו כמו	 לרע	 ואהבת של בהמוב� ג� קוד�, ששלו מאחר כ� עשה א� אבל דכו"ע,
זה, איסור ג� כא� אי� בכה"ג התורה מ� דהיזק לתא דליכא היכא וא"כ זה, על עובר

רש"י דברי אתיי� וכמשכ"ל...70ובכה"ג כפשט� תורה איסור כא� שאי�
כמו	, לרע	 ואהבת מכח יבוא היזק דאיסור כתבו התורה על דבתוס' העירני אחד וגדול
התורה מדחייבה איסורו ידעינ� ממילא ממש דהיזק ס"ל דרש"י י"ל דברינו לפי אמנ�
דהיכא י"ל היזק מגדר זה שאי� דבדבר אלא לכתחילה, להזיק אסור ודאי אח"כ, ג� לשל�
לרע	 בואהבת הוא כלול באמת מעצמו היזק להרחיק כוונתו מפני האיסור מכלל נפיק דלא
בכלל זה דאי� י"ל ממנו היזק בהסרת עצמו לתועלת הוא הדבר דעיקר דהיכא אלא כמו	,
ומנס	 ומדמע מטמא הוא א� דרבנ� איסור יש ומ"מ כמו	, לרע	 דואהבת עשה איסור

ניכר. שאינו בהיזק וכיו"ב

הגר2 לאהבת והיחס רעים אהבת של המצוה שמסביר <רנ> אברהם" "לב הגר אהבת ז: בפרק לקמן עיין
עיי"ש הרמב"ם בשיטת ובייחוד

חדא.66. בשיטה אזלי והתו"כ המתניתין להאמור הא"ש:

פותחין.67. במתניתין דקחשיב אינך דבכל ובאמת נקיט ממתניתין דסליק במאי דהר"ם אפשר הא"ש:

שפירשו68. ואפשר בשלומו, מלשאול שנדר מיירי תשנא שלא כמש"כ פירש בנדרים שם הרא"ש גם הא"ש:
מלשאול עצמו שנדר פירשו לכך שנאה, משום ולא עין ורע מקמצנות רק הוא משלו מלהנות שהמדיר מפני כן

שבלב. השנאה פרי ודאי שזה שלומו
בלבד69. בלב הוא הל"ת עבירת דהעיקר לק"מ התו"כ בביאור ט' באות להאמור כו', מדיבור עדיף לא

וכנ"ל. הלב שנאת על בל"ת קאי אז שקללו עד השנאה וכשהגיעה
דרק70. (נג:) שם האוקימתא על קאי פירש"י הא ישראל של מאורן דברי לסוף ירדתי לא בזה גם הא"ש:

לקנוס שם מדאתינן עכ"פ עיי"ש, קניס לכן דאורייתא איסור זה אין ומדמע שמטמא ע"ז ופרש"י קניס בדרבנן
במתכוין דמיירי וכיון הדין, משום או כו' שיודיעו כדי מטעם קניס לא הא דבשוגג להזיק במתכוין דמיירי בע"כ
ניכר שאינו היזק איסור על רש"י כוונת ובע"כ הלב, משנאת ל"ת ועבירת דאהבה העשה ביטול בזה יש להזיק

דאיירינן. במה רק פרט ולא המעשה בזו תורה עניני עוד ישנם ובטח שם, נגעו לא ושנאה אהבה ובדין



¯‚‰ ˙·‰‡ :Ê ˜¯Ù97

הגר+ אהבת ז: _פרק

גדולות .¯‡<הלכות . . . . . . . . . . <99
.¯·-¯„<רמב"ם . . . . . . . . . . . . . . <99
.¯‰<סמ"ג . . . . . . . . . . . . . . . . . <99

החינוך .¯Â<ספר . . . . . . . . . . . . <100
.¯Ê<אזהרות . . . . . . . . . . . . . . . <101
.¯Á<חרדים . . . . . . . . . . . . . . . . <101

הקצר Ë¯<102<סה"מ
כמוך לו ואהבת

גר אהבת .¯È<פסוקי . . . . . . . . . . <102
רש"י .¯È‡<תרגום, . . . . . . . . . . . <10

.¯È·<רלב"ג . . . . . . . . . . . . . . . . <102
שור בכור .¯È·<ר"י . . . . . . . . . . <103

.¯È·<חזקוני . . . . . . . . . . . . . . . . <103
הירש .¯È·<רש"ר . . . . . . . . . . . . <103
דבר .¯È‚<העמק . . . . . . . . . . . . . <103

הגר את ואהבתם
רש"י .¯ÂË¯-„È<תרגום, . . . . . . . . . <104

.¯ÊË<מזרחי . . . . . . . . . . . . . . . . <104
אריה .¯ÊË<גור . . . . . . . . . . . . . <104

לדוד .¯ÊË<משכיל . . . . . . . . . . . <104
עזרא .¯ÊÈ<אבן . . . . . . . . . . . . . <105

.¯ÊÈ<רלב"ג . . . . . . . . . . . . . . . . <105
.¯ÊÈ<רמב"ן . . . . . . . . . . . . . . . . <105

בחיי .¯ÁÈ<רבינו . . . . . . . . . . . . <105
.¯ËÈ<מלבי"ם . . . . . . . . . . . . . . . <105

סופר .¯Î¯-Î‡<חתם . . . . . . . . . . <105
הירש .¯Î·<רש"ר . . . . . . . . . . . <106
דבר .¯Î‚<העמק . . . . . . . . . . . . <106

שמעוני .¯Î„<ילקוט . . . . . . . . . . <106
בחז"ל

כהנים .¯Î‰<תורת . . . . . . . . . . . <107
אהרן .¯ÂÎ<קרבן . . . . . . . . . . . . <107

.¯ÊÎ<מכילתא . . . . . . . . . . . . . . <107

גרים .¯ÁÎ<מסכת . . . . . . . . . . . <108
רבה .==<מדרש . . . . . . . . . . . . <108

אליהו דבי .¯ËÎ<תנא . . . . . . . . <109
ראשונים

הלבבות .¯Ï<חובות . . . . . . . . . . <110
.¯Ï‡<רמב"ם . . . . . . . . . . . . . . . <110

אברהם Ï¯-·Ï¯<111‚<רבינו
הקמח .¯Ï„<כד . . . . . . . . . . . . . <111

חסידים .¯Ï‰<ספר . . . . . . . . . . . <113
הרא"ש .¯ÂÏ<תוס' . . . . . . . . . . . <113

אחרונים
ה' דרך .¯ÊÏ<אגרת . . . . . . . . . . <113
שלמה .¯ÁÏ<עמודי . . . . . . . . . . <113
דבש .¯ËÏ<יערות . . . . . . . . . . . <113

מגדים .¯Ó<פרי . . . . . . . . . . . . . <114
יועץ .¯Ó‡<פלא . . . . . . . . . . . . <114
המלך .¯Ó·<דבר . . . . . . . . . . . . <115

חינוך .¯Ó‚<מנחת . . . . . . . . . . . <115
שיק .¯Ó„<מהר"ם . . . . . . . . . . . <115
רס"ג .¯ÊÓ¯-‰Ó<ביאור . . . . . . . . <115

ברורה .¯ÁÓ<משנה . . . . . . . . . . <118
משה .¯ËÓ<אגרות . . . . . . . . . . . <118
אברהם .¯�<לב . . . . . . . . . . . . . <119

הלכות .¯�‡<משנה . . . . . . . . . . <121
כספחת גרים קשים

.¯�·<גמרות . . . . . . . . . . . . . . . <122
מפרשים .¯�·<לקט . . . . . . . . . . <122

רע" "סורו גר
נט מציעא .¯�‚<בבא . . . . . . . . . <124
מפרשים .¯�‚<לקט . . . . . . . . . . <124

הזה בזמן גרים קבלת
מפרשים .¯�„<לקט . . . . . . . . . . <125



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â 98

===ריק====



¯‚‰ ˙·‰‡ :Ê ˜¯Ùî˙ÂÂˆÓ‰ È�ÂÓ

úåìåãâ úåëìäîí"áîøîâ"îñ

99

הגר+ אהבת ז: _פרק

zeevnd ipen

:úåìåãâ úåëìä:úååöîä ïéðîלאהוב... כמו	, לרע	 ואהבת עשה... קו� מצוות ...ואלו
צדק... גר

ìהגר באהבת עשה מצוות שתי
:í"áîø:æø äùò úåöî :úåöîä øôñ	יתבר אמרו והוא הגרי� את לאהוב (דברי�שציונו

יט) הגרי את באמרו71ואהבת� ישראל ע� בזה נכלל שהיה ואע"פ יט, (ויקרא
האליח) לו הוסי� בתורתנו שנכנס בעבור אבל צדק, גר הגר שזה לפי כמו	, לרע	 ואהבת

אהבתו]אהבה על אהבה שאמר[נ"א באונאתו באזהרה שעשה כמו נוספת, מצוה לו וייחד
יז) כה ואמר(ויקרא עמיתו, את איש תונו כ)ולא כב מלשו�(שמות והתבאר תונה, לא וגר

נט:)הגמרא לא(ב"מ וגר ומשו� עמיתו את איש תונו לא משו� הגר אונאת על שחייבי�
הגר. את ואהבת� ומשו� כמו	 לרע	 ואהבת משו� באהבתו חייבי� אנו כ� ג� כ� תונה,
המדרשות וברוב מזה. שסכל המצוות שמנה ממי אחד יודע ואיני בו ספק אי� מבואר וזה

ה על צונו יתעלה שהאל אמרביארו יתעלה, עצמו על שצונו כמו ה)גר ו ואהבת(דברי�
ואמר אלקי	, ה' יט)את י הגר:(דברי� את ואהבת�

:ä÷æäç ãé:úååöîä ïéðî:הגר את ואהבת� שנאמר הגר את לאהוב ùéøúåëìäרז:
:úåòã...הגרי� את לאהוב ד) בכלל�... יש

úåòã 'ìä:ã äëìä å ÷øô,עשה מצוות שתי השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת
אמרה והתורה גר שהוא מפני ואחת ריעי�, בכלל שהוא מפני יט)אחת י ואהבת�(דברי�
שנאמר עצמו אהבת על שצוה כמו הגר אהבת על צוה הגר, ה)את ו את(דברי� ואהבת

שנאמר גרי� אוהב עצמו הקב"ה אלהי	, יח)ה' י גר.(דברי� ואוהב
:ç"îú ïîéñ :í"áîøä úáåùú...על היא. גדולה הגרי� על התורה שחייבתנו שחובה דע

ויירא אד� שיכבד ואפשר לה�, לשמוע הנביאי� ועל ומורא בכבוד נצטוינו הא� ועל האב
הגר את ואהבת� ללב המסורה רבה באהבה צונו הגרי� ועל אוהבו, שאינו ממי וישמע
שנאמר גר, אוהב בכבודו והקב"ה אלהי	, ה' את ואהבת שמו את לאהוב שצונו כמו וגו'

לקמ� בשלימות [נעתק ושמלה. לח� לו לתת גר >¯Ï‡<ואוהב

:â"îñ:é äùò úåöîשנאמר הגר לאהוב הספר]: בתחילת יט)[ברמזי� י ואהבת�(דברי�
הגר: é:את äåöîאומר הוא אחר ובמקו� הגר, את לד)ואהבת� יט ואהבת(ויקרא

שהוא מפני ואחת לרע	 בכלל שהוא מפני אחת עשה, מצוות שתי בגר יש הרי כמו	, לו

>‡¯<

>·¯<

>‚¯<

>„¯<

>‰¯<

המצוות:71. בפרשתספר כמוך' לו 'ואהבת לזה הקודם הפסוק הביא לא הרמב"ם למה אחרונים =שואלים
אחר שנמשך אף זו, מצוה מנו לא היראים הנראה =לפי שם המלך עבודת - דעות בהל' כמ"ש קדושים,

כעת.. מצאתי לא יונה ברבינו וגם הבה"ג,
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שנאמר אהבו בעצמו והקב"ה הגר, על תורה הזהירה מקומות ובכמה יח)גר, י ואוהב(דברי�
במדרש ויש ושמלה, לח� לו לתת ל�)גר ל� יותר(תנחומא הזה בעול� גרי� גדולי� כי

סיני: הר לפני בעמידת� מישראל

כעת2 מצאתי לא ב) הבה"ג. אחר נמשך שתמיד וצ"ע בכלל הגר אהבת מצות מזכיר לא היראים א) להעיר:
למנות דאין לשיטתו שהולך לפרש יש אולם במנינו, מזכירה לא הסמ"ק גם ג) זו. מצוה שמזכיר יונה ברבינו

לשיטתו]. המצוה באיכות תוספת דאין ללמוד יש [-ולפי"ז חידוש בו כשאין עשה כפילות

:êåðéçä øôñäà úåöî :àìú äåöî:íéøâä úáשנזהר כלומר הגרי�, לאהוב שנצטוינו
חסד אות� ונגמול טובה לה� נעשה אבל דבר, בשו� אות� לצער שלא
ונכנס דתו שהניח האומות משאר אלינו שנתחבר מי כל ה� והגרי� והיכולת. הראוי כפי

נאמר ועליה� יט)בדתנו, י שיכללהו(דברי� פי על וא� היית�. גרי� כי הגר את ואהבת�
הוסי� הוא, רע	 בכלל צדק גר שהרי לרע	, ואהבת עליו שנאמר בישראל הציווי כ� כמו
פי על שא� אותו מלרמות במניעה הדבר כ� וכמו באהבתו. לו מיוחדת מצוה בו הש� לנו

עמיתו את איש תונו ולא בכלל שלח)שהיה לו(מצוה מיוחדת מניעה בו הכתוב לנו הוסי�
תונה לא וגר סג)באמרו בגמרא(מצוה נט:)ואמרו תונו(ב"מ לא משו� עובר הגר שהמאנה

הגר. את ואהבת� ומצות לרע	, ואהבת מצות מבטל כ� וכמו תונה, לא וגר ומשו� וגו',
הדריכ� ולכ� לזכות�, ורצה קדוש לע� לו להיות בישראל בחר הש� כי המצוה. משרשי
בעיני ח� למצוא ויקרה חמודה מדה בכל להתעטר והזהיר� והחמלה, החנינה דרכי על וציו�
טובה ולגמול להתחסד וחמדה נעימות דר	 היא וכמה אלה. ה' ע� ויאמרו רואיה�, כל
באהבתו אחרת אומה כנפי תחת לחסות ויבא ואמו אביו בית משפחת וכל אומתו הניח לאשר
האל טובת תחול הללו טובות למדות זוכי� ובהיותנו השקר, ושנאת באמת ובבחירתו אותה
ברעי�. והפכה בטובי� תתפשט הטובה כי ממנו תמנענו לא דבר ושו� בנו, ותדבק עלינו

לברכה זכרונ� שאמרו מה המצוה נח:)מדיני מעשי	(ב"מ זכור לגר אד� יאמר שלא
שאמרו ומה צד.)הראשוני�, וכל(סנהדרי� באנפיה, ארמאה תבזי לא דרי עשרה עד גיורא

הכתוב שהשוה שאמרו עד בה� שהפליגו האהבה והפלגת עני�. בשו� לצערו שלא זה
שכתבתי כמו ואהבת, המקו� ובאהבת ואהבת�, נאמר שבה� המקו�, לאהבת אהבת�

משפטי� סג)בסדר כגמרא.(מצוה ובמקומות במדרשות פרטיה ויתר .
או אות� ומצער עליה ועובר ונקבות. בזכרי� זמ�, ובכל מקו� בכל זו מצוה ונוהגת
עוזר לה� ואי� גרי� שה� מצד בכבוד� שמקל או ממונ� בהצלת או בהצלת� שמתרשל
עליה�. תורה הזהירה מקומות בכמה שהרי מאד, גדול ועונשו זה. עשה ביטל באומה,

ìזו במצוה כלול (זר) אחרת ממדינה שבא יהודי גם

על לרח� הזאת היקרה המצוה מ� ללמוד לנו אר�[כל]ויש שאינה בעיר שהוא אד�
מעליו ורחקו יחידי אותו במצאנו הדר	 עליו נעביר ולא אבותיו, משפחת ומקו� מולדתו

המדות72עוזריו וע� עזר, שצרי	 מי כל על לרח� תזהירנו שהתורה רואי� שאנו כמו ,
נזכה רמזהללו והכתוב ראשנו. על ינוחו שמי� וברכות יתבר	, מהש� מרוחמי� להיות

>Â¯<

החינוך:72. יועץ,=ספר פלא הקמח, כד (משפטים), ב"ה אברהם רבינו עיין: כך, סוברים אחרים בפוסקים גם
ועוד שלו בסה"מ חיים חפץ
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הגדול בצער נכוינו שכבר לנו הזכיר מצרי�, באר� היית� גרי� כי באמרו הציווי טע�
גודל ובזכרנו נכריה, ובאר� זרי� אנשי� בתו	 עצמו את הרואה איש לכל שיש ההוא
רחמינו יכמרו מש�, הוציאנו בחסדיו והש� עלינו עבר כבר וכי בדבר שיש הלב דאגת

כ�. שהוא אד� כל על

úåøäæà

:â"ñø[המצוות כאזרח[מני� צדק פתח.73...גירי לתושבי והנבלה ,
הרס"ג בכוונת פב עשה לקמן פערלא הגרי"פ ביאור עיין

:úìçðä äúà... הגדול] שמעו� יחד[רבינו לגור צדק גרי חוקי�74והקרבת ולקיי�
נבלות. ולהאכיל� שער גרי ולחו� צועני�, מפר	 כמחופשי

:éðåìâøáìà é"ø,חסיתי ה' ב	 באומרו להתגייר הבא גר בצלכ� ...יחסה עשה] [מצוות
וחמורות קלות מצות קצת ויודיעוהו לא75יקבלוהו עשיתי מה ויאמר ברוחו יחזור פ� ,

נסיתי. לא כי באלה ללכת אוכל
:ìåøéáâ ïáà ù"øולשמחה ולחוג ובבטחה, בהשקט מנוחה יו� ...לענג מ]: [עשה

הגרי�: ולאהוב
:òé÷øä øäæ,íéøâä áåäàìåאהבת ותמנה ישראל שאר על יותר בגרי� מיוחדת מצוה היא

תונו לא משו� עובר הוא הגר את שהמאנה חז"ל ממ"ש נלמד הוא זה ודבר אחד, הריעי�
מצוות. ב' הגרי� ואהבת ישראל אהבת נמנה וכ� תונה, לא וגר ומשו� עמיתו את איש

ולא לקבל� די� בבית מיוחד שהיא גרי�, קבלת המצוות בכלל הכניסו לא למה תמה ואני
מצוה דאשהויי משו� מיד אותו מלי� (מז:) החולק פרק ביבמות שאמרו וכמו לדחות�
בי� צדק ושפטת� בזה התורה ולשו� היא, מצוה די� לבית גרי� קבלת א"כ משהינ�... לא
ואמרו וחמורות... קלות לו למסור שלשה שצרי	 למדו ומכא� גרו ובי� אחיו ובי� איש
שנתחייבו הזו המצוה מפני והוא די�, בית דעת על אותו מטבילי� קט� גר (יא) בכתובות

פרטי במני� שתבוא הוא ראוי וא"כ גרי�, ...76לקבל

:íéãøç:è ÷øô.יו� בכל לקיימ� ואפשר בלב התלויות התורה מ� עשה מצות
ïîéñ:èëשהוא מפני אחת עשה, מצוות שתי השכינה, כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת

תרי"ג) (ממני� הגר. את ואהבת� אמרה והתורה גר שהוא מפני ואחת ישראל, בכלל

>Ê¯<

>Á¯<

מבארורס"ג:73. איך ועיי"ש ??? לקמן בגרי"פ מובא

הנחלת:74. ==אתה == בגרי"פ לקמן מבואר

אלברגלוני:75. שיטתור"י וכו' לגייר דין בית על המצוה את (גם) כוללת שהמצוה אלברצלוני ר"י שיטת
תורה שליט"א שרמן אברהם הרב של במאמרו וע"ע הרקיע) בזוהר בסמוך (ועיין לקמן פערלא בגרי"פ מבוארת

מצולם. (כט) פה שבעל
הרקיע:76. ?????זהר לקמן בדבריו דן פערלא הגרי"פ
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:íééç õôç:øö÷ä úåöîä øôñ:àñ äùò úåöîשנאמר הגר את לאהוב עשה מצות
הגר (שהרי כמו	, לרע	 ואהבת על נוספת מצוה וזוהי הגר, את ואהבת�

דכתיב הגר, את אוהב הוא ברו	 והקדוש ישראל). בכלל כ� ג� לתת(יח)הוא גר ואוהב
ונאמר ושמלה, לח� טו)לו כג שבא(שמות הוא כא� גר ופירוש הגר, נפש את ידעת� ואת�

אתנו לגור אחרת ומעיר אחרת ובכל77מאר� מקו� בכל ונוהג שנתגייר. גר שכ� ומכל ,
ובנקבות: בזכרי� זמ�

miyxtne dxeza

øâä úáäà úåöîá úåéùøôä éúù

א כ� ה'ר ה'ר לכ� יהיה מ)� )אזרח את$: ת$נ( לא *ארצכ� 'ר א � יג(ר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכי
EBîk Bì záäàå:אלהיכ� ה' אני מצרי� *אר� היית� גרי� ויקרא)י / קדושי� (פרשת ÀÈÇÀÈÈְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

לג�לד) יט

לא א-ר וה.$רא ה'*ר ה'דל האל האדני� ואדני האלהי� אלהי ה(א אלהיכ� ה' ְֱֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹ)י
ו/מלה: לח� ל$ לתת 'ר ואהב ואלמנה ית$� מ-0ט ע/ה -חד: י1ח ולא פני� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹי2א

øbä úà ízáäàå:מצרי� *אר� היית� גרי� יז�יט))י י דברי� / עקב (פרשת ÇÂÇÀÆÆÇÅְְֱִִִִִֵֶֶֶָ

êåîë åì úáäàå

א�כ� ה�ר ה�ר לכ� יהיה �
מ 
מ��
אזרח ל� היית�ואהב� גרי� 
י ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלהיכ�: ה' אני מצרי� �לג�לד)�אר יט ויקרא / קדושי� (פרשת ְְֱֲִִִֵֶֶֶָֹ

ñåì÷ðåà:דירי� ארי כות	 ליה ותרח� ביניכו� דיתגיר גיורא לכו� יהי מנכו� כיציבא
אלהכו�: ה' אנא דמצרי� בארעא הויתו�

ïúðåé íåâøú:דמא כוות	 ליה ותרח� עמכו� דמתגייר גיורא לכו� יהי מנכו� כיציבא
ליה תעביד לא ל	 סני אנא78את דמצרי� בארעא הויתו� דיירו� ארו�

אלהכו�: ה' הוא
:é"ùø,íúééä íéøâ éë.מ	לחבר תאמר אל שב	 íëéäìà,ו� 'ä éðà:אני ואלהיו אלהי	

â"áìø:,êåîë åì úáäàåנכלל הוא [כי] וא� אהבתו על לצוות והוסיפה עשה, מצוה היא
ולזה בטבע ומהאוהבי� מהקרובי� משולל שהוא לפי כמו	', 'לרע	 שאמר במה
עוזר, אי� כי לו להתנגד לאד� יקל שכבר ע� קרובי�, מהבלתי שיאהבוהו יותר יצטר	

כנפשנו: שנאהבהו התורה צותה ולזה
ñçåéî åðéáø:,êåîë åì úáäàå.בגר נאמר כ� בישראל שנאמר כמו

>Ë¯<

>È¯<

>‡È¯<

>·È¯<

חיים:77. לעניןחפץ הרמב"ם בן ר"א דברי ולצרף וכו', אחרת ממדינה הבא אדם לענין בשיטתו =להסביר
הכנסת לענין גר ערך הקמח וכד דברים, אונאת לימוד ספל עיין אחרת ממדינה יהודי גם שכולל הגר אונאת

== עיי"ש. באיוב ופסוק אורחים
יונתן:78. היריעות==תרגום חמש -ספר כך תרגם שלא יט) י (דברים השני בפסוק לדבריו ==לציין
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øåù øåëá é"ø:,êåîë åì úáäàå.האזרחי� מכ� כאחד íúééä,כלומר íéøâ éë	דר
כדאמרינ� זה את זה לאהוב קיג:)הגרי� זה(פסחי� את זה אוהבי� ג'

וכו'. íúééä,הגרי� íéøâ éëאלהי ה' שאני ועשיתיאלא הגרות מ� אתכ� שהוצאתי כ�
אזרחי� .79אתכ�

éðå÷æç:,íéøöî õøàá íúééä íéøâ éëובמצרי� לחבר	, תאמר אל שב	 מו� רש"י פירש
יהושע בסו� כדכתיב כוכבי� עבודת ישראל יד)עבדו אלהי�(כד את והסירו

ובמצרי�. הנהר בעבר אבותיכ� עבדו צדקאשר גירי כעין אתם =ולכן

ùøéä ø"ùø:...,íëî çøæàëמכ� שנולד כאחד או באר�, שנולד מכ� כאחד פירושו
והיחס מעמדו מבחינת לגר, גמור שוויו� כא� הרי מקו� מכל באר�,
ואהבת מצות כדי עד אהבה, ובמעשי אהבה ברגשות ג� אלא ובמשפט, בחוק רק ולא אליו

מישראל. אד� לכל המתייחס כמו	 לרע	 ואהבת כעי� שהיא כמו	, לו
,íéøöî õøàá íúééä íéøâ éëלזכויות המתנכרת אומה תגיע אכזריות לאיזו חזית� במשרכ�

ברוח החיי� קדושת א	 הגר... של "קדושים"]האד� היא[-פרשת מכ�, יותר דורשת ובמעשה
והאזרח... הגר של גמור שוויו� íëéäìà,דורשת 'ä éðàתיבח� הגר ובאהבת הגר ...בכבוד

ה'. את ואהבתכ� יראתכ�

øáã ÷îòä:,øâ êúà øåâé éëå[רבים לשון ולהלן יחיד לשון כאן להיות[נקט גר דדר	 משו�
יחיד. בלשו� כתיב הכי משו� מאזרחי�, יחיד ע� íëöøàá,נדבק øâדאי

גרי� כמנהג אותו שתהבו מושכל הדבר כ�, ג� גרי� שאת� במקו� נכריה באר� גר הוא
כאלה, לכ� יגיע שלא כדי לצערו ותחושו (קיג:), בפסחי� כדאיתא זה את זה שאוהבי�
אונאתו... על מוזהרי� הכל רבי�, בלשו� אותו', תונו 'לא מקו� מכל בארצכ� יגור א� אבל

,êåîë åì úáäàåעמו מדובק שהוא היחיד לעיל]היינו בפסוק[-כמש"כ לעיל שכתבתי ולמה .
כמוך]יח לרעך נוהגי�[-ואהבת שיהיו רוצה שאתה כמו – כא� פירושו הכי הרמב"� בש�

– פירושו הכי ש� שכתבתי ולמה הגר, את תנהג כ	 נכריה, באר� גר שתהיה במקו� עמ	
ד' פרק בקידושי� כדאיתא כספחת לישראל גרי� קשי� דבאמת על(ע:)באשר ועלה והיה ,

הוא הרי ישראל שנעשה דאחר רחמנא הזהירה הכי משו� ולדחהו, אותו לשנוא הדעת
מקו� מכל לו, שנואה שהיא אע"ג בבשרו ספחת לו שיש מי והרי אחת, נפש בכלל כגופו

ממנה סובל אלא ולתלשו בעצמו לשלוט יכול הואלא שהגר אע"ג כ	 נזק, מכל ושומרה
ממנו: עצמו להרחיק אפשר ואי כגופו הוא כבר מקו� מכל åâå',כספחת íúéä íéøâ éë

אזרחי� להיות הגרי� ע� תתנהגו נמי הכא מצרי�, כאזרחי להיות אז מבקשי� והיית�
בארצכ�:

>‚È¯<

שור:79. ישראלבכור בין האהבה משוה שלכאורה כמוך לרעך ואהבת בפסוק לעיל דבריו עיין שור: בכור
הגר את ואהבתם בפסוק י בדברים דבריו גם ועיין לגרים
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øâä úà íúáäàå

ו!מלה: לח� ל� לתת �ר ואהב ואלמנה ית�� מ$#ט ואהב��ע!ה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ה�ר מצרי�:את ��אר היית� גרי� יז�יט)
י י דברי� / עקב (פרשת ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

:ñåì÷ðåà:דמצרי� בארעא הויתו� דיירי� ארי גיורא ית ותרחמו�
é"ùø:,äðîìàå íåúé èôùî äùåò:ענותנותו מוצא אתה גבורתו ואצל גבורה áäàåהרי

,äìîùå íçì åì úúì øâזה על אבינו יעקב של עצמו שכל זה הוא חשוב ודבר
כ)התפלל כח ללבוש:(בראשית ובגד לאכול לח� לי íúééä,ונת� íéøâ éëאל שב	 מו�

לחבר	: תאמר
ì- רש"י מפרשי -

éçøæî:,êøáçì øîàú ìà êáù íåî íúééä íéøâ éëהגר את ואהבת� אמר כאילו פירוש
אבל לחבר	, תאמר אל שב	 מו� היית� כגרי� אחריו ולכ� בדברי�, תונוהו ולא
לרע	 ואהבת וכמוהו היית�, גרי� כי עליו יפול לא לו להטיב שפירושו סת� האהבה
לרע	 ואהבת לפרשו כרח	 שעל תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 דמאי עליו אמרו כמו	,
כתיב משפטי� ובפרשת תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 דמאי עליו יפול ואז תלחצנו ולא
כי דברי� אונאת תונה לא רש"י ופירש היית� גרי� כי תלחצנו ולא תונה לא וגר בפירוש
אל שב	 מו� באת, מגרי� אתה א� ולומר להונת	 יכול הוא א� הונתו א� היית� גרי�

לחבר	. תאמר
:äéøà øåâ:äìîùå íçì åì úúì øâ áäåàåתאמר וא� (רש"י), זה הוא חשוב ודבר

בעול� אד� כל דהא ללבוש בגד לו כשנות� זה דבר חשוב הוא ולמה
הקב"ה אי� אד� בני לשאר כי פירושו דהכי לומר ויש לאכול, ולח� ללבוש בגד לו יש
והוא ממו� רק ללבוש ובגד לאכול לח� לפניו מזמי� שאינו וכיו� העושר, רק לו נות�
שהוא רק לו, שנת� בשעה חשוב דבר לו נת� לא סו� סו� בגדי�, ממנו עושה עצמו
ונראה בעצמו, חשוב דבר שהוא ולח� בגד לפניו מזמי� הגר אבל חשוב, דבר ממנו עשה
יתבר	 הש� אצל ושפל פחות הוא שהגר יאמר ולא יתבר	 הש� אצל הגר חשוב כי

האד�: אצל שהוא כמו
.'åâå êáù íåîגרי� שהיו דבשביל הגר', את 'ואהבת� אל טע� אינו גרי�' 'כי דהאי כלומר

הגרי� את יאהבו זה דבשביל טע� אי� מצרי� ברא"�)באר� הכתוב(כ"ה פירוש אלא ,
וכו'': שב	 'מו� כי גר שהוא מפני תבזהו ואל הגר' את 'ואהבת�

ãåãì ìéëùî:,'åëå êáù íåî ,'åëå íúééä íéøâ éëע� זה נמש	 היא	 להבי� צרי	
כאילו והוי להוסי� שצרי	 ואמר בזה נדחק הרא"� והגאו� האהבה,

ש�. עיי� וכו', גרי� כי אותו תונו ולא הגר את ואהבת� כתוב
מיראה עובד בי� מה ה' את ואהבת גבי לעיל רש"י שפירש דמצינו לזה צרי	 דאי� ולענ"ד
סובל, הרבה עליו מטריח אפילו מאהבה אבל לו הול	 עליו מטריח א� מיראה לאהבה,
שהוא ור"ל רע, שסורו לפי הגר על תורה הזהירה מקומות בהרבה רז"ל שאמרו וידוע
הרבה עלי	 מטריח שהוא ואע"פ הגר את ואהבת� להזהיר בא והכא הרבה, וסרב� טרח�
טובא, המטריחני זה של רע סורו כמה תימא ולא מאהבה עמו ולעשות לסבול אתה צרי	
ויצו� על ז"ל שכתבו ממה וכנראה טרחני� את� וג� וכו', שב	 מו� היית�, גרי� כי למה

ישראל. בני אל

>„È¯<

>ÂË¯<

>ÊË¯<
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àøæò ïáà:,èôùî äùåòשאי� ואלמנה יתו� משפט עושה הוא נשגב, שהוא אע"פ
יתומי� אבי כטע� עוזר, ו)לה� סח בהשענו(תהלי� ויכלכלהו הגר, וכ� ,

שתאהבוהו: חייבי� את� הגר אוהב שהש� ואחר עליו,
â"áìø:,øâä úà íúáäàåעליו צוה ולזה עזרתו בשער אי� כי הגר את לאהוב צוה

מהתורה. רבי� במקומות
ï"áîø:,äìîùå íçì åì úúì øâ áäåàåהעניי� יפרנס הוא והנה האד�, צרכי כל וה�

ורע: אוהב לה� אי� íéøöî,אשר õøàá íúééä íéøâ éëתאמר אל שב	 מו�
המשפטי� ואלה בסדר פירשתי וכבר רש"י, לשו� עליכ�לחבר	, שריחמתי כמו � כ כב (שמות

עיי"ש) גר לכל ואעזור אענה כ� לכ�, ועניתי :במצרי�

é"øøåù øåëá:,íúééä íéøâ éë øâä úà íúáäàåוכשהוא זה, את זה אוהבי� והגרי�
מצוה הוא עצמכ� על ג� הגר' את 'ואהבת� זה80אומר שתאהבו ,

הוא העשיר ג� לעני צדקה לעשות מצוה כשהוא המצות כל וכ� היית�, גרי� כי זה, את
עליו. שירחמו יעני שא� מצוה

ééçá åðéáø:,äðîìàå íåúé èôùî äùåòהגדול האל שאמר כמו נשגב שהוא אע"פ
דבר רז"ל שאמרו והוא ואלמנה, יתו� משפט עושה הוא והנורא, הגבור
של גדולתו מוצא שאתה מקו� בכל בכתובי�, ומשולש בנביאי� ושנוי בתורה כתוב זה
בערבות לרוכב סולו סח) (תהלי� ע"ה דוד אמר וכ� ענותנותו. מוצא אתה ש� הקב"ה

ע"ה ישעיה אמר וכ� אלמנות. ודיי� יתומי� אבי ליה וסמי	 שמו, נז)ביה עד(ישעיה שוכ�
רוח: ושפל דכא ואת אשכו� וקדוש מרו� שמו øâ,וקדוש áäåàåאת ואהבת� שכ� וכיו�

כמו	: לו ואהבת אחר במקו� כתוב וכ� הגר,
í"éáìî:,äùåòשיריב מי שאי� יתו� משפט לעשות אר� דכאי ולהושיע להשגיח ...דרכי

צרכיו. לו לתת מכיר לו שאי� לגר ושמלה לח� ולתת כ�íúáäàå,ריב�, ועל
גרי� בהיותכ� עמכ� נהגתי כ� כי במידותי, שתדבקו כדי הגר לאהוב אתכ� מצוה אני

מצרי�. באר�
ìבישראל שררה לכל גר מעמידים אין

äùî úøåú:... סופר] אדוניו[לחת� עזב כי על אינו גר שאוהב מה לומר כו', גר ואוהב
מה א	 הוא, יתבר	 שלו כ� ג� מתחלה ג� הלא כי יתבר	, אליו ובא
חפ� יתבר	 הוא כי והוא, ושמלה, לה� לו לתת הוא ואוהבו טובה יתבר	 לו שמחזיק
וזהו ככה, על אותו אוהב יתבר	 מאתו לקבל עצמו אד� ובהכי� להיטיב, תאותו וכל חסד
עליו להשפיע יתבר	 כבודו היה ולא חצוני כח תחת היה כה עד כי כו', לו לתת אומרו
שני ואמר ושמלה, לח� בעצמו לו לתת ובא הוכ� ועתה חצוני, שר ידי על א� כי ידו על
בשרו על שהוא מה בי� הלח�, הוא פנימה נפש אוכל צור	 שהוא מה בי� לומר אלה
יתבר	: אליו למתקרב עצמו ידי על עליו להיטיב הוא חפ� הכל שמלה, שהוא מבחו�

למה זה טע� לנו שאי� ואחר לאהבו, הגר ע� בנו יצדק לא זה טע� הנה תאמרו ולא
ואהבת� אמר לזה השוי�, בי� רק אהבה ואי� קדושי� כלנו ואנחנו טמא מזרע והוא נאהבהו
במצרי� כי מצרי�, באר� היית� גרי� כי לה� דומי� את� ג� הלא כי שווי, מטע� הגר את
תחת נכנסנו כ� שעל מה והוא הקדושה, אל ובאת� ש� ונתגיירת� גילולי� עבודת עבדת�

הגרי�: כמשפט כנודע וטבילה במילה השכינה כנפי

>ÊÈ¯<

>ÁÈ¯<

>ËÈ¯<

>Î¯<

שור:80. מקומותבכור בשני ויקרא בספר דבריו עם /השוה כעת בדיוק וצ"ע חידוש כאן יש ==לכאורה



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â

øôåñ íúçîùøéä ø"ùøîøáã ÷îòäîéðåòîù èå÷ìé

106

øôåñ íúç:,íéøöî õøàá íúééä íéøâ éë øâä úà íúáäàåאל שב	 מו� רש"י פירש
גרי� קשי� כי וגו', תירא אלקי	 ה' את ומסיי� דוחק, והוא לחבר	, תאמר
יותר מדקדקי� שלפעמי� ב' במצוות, לדקדק יודעי� שאינ� א' טעמי�, משני כספחת
הגר, את ואהבת� אמר והנה ע, ד� קידושי� בתוספות כדאיתא זה ידי על ישראל ונענשי�
זאת עשה אמר לזה ידו, על ותענש ממ	 יותר ידקדק שמא השני מטע� תשנאהו ואל
שאיננו הראשו� מטע� רק רע, מכל ותנצל וגו', תעבוד אותו תירא אלקי	 ה את והנצל
ה' עובד ויהיה אחרי	 יל	 הימי� באור	 כי תשנאהו, אל מקו� מכל מצוות, בדקדוקי בקי
ואפ"ה ויעקב יצחק אברה� אמונת קוטב על בנויי� שהיו במצרי� מישראל ק"ו כמו	,
שמתחילה הזה הגר שכ� כל מצרי�, של כוזבות אמונות אחר נמשכו במצרי� גרי� שהיו כיו�
של�, לבבו יהיה הימיס שבאור	 פשיטא האמתית, ה' לאמונת ונכנס היה זרה עבודה עובד
מפני ברמז זה לה� הזכיר מצרי�, באר� היית� גרי� כי וזהו ישראל, ממעשי ילמוד כי

הכבוד.
ùøéä ø"ùø:,'åâå íúáäàåובקבלת מהנכר, עליכ� הנלווה הגר באהבת לה' דומי� היו

בפני השוויו� בעיניכ�, העליונה המעלה היא טהורה שאנושיות תגלו הגר
מעמד אחרי� בחוגי� הע�... את מאפייני� הגר אל בה מתייחסי� שישראל והאהבה החוק
לה' הנכנעת טהורה אנושיות רק ה' ובאר� ה' בע� ואילו וברכושו במוצאו תלוי האד�

האד�. מעמד את קובעת
øáã ÷îòä:,'åâå èôùî äùåò,'וגו הגר] [את ואהבת� הסמו	 למקרא הקדמה הוא

ואלמנה, יתו� עלבו� שתובע עד רוח לדכאי מזדקק הוא בגדולתו שהקב"ה
שמות בספר כמש"כ משפט עושה משמעות שלוזהו עלבונם לתבוע הוא משפט פירוש [-דעיקר

åâå',.ישראל] øâ áäåàåפרטית להשגחה ונדרש שבישראל, הדיוט שהוא גר לפרנסת מזדקק
ונחלה. אחוזה לו אי� שהרי ושמלה, לח� להשיג

כ� øâäעל úà íúáäàåובהליכות בעשרו פניו' 'ישא הקב"ה כי בלבבו המתבר	 על קאי ,
הגר, את יאהוב מקו� מכל אשר íéøöî,עולמו, õøàá íúééä íéøâ éëאת� הרי מקו� ומכל

יוצרו. לימי� ובתולדותיו בו הצפו� הכוח יודע מי הזה השפל הגר כי הער	, רבי היו�
וכא� במעשה מיירי דש� כמו	, 'לו' ואהבת ויקרא בספר כמו ולא הגר 'את' כא� וכתיב

ה ו דברי� לעיל וכמש"כ ברעיו� :81מיירי

ìושמלה לחם לו לתת גר ואוהב הפסוק פירוש
éðåòîù èå÷ìé::âë÷ æîø úéùàøá,ללבוש ובגד לאכול לח� לי ונת)

של שבחו כל הרי א"ל אליעזר ר' אצל נכנס הגר עקילס
שנתחבט דבר בעיני� היא קלה וכי א"ל ושמלה. לח� לו לתת גר ואוהב גר

בקנה. לו והושיטה זה בא לאכול לח� לי ונת) זק) אותו עליה
אמר דאת כמה תורה זו לח� בדברי�, מנחמו התחיל יהושע ר' אצל לו בא

ולא(===) למצוות, זכה לתורה אד� זכה טלית, זו שמלה בלחמי, לחמו לכו
זה לח� המזבח. גבי על מקריבי� בניה) ובני לכהונה משיאי) שה) אלא עוד

גדולה. כהונה בגדי אלו שמלה הפני�. לח�
שמעוני ילקוט וע"ע טז, ז קה"ר פ"ד, פי"ט רבה שמות ו', לך לך תנחומא פ"ד, פ"ע רבה בבראשית גם מובא

שמט רמז שמות

>‡Î¯<

>·Î¯<

>‚Î¯<

>„Î¯<

דבר:81. עלהעמק מרצונו מוותר שיהא א' אופנים, שני על משמעו אהבה אלהיך, ה' את ואהבת בפסוק
כאן ==להעזר עיי"ש וכו', הנאהב עם להתשתעשע עצומה ותשוקה במחשבתו דביקות ב' וקיומו, הנאהב דבר
==ולהרחיב=. בפנים להעתיק כדאי ואולי הגר לאהבת גדר נותן כי ==חשוב נצי"ב של חדשה הוצאה בהערות
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ì"æç éùøãîá

íéðäë úøåú::ç ÷øô â äùøô :íéùåã÷אתכ� הגר הגר לכ� יהיה (ד)
כמו� לרע� ואהבת לישראל שנאמר כש� כמו�, לו ואהבת
מנפש) דעו מצרי�, �באר היית� גרי� כי כמו�. לו ואהבת לגרי� נאמר כ�

מצרי�: �באר גרי� היית� את� שא, גרי� של
ïøäà ïáø÷::ã,ìàøùéì øîàðù íùëהאופ� זה על תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 וירצה

שאהבת לעני� הגר לגר יהיה מכ� כאזרח קרא דריש זה וכפי לגר, נאמר
בישראל. שנאמר האופ� על כמו	 íéøâ,לו ìù ïùôðî åòãלאהבתנו טע� אי� הנראה שמ�

הגר צער שיודע מי שאי� עליה� לרחמנות טע� שהוא אמר ולזה גרי� שהיינו מפני הגר
וכו'. היית� גרי� כי זה שראית אתה אלא מהו

àúìéëî::çé äùøô úåîù�באר היית� גרי� כי תלחצנו ולא תונה לא וגר
בממו)... תלחצנו, ולא בדברי�, תוננו, לא מצרי�.

עליה� מזהיר הוא מקו� שבכל הגרי� ט)חביבי) כג וגר(שמות �תלח לא וגר
תונה, יט)לא י הגר,(דברי� את ט)ואהבת� כג הגר.(שמות נפש את ידעת� ואת�

במקומות הכתוב עליו מזהיר לפיכ� רע שסיאורו לפי גר אומר אליעזר רבי
הרבה.

אומר הוא הרי אומר יוחאי ב) שמעו) לא)רבי ה השמש(שופטי� כצאת ואוהביו
אומר הוי אוהבו, שהמל� מי או המל� את שאוהב מי גדול מי וכי בגבורתו,

שנאמר אוהבו שהמל� יח)מי י גר.(דברי� ואוהב
עבדי� ישראל בני נקראו כישראל. מכנ) הוא מקו� שבכל הגרי� חביבי)

נה)שנאמר כה שנאמר(ויקרא עבדי� גרי� ונקראו עבדי�, ישראל בני לי כי
נו משרתי�,ו)(ישעיה ישראל נקראו לעבדי�. לו להיות ה' ש� את לאהבה

ו)שנאמר סא ונקראו(ש� לכ�, יאמר אלהינו משרתי תקראו ה' כהני ואת�
שנאמר משרתי�, ו)הגרי� נו נקראו(ש� לשרתו. ה' על הנלוי� הנכר ובני

שנאמר אוהבי� ישראל ח)בני מא אברה�(ש� זרע וגו' יעקב עבדי ישראל ואתה
שנאמר אוהבי� הגרי� ונקראו יח)אוהבי, י גר.(דברי� ואוהב

שנאמר ברית בישראל יג)נאמר יז בגרי�(בראשית ונאמר בבשרכ�, בריתי והיתה
שנאמר ד)ברית נו שנאמר(ישעיה רצו) בישראל נאמר בבריתי. (שמותמחזיקי�

לח) שנאמרכח רצו) בגרי� ונאמר ה', לפני לה� ז)לרצו) נו עולותיה�(ישעיה
שנאמר שמירה בישראל נאמר מזבחי. על לרצו) ד)וזבחיה� קכא הנה(תהלי�

שנאמר שמירה בגרי� ונאמר ישראל, שומר ייש) ולא ינו� ט)לא קמו ה'(ש�
גרי�. את שומר

שנאמר גר עצמו קרא ד)אברה� כג קרא(בראשית דוד עמכ�. אנכי ותושב גר
שנאמר גר יט)עצמו קיט ואומר(תהלי� ,�באר אנכי טו)גר כט א הימי� כי(דברי

מקוה, ואי) �האר על ימינו כצל אבותינו ככל ותושבי� לפני� אנחנו גרי�
יג)ואומר לט אבותי.(תהלי� ככל תושב עמ� אנכי גר כי

>‰Î¯<

>ÂÎ¯<

>ÊÎ¯<
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== == == ????? דרשב"י מכילתא יהודה, שבות מכילתא, מפרשי == ==

íéøâ úëñî:

== למכילתא ==השוה שליט"א קנייבסקי גר"ח יהודה, שבות חיד"א, האחרונים ופירושי להביא ==מה

äáø øáãîá:=øåôñéî= :á ç äùøô àùðחטאת מכל יעשו כי אשה או איש
וגו', הגר]:האד� גזל קמו)הה"ד[-פרשת צדיקי�(תהלי� אוהב ה'

אומר הוא וכ) אהב אוהבי אני הקב"ה אמר כ� ב)וגו' מכבדי(שמואל�א כי
צדיקי� אוהב הקב"ה ולמה אות�, אוהב אני וא, אותי אוהבי� ה� אכבד,

משפחה. ואינ� נחלה שאינ)
שנאמר ה� אב בית הלוי� ה�, אב בית הכהני� מוצא קלו)את בית(תהלי�

אינו כה) להיות אד� מבקש א� ה', את ברכו הלוי בית ה' את ברכו אהר)
א� אבל לוי, ולא כה) לא אביו היה שלא למה יכול, אינו לוי להיות יכול,
אומר הוא לכ� אב, בית שאינו הוא יכול גוי אפילו צדיק להיות אד� מבקש
אלא אב בית אינו ה', יראי אלא נאמר לא ה' יראי בית ה', את ברכו ה' יראי

נאמר לכ� אוהב� הקב"ה לפיכ� להקב"ה, ואהבו נתנדבו קמו)מעצמ� (ש�
וגו'. צדיקי� אוהב ה'

והיתה צא) לו שהיה למל� דומה הדבר למה הגרי�, את אוהב הקב"ה הרבה
הצא) ע� אחד צבי נכנס אחד פע� יו�, בכל כ) בערב ונכנסת בשדה יוצאת
יצאת עמה� נכנס לדיר הצא) נכנסה עמה�, רועה היה העזי� אצל לו הל�
עמה� רועה והוא הצא) ע� נלוה הזה הצבי למל� אמרו עמה�, יצא לרעות
יוצא שהוא בזמ) אוהבו המל� היה עמה�, ונכנס עמה� יוצא ויו� יו� כל
כשהוא וא, בו, הזהרו אותו אד� יכה לא לרצונו יפה רועה מפקיד היה לשדה

הצא ע� הרבה,נכנס אוהבו והיה וישתה לו תנו לה� אומר היה (
ואי) ל� יש גדיי� כמה ל� יש כבשי� כמה ל� יש תישי� כמה מרי לו אמרו
הצא) המל� לה� אמר מצוינו, את ויו� יו� בכל הזה הצבי ועל מזהירנו את
בתו� ליש) לבוא ולערב היו� כל בשדה לרעות דרכה היא כ� רוצה ולא רוצה
נחזיק לא אד�, בני לישוב ליכנס דרכ� אי) ישני� ה� במדבר הצביי� הדיר,
בחצר, ועמד ובא החיות כל במקו� הגדול הרחב המדבר כל שהניח לזה טובה
אומתו והניח אביו ובית משפחתו שהניח לגר טובה להחזיק צריכי) אנו אי) כ�

אצלנו, לו ובא או"ה וכל
יזיקו שלא מה� עצמ� שישמרו ישראל את שהזהיר שמירה עליו הרבה לכ)

וכה"א יח)לה� י הגר,(דברי� את ??)ואהבת� וגו',(שמות תונה לא וגר
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כ) הכפורי�, איל וקרב) ממו) תשלו� לחבירו לגוזל תורה שחייבה וכש�
שכ) הכפורי� איל קרב) ויביא ממונו לו לשל� הגר את לגוזל תורה חייבה
דכתי' אמורה הגר בגוזל הזו והפרשה אשה, או איש ישראל בני אל דבר כתיב

קמו) לסור).(תהלי� יחזרו שלא כדי בשמירת� שהרבה גרי�, את שומר ה'
שנאמר בישראל אות� מקיש הכתוב מקו� שבכל הגרי� מא)חביבי) (ישעיה

שנאמר בישראל אהבה נאמרה וגו' יעקב עבדי ישראל א)ואתה אהבתי(מלאכי
שנאמר בגרי� אהבה ונאמרה ה', אמר י)אתכ� לו(דברי� לתת גר ואוהב

ושמלה. לח�
שנאמר עבדי� ישראל כה)נקראו גרי�(ויקרא נקראו עבדי� ישראל בני לי כי

שנא' כו)עבדי� שנא'(ש� בישראל רצו) נאמר עבדי�, לה� כח)מהיות (שמות
שנאמר בגרי� רצו) ונאמר וגו' לרצו) תמיד מצחו על נו)והיה עולותיה�(ישעיה

שנאמר בישראל שירות נאמר וגו', מזבחי על לרצו) סא)וזבחיה� ואת�(ש�
שנאמר בגרי� שירות ונאמר וגו' תקראו ה' נו)כהני הנלוי�(ש� הנכר ובני

שנא' בישראל שמירה נאמר קכא)וגו', שמירה(תהלי� נאמר וגו' שומר� ה'
שנאמר קמו)בגרי� גרי�...(ש� את שומר ה'

שנאמר המקו� לפני העומדות כתות בד' מוצא את מד)וכ) יאמר(ישעיה זה
חטא בו נתערב לא למקו� כולו הרי אני, לה' יאמר זה וגו' אני וזה(ש�)לה'

צדק, גרי אלו יעקב בש� בעל(ש�)יקרא אלו לה', ידו יכתוב תשובהזה י
כישראל(ש�) ה� הרי שהגרי� למדנו הא שמי�, יראי אלו יכנה, ישראל ובש�

וגו': אשה או איש זו פרשה נאמר ולכ�

åäéìà éáã àðú:äáø:èë ÷øôשעה ...באותה המרגלי�] פרשת [דורש
שכבר העניי� אות) את ומרצה ל� למשה הקב"ה אמר
הקב"ה ליה אמר אות� ארצה במה רבש"ע לפניו משה אמר מעליה� לב� יצא

שנאמר תורה בדברי אות� ומרצה ל� טו)למשה תבאו(ש� כי אליה� ואמרת
וגו זבח או עולה לה' אשה ועשית� וגו' מושבותיכ� �אר אל

למשה הקב"ה לו אמר לגרי� ישראל בי) גדולה מריבה היתה שעה באותה
לו אמר יודע אתה רבש"ע לפניו משה אמר אלו ע� אלו מריבה עשו למה

ל� אמרתי כ� ולא למשה חקה(ש�)הקב"ה הקהל וגו' גר אתכ� יגור וכי
וגו'. ה' לפני יהיה כגר ככ� וגו' הגר ולגר לכ� אחת

כחמור נמשל גר ויש אבינו כאברה� גר יש בגרי�, יש מדות שלש אמרו מכא)
נבלות לו יש א� דבר לכל כעכו"� גר יש כיצד, דבר. לכל כעכו"� גר ויש
ביניה) ואהיה אתגייר מתי בלבו אומר ביתו בתו� ורמשי� שקצי� וטרפות
מתו� אלו וכשיכלו ושבתות טובי� ימי� לה� ויש יפה שאכילת) ישראל של
יסורי) עליו באי) לסורו חוזר הוא לבסו, וא� ואתגייר עצמי את אכו, ביתי
שאני כש� ב"ה הקדוש אמר תשובה עושה שהוא ומיד ולהצילו לטובתו
היית� גרי� כי הגר את ואהבת� שנאמר אותו תאהבו את� כ) אתכ� אהבתי

מצרי� �י)באר ,(דברי�
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מישראל אשה לישא הול� שהוא כגו) כחמור, נמשל שהוא גר יש וכיצד
ואתגייר א"ע אכו, בלבו אמר שתתגייר עד אות� מקבלי) אנו אי) לו ואמרו
עושה שהוא ומיד ולהצילו לטובתו יסורי) עליו באי) לסורו חוזר לבסו, וא�
שנאמר מנוחה לו תנו כ� מנוחה מכ� בקש שהוא כש� הקב"ה אמר תשובה

כב) מצרי�.(שמות �באר היית� גרי� כי תלחצנו ולא תונה לא וגר
העכו"� בכל ופשפש הול� היה א� אבינו, אברה� כמו שהוא גר יש וכיצד
בלבו אמר ישראל של בטובת) מספרי� ה� העכו"� שכל רואה שהוא כיו)

נאמר עליו השכינה כנפי תחת ואכנס כמות� ואהיה אתגייר נה)מתי (ישעיה
ובני וגו' עמו מעל ה' יבדילני הבדל לאמר ה' אל הנלוה הנכר ב) יאמר ואל
וגו' לעבדי� לו להיות ה' ש� את ולאהבה לשרתו ה' על הנלוי� הנכר
לרצו) וזבחיה� עולותיה� תפלתי בבית ושמחתי� קדשי הר אל והביאותי�

אומר הוא הרי וגו'. מזבחי כג)על יד�(שמות תשת אל שוא שמע תשא לא
זו הרי אומר הוי וגו'. לרעות רבי� אחרי תהיה לא חמס עד להיות רשע ע�

לה"ר. למקבלי� אזהרה

íéðåøçàå íéðåùàø

:úåááìä úåáåç:â ÷øô ùôðä ïåáùçומה�... הלב] מחשבת של מצוות של [�דוגמאות
ואהבת� שכתוב כמו ויעזרהו, שיסייעהו כמוהו, הגר את שיאהב –

כמו	. לו ואהבת אתכ� הגר הגר לכ� יהיה מכ� כאזרח ואמר הגר, את

:í"áîøú"åù:ç"îú ïîéñ:בלאו אחדמהדורת לישמעאל הרב שעשה [תשובה הגר) עובדיה (לר'
פעלו ה' ישל� צדק גר המבי� המשכיל עובדיה ורבנא מרנא שאלות אלינו הגיעו שנתגייר,

ונתגייר]. ישמעאל שהיה כנפיו תחת לחסות בא אשר ישראל אלהי ה' מע� שלמה משכורתו ותהי
ע"ז עובדי שה� רב	 ל	 ואמר ע"ז עובדי שאינ� שאמרת הישמעאלי� אלו על שאלה:
לב	 אל שנתעצבת עד כהוג� שלא ל	 והשיב למרקוליס ה� בתרפות� שמשליכי� והאבני�

כאולתו'. כסיל 'ענה עלי	 וקרא ונכלמת
מיחדי� וה� ומלב� מפיה� נכרתה וכבר כלל, ע"ז עובדי אינ� הישמעאלי� אלו תשובה:

כראוי... יחוד יתעלה לאל
וחטא בידו, גדולה עבירה – כסיל וקרא	 והכלימ	 והעציב	 כהוג� שלא רב	 השיב	 ואשר
תלמידו, שאתה אע"פ מחילה, ממ	 לבקש לו וראוי הוא, ששוגג בעיני וקרוב חטא, גדול
היה שכור וכי יתעלה. האל לו וימחול לו יתכפר אולי ויכנע ויתפלל ויזעק יצו� כ	 ואחר
תונה לא וגר דבר ואיה הגר, על תורה הזהירה מקומות וששה שבשלשי� ידע] [ולא זה

דברי�. אונאת והיא
כל רכות, ל	 ולדבר פני� ל	 להסביר לו היה התועה אתה והיית האמת הוא אמר אילו
ע"ז עובדי ה� א� הישמעאלי� אחר דורש שזה ועוד התועה. והוא האמת שאמרת שכ�
אמרו וכבר כדי� שלא צדק גר שהכלי� עד שכעס הכעס על לעצמו לחוש לו היה לאו א�

ע"ז. כעובד בעיני	 יהיה הכועס כל רז"ל
בכבוד נצטוינו הא� ועל האב על היא. גדולה הגרי� על התורה שחייבתנו שחובה דע
ועל אוהבו, שאינו ממי וישמע ויירא אד� שיכבד ואפשר לה�, לשמוע הנביאי� ועל ומורא

ה רבה באהבה צונו שמוהגרי� את לאהוב שצונו כמו וגו' הגר את ואהבת� ללב מסורה
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ושמלה. לח� לו לתת גר ואוהב שנאמר גר, אוהב בכבודו והקב"ה אלהי	, ה' את ואהבת
הנטויה ויד� עמו ומלכות ומולדתו אביו שהניח אד� הוא. גדול תמה כסיל ל	 שקרא וזה

ונד ובא לבו בעי� וידעוהבי� והכיר מושלי�, עבד גוי למתעב היו� שהיא זו באומה בק
וזה מוסי� זה מדת� גנובות הדתות שכל וידע ישראל דרכי והבי� וצדק אמת דת שדת�
מדבר וזה יסודות הורס זה כ� לא אשר דברי� ה' על ומחפה מכזב וזה משנה זה גורע
ונתאבק השכינה כנפי תחת ונכנס הקדש בדר	 ועבר ה' אחר ורד� הכל והכיר תהפוכות,
לאור לקרבה לבו ונשאו במצותיו, וחפ� ע"ה הנביאי� כל של רב� רבינו משה רגלי בעפר
והשלי	 הצדיקי� בשמחת ולהתענג ולשמוח המלאכי� במעלת ולהעלות החיי� באור

יקרא! כסיל מעלתו שזו מי – כזב ושטי רהבי� אל פנה ולא מלבו הזה העול�
של תלמידו נכוחות, והול	 ופקח ומבי� משכיל אלא שמ	 ה' קרא כסיל לא ל	, חלילה
לו ונת� רב	 אברה� את שבר	 ומי ה', אחרי ונטה ומולדתו אבותיו שהניח אבינו אברה�
ולעול� הזה בעול� כראוי שכר	 ל	 וית� אות	 יבר	 הוא הבא ולעול� הזה בעול� שכרו
הנחמות בכל לראות אות	 ויזכה עדתו, לכל ה' במשפטי שתורה עד ימי	 ויארי	 הבא
על טוב דבר ה' כי ל	 והטבנו עמנו ה' ייטיב אשר ההוא הטוב והיה לישראל העתידות

זצ"ל. מימו� ב"ר משה ישראל.

ìענוה לידי מביאה המצוה

:íäøáà åðéáø:í"áîøä ïáהשני לחלק ...ואשר הענוה: פרק ה': לעובדי המספיק
כולל הענוה, שתכלית� במצוות ההתבוננות הריהו ענוה] לידי [�המביא

הגר, באהבת יתעלה שציוה יט)מה י (דברים הגר את גרי�[ואהבתם כי זו, למצווה והנימוק
תשכחו ולא גרי�, בהיותכ� רוחכ� שפלות את זכרו הוא, שפירושו מצרי�, באר� היית�

מצרי גר לתעב שלא יתעלה מצוותו וכ� לבבכ�. יגאה ולא הדבר ח)את כג והנימוק(דברי�
ש מה ושמור באלה. כיוצא ועוד בארצו, היית גר כי כי– והוא לב	, לתשומת מביא אני

מוקשה יהא ולא מזה, למעלה א� או שלושה או טעמי� שני אחת למצוה שיהיו אפשר
(שני) ובמקו� רחמנות משו� פלונית מצוה טע� אנו מסבירי� אחד שבמקו� בעיני	
באלה... וכיוצא ענוה משו� (רביעי) ובמקו� פרישות משו� (שלישי) ובמקו� נדיבות משו�

ìצדק גר פירשו וחז"ל אחר ממקום לגור שבא מי הוא בתורה "גר" הוראת עיקר

:íäøáà åðéáø:í"áîøä ïá:äðåú àì øâå(כ כב שמות הגר אונאת נגזר(בעני� [גר]
ושוב למדורו בנוגע גר על הוראתו ועיקר נכריה, באר� ההתגוררות מ�
על שהוא ומפני וגו', פסח ועשה גר את	 יגור וכי (כמו) בדת שנכנס צדק גר אל נעתק

בנוג גר הרוב למדורופי בנוגע גר אל בגר כא� מתכוי� שהוא דקרא ופשטיה למדורו. ע
אל שהכוונה ואפשר צדק, בגר פירשוהו ז"ל והמעתיקי� וגו', היית�" גרי� "כי באמרו

צדק וגר סת� גר בממו�'.שניה� ולחיצה בדברי� 'אונאה כי ז"ל החכמי� וביארו .

ìגר נקרא מעירו הגולה ישראל

:çî÷ä ãë:øâ êøò,אפתח לאורח דלתי גר ילי� לא לב)בחו� לא ז"ל(איוב דרשו :
מקומות וששה בשלשי� אומר הגדול אליעזר רבי (נט:) הזהב פרק בסו�

יקראהזהירה אחרת עיר אל מעירו ההול	 מישראל אחד כל כי ידוע ודבר הגר, על תורה
צדק גר הנקרא והוא גר, יקרא ישראל לאמונת וחזר ונתגייר האומות מ� שהוא מי וכ� גר,
להתישב ובא ע"ז לעבוד שלא עליו שקבל גוי וכ� השכינה, כנפי תחת להסתופ� שבא לפי

תושב. גר יקרא בינינו
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מעיקרו הנפרד גרגיר מלשו� גר יקרא אחרת לעיר מעירו הגולה בו82ישראל ונצטוינו ,
שלמה דברי והוא הכל, מ� לו חשובה פני� והסברת פני�, לו ולהסביר ולהשקותו להאכילו

שאמר כז)ע"ה הזה(משלי בכתוב הזהיר נפש, מעצת רעהו ומתק לב ישמח וקטרת שמ�
שהזכיר הכתוב ע� נקשר והוא פני�, לו ויסביר מזונות לו שיספיק הגר על אד� שיתחייב

שאמר ממנו כלל(ש�)למעלה לב, ישמח וקטרת שמ� מיד לו וסמ	 מקנה, נודדת כצפור
המזו� מ� העולה העש� שהוא וקטרת כשמ� האש על שנתבשל מה וכל כול� המזונות כל

המתבשל,
פניו, והסברת מזונו בסיפוק ממקומו הנודד האיש לב לשמח אד� יתחייב כי בזה והודיענו
שיהיה כלומר נפש, מעצת ואמר רעהו, מתק יצטר	 עוד וקטרת שמ� שיצטר	 מלבד כי
כי חנופה, דר	 לא וחיבה אהבה דר	 השכלית, נפשו מעצת הפני� והסברת מתק אותו
של אחרו� פרק בסו� ז"ל דרשו וכ� לו, נות� שהוא מה מכל יותר שפתי� מתק לו ייטב

) ולב�(קיב)כתובות מט) (בראשית שנא' חלב ממשקהו יותר לחבירו שני� המלבי� גדול
ע"ה הנביא ישעיה הזכיר זה ועל שני�, ליבו� אלא שני� לב� תיקרי אל מחלב, שני�
שפתי�, מתק הוא נפש	 לרעב ותפק ואמר וחזר המזונות ה� לחמ	 לרעב ותפק נח) (ישעיה
שאינ� לפי גרי� נקראי� שהצדיקי� מצינו כ� גר יקרא אחרת לעיר מעירו שהגולה וכש�
הזה כגרגיר גרגיר מלשו� גר לשו� וזהו עראי, אלא דירת� ואי� לכלו� העוה"ז מחשבי�

מעיקרו... הנפרד
הוא עירנו, בשערי לגור ובא נבלות אוכל ועדיי� זרה עבודה לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

וד צדק... גר נקרא ונתגייר האומות מ� שהוא ומי שער... גר ונקרא תושב, גר רשוהנקרא
שלא כדי העונשי� הודעת וטע� שבה�, עונשי� מצוות קצת תחלה אותו שמודיעי� ז"ל
העגל סיבת היו וה� היו גרי� רב ערב שהרי כלל לישראל תועלת הגרי� שאי� יתגייר,

שנאמר הדבר עליה� שחל תאוה בשר בעני� לישראל המגפה סיבת היו יח)וג� (במדבר
שרש שה� לפי הרבה נזקי� בדבר יש לישראל מתחברי� שה� וכל בקרבו. אשר והאספסו�
ברוב, ראויות מה� היוצאי� התולדות ואי� יפה עולה ממנו חיבור� ואי� ולענה ראש פורה
ממנה יצא דוד וגיירה במלחמה תואר יפת שהיתה גשור מל	 תלמי בת מעכה שהרי

ישראל. כל לעיני נשיו ע� ושכב אביו דוד להרוג שבקש אבשלו�
אשה חשק בשביל שמא אחריו בודקי� מעצמו להתגייר שבא מי שכל ז"ל דרשו ולפיכ	
נמצאת לא וא� ישראל מבני אחד בחור חשק בשביל אשה היא א� או ישראל מבנות
לא ולפיכ	 שיפרשו, כדי בעשיית� שיש והטורח מצות עול כובד אותו מודיעי� עילה לה�

אמרו ומפורש ושלמה... דוד בימי גרי� מז)קבלו כספחת,(יבמות לישראל גרי� קשי�
למדי� וישראל מצות בדקדוקי בקיאי� שאינ� לפי והטע� יעקב, בית על ונספחו שנאמר
או היו� יאמרו שלא כדי בו שהטע� עונשי� קצת אות� מודיעי� שפירשו ויש ממעשיה�.
לא העונש יודעי� היינו אלו ואשמו תעשינה לא אשר ה' מצות מכל אחת בעשות� מחר
גירות� שיהיה כדי� עונשי� מקצת להודיע� לנו יש וע"כ בטעות, גירות� ונמצא נתגיירנו

הכל, עליה� ושיקבלו של� בלבב
שהקב"ה כיו� כלומר ישראל, לגנאי אלא הגרי� לגנאי נאמר זה אי� גרי� קשי� שאמרו ומה
מחייבי� ה� הנה בשכינה להדבק ובאו מולדת� ואר� משפחת� שעזבו מחשבת� רואה
גדולי� לקיש ריש אמר במדרש מצינו וכ� של�, בלב להקב"ה עובדי� כשאי� ישראל את
הלפידי� ואת הקולות את ראו שה� סיני הר על כשעמדו מישראל יותר הזה בזמ� גרי�
בצר ובאי� כלו� זה מדבר ראו לא והגרי� והנוראות, הגדולות והנפלאות השופר קול ואת

השכינה. כנפי תחת להסתופ� ומצוק

הקמח:82. ==כד == תונה לא וגר בשמות לפירושו והשווה ממקומו, נודד גר =מתרגם
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לגרי� אפילו ושב, עובר לכל לרוחה פתוח ביתו שהיה הזה בכתוב עצמו משבח איוב והנה
בשער להתגייר הבא הנכרי הגר אפילו כלומר בחו�, ל� גר היה לא ומעול� ולתושבי�,
אע"פ כי ללו�, ביתו אל אותו מאס� והיה חסד עמו עושה היה שיהיה אומה זה מאי עירו
גמור וצדיק גדול חסיד היה אעפ"כ ישראל מבני ולא אברה� מזרע אר� מבני היה שאיוב
דלתי גר ילי� לא בחו� אמר זה ועל הכל, ע� חסד עושה שכליות, במצות הש"י את עובד

מעמ הגר היה א� לומר צרי	 ואי� אפתח, עמו...לאורח הזה החסד עושה שהיה ו
ìאוהב שהמלך מי את לאהוב

:íéãéñç øôñ:æè÷ ïîéñהגר את יט)ואהבת� י הנכנס(דברי� את לאהוב אותנו מצוה ,
הזהירה מקומות ובל"ו והתורה. המצות כל את לקיי� השכינה כנפי תחת
וחביבה אהבת� וגדולה דברי�. אונאת בי� ממו� אונאת בי� להונות� ושלא אהבתו על תורה
והאחד המל	 את אוהב אחד אד� בני לשני משל ישראל, של מאהבת� יותר המקו� לפני
אוהב והקב"ה הקב"ה אוהבי� ישראל נמצא אוהבו שהמל	 אותו גדול מי אוהבו המל	

שנאמר הגר יח)את י לאהוב(דברי� עלינו מצוה כ� על ושמלה. לח� לו לתת גר ואוהב
הגר. (נפש) את ואהבת� כתיב לפיכ	 אות� אוהב שהמל	 מי את

:ù"àøä úåôñåú:æì÷ úáùúà ìåîì åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà øîåà íéøâä úà ìîä
,íéøðäבלא גר להיות אפשר ואי הגרי� את לאהוב נצטוינו כי

אשר83מילה וכו' ברו	 אומר והמבר	 המילה על מבר	 הגרי� את המל דגרסי ספרי� ויש ,
דלא משו� היינו אומר, המל גרסי דלא ספרי� לפי ואפילו למול וצונו במצותיו קדשנו
הב�: אבי במקו� שהיא שניה ברכה אלא שינוי בה שאי� לפי מילה בברכת לפרש הוצר	

:'ä êøã úøâà:à"ô íéøòù úìéòð :è"éáîìכשיתכוי� אשכול) הוצאת כג (עמוד
עשה... מצוות לשלושי� קרוב הימי� ברוב לקיי� יוכל וישתדל האד�

ואהבת� כדכתיב גרי� לאהוב בהשגחתוט) רעי� אהבת על אהבה בו להוסי� הגר, את
ותיקונו... בצרכו עליו
äîìù éãåîò::ì"ùøäî:è äùò â"îñìמצוות שתי בגר יש הרי הגר את ואהבת�

[את ואהבת� אבל כמו	, לו ואהבת כמו	, לרע	 ואהבת פירוש וכו,
יט)הגר] י מלקות(דברי� מלעני� חו� וק"ל עצמה, בפני מצוה ואינה תורה במשנה שהיא

משו� כמו	] [לו ואהבת של הפסוק שהביא ומה תורה, שבמשנה לאו על אפילו שלוקה
מכמו	, יותר אפילו הגר את ואהבת� תימא דלא לאשמעינ� נמי אי להדיא, הגר בו שנאמר

ודו"ק כמו	 לו ואהבת מפרשו אחר שמבקו� כתב .84לכ	
ìהגרים להצלחת להתפלל

:ùáã úåøòé:à äùøã à"çבטובת להתפלל לבו אל ישי� הצדיקי�' 'על ...בברכת
וטובה ברכה בעול� שצדיקי� זמ� וכל חיי�, אנו בטובת� כי הצדיקי�,
ולקיי� כנפשו אות� לאהוב ללב וישי� צדק, גרי טובת על להתפלל ובייחוד בעול�, וחיי�
לעפר, עד ושחי� השפלות בתכלית שאנו הזה בזמ� שכ� ומכל הגר, את ואהבת� מצות
זה הרי האמת, הכיר והוא הרוממות, בתכלית ורשעי� חיוני רוח עוד בנו נשאר לא כמעט
הוא וא� צדק, ממזרח והאיר חשו	 עול� בתו	 ה' שהכיר אבינו אברה� מעשה ממש
ותורתו, ה' אוהב הגר לאהוב והמרבה רגלו, רמיסת ולנשק לאהבו עלינו חיוב הלא כמוהו,

אהבתו: סיבת זה הלא כי ותורתו, המקו� באהבת תלוי לגר אהבתו כי

>‰Ï¯<

>ÂÏ¯<

>ÊÏ¯<

>ÁÏ¯<

>ËÏ¯<

הרא"ש:83. ????תוס' השניה הברכה על =מדובר רצ"א עמ' אחד נר =עיין

שלמה:84. במשנהעמודי מפסוק ולא ויקרא בספר מפסוק המצוה את ללמוד שעדיף כוונתו לכאורה =א)
זה לדבר מקור מה וצ"ע שוהתורה נמי, אי לפי =ב) תורה במשנה מהפסוק מביא מפורש הרמב"ם וגם

דבריו=== בכל לעיין ויש מכמוך יותר ולא ישראל לאהבת בדיוק
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כובד מחמת ח"ו לסורו יחזור ולבל בטובתו, מאוד להתפלל ללבו לשי� יש מאוד ולכ�
ואמרו נ.)הגלות, גלות(ברכות היה וכ� הגרי�, ללקט אלא העול� בכל ישראל גלו לא
ללקט כדכתיבאברה� ה)הגרי� יב קרה(בראשית לאבות שקרה מה וכל עשו, אשר הנפש

טהור. לב לה� ה' שית� בעבור� בתפלה להרבות עלינו חובה ולכ� לבני�,
וצ"ע2 הרב משו"ע נשמט הגר אהבת מצות להעיר:

:íéãâî éøô:'á úåà óåñ íäøáà ìùà :åð÷ ïîéñ ç"åàאהבת אברה�] [�המג� ומש"כ
ישראל יש אי ונפק"מ ד', הלכה דעות] [�הל' ש� עשה, מצוות ב' הגר

ועדי� יתירה עשה בו שיש גר לטעו� עדי� לטעו�, וגר .85לפרוק
לו ואי� הואיל ואמו, אביו שנתגיירו בקדושה, ולידתו הורתו א� מקרי דגר ומסתברא

גר. הוה ששחרר, ונתגייר, כמותה, וולדה שפחה על הבא וישראל בישראל. קרובי�
רש"י כ)ועיי� כב [�שנצטוינו(שמות זה גר אבל גר, לשו� פירוש אחרת, ממדינה שבא גר

ש� רש"י וכמ"ש ז"ל הר"מ כמ"ש השכינה כנפי תחת ונכנס שבא גר הוא ט)לאהבו] (כג
אחרת]. ממדינה הבא ביהודי שיי	 לא [�וזה רע, חיים=שסורו החפץ של וסמ"ק חינוך עם השוה

:õòåé àìô:øâ êøòשיבוא יקרה כי הגר, אהבת על תורה ציותה כ	 שכל ...ומאחר
מנוח לו ולבקש בממו� ולהעניקו מאוד במאוד עליו לרח� ראוי צדק גר
כאשר הרע לסורו שיחזור טובא דחשיד פי על א� טובי�, בדברי� ולפייסו לו ייטב אשר
יהא ולא ח"ו הראשונות על תוהא עמו טובה העושה יהיה זה מפני לא רואות, עינינו
ולקיי� ש� הוא באשר לראות אלא לנו אי� כי אחרי�, גרי� ע� טוב לעשות ידו מוש	
מצוה ושכר אנפשיה דאפסיד ניהו איהו רעה לתרבות יצא אח"כ וא� יוצרנו, מצות

לעד. עומדת
נכריה, באר� גר והוא ממקומו הנודד לאיש ולסייע לעזור הוא הגרי� אהבת מצות ובכלל
דכתיב טעמא בתר וזיל שמיא, בשמי וגיורא בארעא יציבא דאטו צדק, גר דוקא ולאו

גרי כי הגר נפש את ידעת� מיואת� על משתעי דקרא בהדיא הרי מצרי�, באר� היית� �
ראוי ונדכה, נשבר ולבו נמוכה ורוחו מכיר, לו ואי� ואח ריע בלי נכריה באר� גר שהוא
מקיי� ובזה בידו, הבא בכל ולתמכו ולעזרו וריע אוהב עמו ולהיות ולקרבו עליו לרח�

זו. רבה מצוה
האשכנזי� בי� ההול	 ספרדי או הספרדי� בי� ההול	 אשכנזי על הזאת המצוה יגדל וביותר
שאי� הרבה מתדכאי� וה� רעהו, שפת איש ישמעו לא אשר לה� אי� לשו� שג� וכדומה,
לדבר, פה לה� אי� אבל תורה בעלי כ� ג� יש כי ערכ� ולהראות צער� להגיד יכולי�
ולמצוה ביותר לרח� ראוי אלה על ראש, להרי� מצח לה� ואי� פניה� על הבושה ומסוה

תחשב. רבה
אשכנזי�, אצל ואשכזני ספרדי� אל יל	 שהספרדי אומרי� האר� מעמי רבי� יש כאשר לא
אלקי"� מערכות חר� כ	 האומר בודאי ח"ו, אומות שתי אנו כאילו מינו על ירח� מי� וכ�
א' איש בני כולנו כי מאחיו, איש שנפרד באר� אחד גוי ישראל בני לנו, היא חרפה כי חיי�
וא� באחיו, איש נבגוד ולמה א', ומשפט א' תורה לכולנו, אחד אבל לכולנו, אל אל נחנו,
חלילה לשונות, שאר או לאשכנזי ספרדי בי� ומה בכ	 מה מחולקי�, ה� לארצות הלשונות
מצות מעט� אחר מלשו� שהוא למי ולסייע לרח� החיוב יגדל אדרבא חילוק שו� לשו�
שבעתיי�. הטובה לעשוה ה' ישל� השמי� מ� עליו מרחמי� והמרח� האמור, כדבר הגר אהבת

>Ó¯<

>‡Ó¯<

מגדים:85. הואפרי ולכאורה וז"ל: הפרמ"ג דברי על קנ"ו) סימן או"ח סאלנט (לרי"ז יוסף" ב"חבל הקשה
עיי"ש מעלות הרבה לגר קודם ישראל וכ"ד ולפרנסה דלכסות ס"ט רנ"א סימן ביו"ד קיי"ל דבהדיא תמוה

ועוד (??) הכרם דליית עיין לתרץ המנסים ויש ?? ?? כמוך" "לרעך בספר הקשה וכן עכ"ל. וצע"ג,
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בדרכיו והלכת מצות בכלל
:êìîä øáã:è ÷øô 'à øòù à"çאת מזכיר מהרש"א, נכד תקס"ח, שנת מבראד, אברהם [-לר'

כמו"ר] øâä,החיד"א úáäàהוא מה ה', בדר	 לדבק מצוה מדוגמת והוא
בלתי עזרו יבוא מאי� כי ביותר לרח� יש זה על כי רחו�. הוא מה ובכלל הגר, את אוהב
תחת לחסות ובא זרה מעבודה הפורש שכ� ומכל מכירי�, שאי� במקו� הוא כי עיניו, לה'

השכינה. כנפי
שמו ויתקדש יתגדל בזה כי יתירה חיבה ולאהבו לקרבו הראוי טע� הראשו� טע� לבד כי
הוא והאוהבו חסדי�, גומלי רחמני� ה� ה' בחיר ע� בראות� העמי� לעיני והנורא הגדול
נית� ובזה לעבדו, שבא למי ואוהב עליו גדול ה' אהבת מורה בזה כי ית', הבורא אהבת
כמו	 לרע	 ואהבת מצות מצוות, שתי מקיי� והאוהבו רעי� מאהבת יותר עשה מצות בגר

זו... מצוה בכלל ג"כ הוא לו לא באר� שהוא מי וכ� הגר... אהבת ומצות

:êåðéç úçðî:íéøâä úáäà :à"ìú äåöîמבואר וכו'. הגרי� לאהוב שנצטוינו (א)
במצוות שנתחייב עבד הדי� דהוא ונראה ה"ד. דעות מהלכות פ"ו בר"מ
וכמה ע"א פ"ח בב"ק כמבואר רעהו נקרא דעבד רעי�, אהבת מצות בכלל כ� ג� הוא
המחבר. הרב שכתב כמו לדת שנכנס כיו� ג"כ זו מצוה בכלל והוא זה, בחיבור פעמי�

וצ"ע: גר, יקרא לא עבד כי זה משמע אינו מ"מ
אחריו, בניו ג� א� או לדת, שנכנס לבדו הוא א� גר, נקרא כמה עד נתבאר לא וג� (ב)
סכ"א ז' סי' באהע"ז יוחסי� לעני� כמו דדינו ונראה גרי�. ה� דורות כמה עד נתבאר ולא
עי"ש, יחוס לעני� כגר דאינו ישראל אחד צד יש א� רק גרי�, נקראי� דורות כמה דעד

המחבר: הרב בדברי עיי� באומה, עוזר לו שיש זו, מצוה לעני� כגר אינו נמי הכי
בכלל אינו אבל המוסר, מדר	 הוא וכו', אד� כל על לרח� המחבר הרב שכתב ומה (ג)

פשוט: וזה השכינה, כנפי תחת ונכנס שנתגייר גר רק המצוה,

:÷éù í"øäî:úååöî â"éøú:á"ìú äåöîואהבת� שנאמר הגר את לאהוב עשה מצות
ב' על עובר עליה דעובר בכפל היא הגר אהבת מצות וא"כ הגר, את
החינו	 מדברי נראה וכ� כמו	, לרע	 דואהבת עשה ועל הגר את דואהבת� עשה על עשה,

הש�. מצות וספר
גופו - הגר את ואהבתם ממונו, - לרעך ואהבת

לחבר	 סני דל	 מה לרע	 ואהבת שאמר הלל דמדברי אחר במקו� שכתבתי מה לפי מיהו
רע	, את כתיב מדלא וחפציו, אממונו רק דקאי לרע	 ואהבת זה דמפרש והיינו תעביד, לא
הגר את לאהוב שלא עבר א� דוקא וא"כ אגופו, רק קאי הגר את דכתיב גר גבי ממילא
לרע	. ואהבת משו� רק עבר לא חפציו משו� רק עבר אי אבל עשה, ב' על עבר עצמו
חשוב דלא משו� לומר ואפשר בישראל, הת� כמו נמי בגר כתיב לא למה באמת וקשה
הגר את והיינו עיקר שהוא זאת רק תורה אמרה כ� על העיקר, הוא וגופו כגופו ממונו

גופו. שהוא

:â"ñø øåàéá:[çúô éáùåéì äìáðäå] çøæàë ÷ãö éøâ :áô äùò :àìøòô ô"éøâì	צרי
בזה. הרבה סתומי� דבריו כי זו, במצוה ז"ל הגאו� רבינו בכוונת עיו�
תושב גר פרשת הפרשיות במספר מנו ז"ל אלברגלוני והר"י הזק� והר"א הבה"ג ג� והנה

מאוד. וסתומי� נתבארו לא ז"ל דבריה� וג� עיי"ש,

>·Ó¯<
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הנחלת אתה באזהרות ז"ל]וראיתי הגדול שמעון לגור[-לרבינו צדק גרי והקרבת וז"ל: שכתב
עיי"ש. עכ"ל נבלות, ולהאכיל� שער גרי ולחו� צועני�, מפר	 כמחופשי חוקי� ולקיי� יחד
'ונבלה כא� מסיי� רבינו דג� יותר, שהארי	 אלא כא� רבינו כדברי ממש נראי� ודבריו

אחדי�. דברי� כמעט וה� פתח', לתושבי
בארצכ� גר אתכ� יגור וכי קדושי�) (בפרשת ממש"כ הוא המצוה דעני� מדבריו והנראה
מצרי� באר� היית� גרי� כי כמו	 לו ואהבת אתכ� הגר הגר לכ� יהיה מכ� כאזרח וגו'

מצרי�. באר� היית� גרי� כי שכתוב כמו צועני�, מפרי	 כמחופשי שכתב וזהו וגו',
התורה כל את עליו שקיבל אזרח מה כאזרח מינה דריש פ"ח) קדושי� (פרשת ובספרא
התורה דברי כל את עליו שקיבל גר אמרו מכא� התורה, דברי כל את עליו שקיבל גר א�
וקבל שנתגייר גר דכל המצוה עני� יהיה וא"כ עיי"ש. אותו, מקבלי� אי� אחד מדבר חו�
נמנעו וא� גמור, לישראל ודיניו משפטיו לכל להשוותו חייבי� התורה דברי כל את עליו
כמו שלא הגר ע� שהתנהג אד� כל וכ� גמור, כישראל דבר לכל אותו מלדו� די� בית
כמו	. לו ואהבת יהיה מכ� כאזרח דכתיב זו בעשה עובר זה הרי מישראל, אחד ע� שנוהג
מנו אחריו, הנמשכי� כל וכ� רז) עשי� המצוות (בספר הרמב"� וג� וסייעתו הבה"ג והנה
למה ידעתי ולא הגר, את ואהבת� עקב) (בפרשת מדכתיב העשי� במני� גר דאהבת עשה
רבינו לדעת אבל כמו	, לו ואהבת דכתיב קדושי�) (בפרשת המוקד� מקרא מנאוה לא
עשה להוסי� כדי אלא זו בעשה נפקותא דליכא כיו� זו עשה שימנה יתכ� לא ז"ל הגאו�
הגאו� רבינו של לדרכו במני� בא אינו וכיו"ב עשי�, בשתי עליו ולעבור צדק בגר יתירתא

עיי"ש. יט) עשה סו� (לעיל בזה ביארנו וכ� דוכתי. בכמה שביארתי כמו ז"ל
צדק לגר להשוותו כללית עשה הוא אבל כמבואר, כ� לפרש יתכ� לא כא� רבינו לשו� וג�
רבינו שביאר וכמו יהיה. מכ� כאזרח כתיב זה ועל ישראל, אזרחי משאר כאחד דבריו לכל
יחד לגור צדק גרי והקרבת שכתב: שהבאתי הנחלת אתה באזהרות ז"ל הגדול שמעו�
זכר שה� והחוקי� המצוות דאפילו לומר ורצונו צועני�, מפר	 כמחופשי חוקי� ולקיי�

ממצרי�. יצא לא שהוא אע"פ לאזרח הגר בה� שוה מצרי�, ליציאת
בתוככ�, הגר ולגר לאזרח יהיה אחת תורה דכתיב בא) (בפרשת זו מצוה נכפלה וכבר
נאמר כבר והלא נאמר, למה לאזרח יהיה אחת תורה תניא זה מקרא על ש� ובמכילתא
יגור וכי אומר שהוא לפי לאזרח, יהיה אחת תורה לומר תלמוד ומה האר� כאזרח והיה
ת"ל מני�, שבתורה המצוות כל שאר לאזרח, הגר בו שהשוה פסח אלא לי אי� גר את	

עיי"ש. שבתורה מצוות בכל לאזרח הגר והשוה הכתוב בא לאזרח, יהיה אחת תורה
האזרחי�, ישראל ככל כול� המצוות בכל הגר את לחייב אלא הכתוב בא לא דש� אלא
דבר לכל הגר ע� יתנהגו שה� לחייב� ישראל, כל על אלא הגר על קאי לא כא� אבל
כא� ז"ל הגאו� רבינו דברי נכו� כל מתפרשי� זה ולפי ישראל. כל משאר אחד ע� כמו

זו... עשה שימנו המצוות מוני שאר מכל לאחד ראיתי שלא אע"פ

:â"ñø øåàéá:êòøì úáäàå :èé äùò :àìøòô ô"éøâì[294 עמוד העשה ...והנה[בסו�
דואהבת עשה שמנו מה מלבד אחריה� והנמשכי� ז"ל והרמב"� גדולות הלכות הבעל
לא ז"ל הגאו� רבינו אבל הגר, את דואהבת� עשה כ� ג� מנו בכל, ששוה כמו	 לרע	
הגר על לעבור כדי אלא זו בעשה נפקותא ליכא דהרי לשיטתיה בזה ואזיל זו, עשה מנה
עיי� ה"ד) דעות מהלכות ובפ"ו ר"ז (עשי� בסה"מ ז"ל הרמב"� שביאר וכמו עשי�, בשתי

אצלינו נתבאר וכבר אלאש�, בזה כיוצא בכל למנות שלא ז"ל הגאו� רבינו של דדרכו
דואהבת עשה אלא בזה מנה לא ולכ� הכל, שכוללת עשה אותה דהיינו בלבד, אחת עשה
לחזוק אלא באה שלא גר דאהבת עשה והשמיט והגר, האזרח הכל שכוללת כמו	 לרע	

עצמה. בפני חדשה מצוה כא� ואי� שכרה ולהגדיל בעלמא
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ìגרים לקבל מצוה כולל אלברגלוני לר"י

דואהבת� עשה דבכלל דס"ל ז"ל מדבריו דנראה אלברגלוני הר"י באזהרת שראיתי אמת ה�
וז"ל: ש� שכתב השכינה. כנפי תחת להכניס� גרי� לקבל המצוה ג"כ נכללת הגר את
וכו' מצות קצת ויודיעוהו יקבלוהו חסיתי, ה' ב	 באומרו להתגייר הבא גר בצלכ� יחסה

ש�. עיי� עכ"ל
המצות בכלל הכניסו לא למה שתמה מ') (עשי� הרקיע בזהר ז"ל להרשב"� ראיתי וכבר
אותו מלי� (מז:) ביבמות שאמרו כמו לקבל�, די� בבית מיוחדת מצוה שהיא גרי� קבלת
מטבילי� קט� גר יא.) דכתובות (בפ"ק ואמרו וכו', משהינ� לא מצוה דשהויי משו� מיד
היא ראויה כ� וא� גרי�, לקבל שנתחייבו הזו המצוה מפני והוא ב"ד, דעת על אותו
בדבריו. ש� עיי� ש�, עכ"ל אותה נסמו	 מצוה איזה על יודע ואיני פרטי. במני� שתבוא
ודבריו ש�, עיי� ישראל ב� של וטבילה מילה מצות בכלל שהיא כתב ש� אחרו� ובקונטרס
ליכא בישראל טבילה כי וג� לזה, זה עני� מאי לענ"ד, ביאור לה� ואי� אצלי מתמיהי� אלו
לקח וכנראה בלבד, מילה אלא טעו� אינו ישראל ערל אבל לטהרה, מטומאה לא א� כלל
ש� התוס' מש"כ ועי' תמוה. הוא אבל ש�, עיי� כפשטה (צב:) דפסחי� סוגיא ז"ל הרב
דהר"י רואי� אנו הרי אבל בזה, להארי	 מקו� כא� ואי� ש� ובאחרוני� אבל, בד"ה
הרשב"� תמיהת מתורצת כ� וא� גרי�, דאהבת עשה בכלל אותה מכניס ז"ל אלברגלוני

ז"ל:
הגר את דואהבת� עשה ג� למנות ז' הגאו� לרבינו ראוי היה לכאורה זה לפי ומעתה
גרי� דקבלת איתא דא� ז"א באמת אבל גרי�, קבלת מצות שכוללת משו� בפ"ע למצוה
לאו אכתי לפנינו כשבא דעכשיו דאע"ג צ"ל ע"כ הגר, את דואהבת� עשה בכלל הו"ל

מ הוא, נמיגר הו"ל כ� א� הגר, את ואהבת� בי' קרינ� מתגייר זו דבקבלה כיו� מקו� כל
רע	 בי' קרינ� ישראל בכלל נכנס זו דבקבלה דכיו� גופי', מה"ט כמו	 לרע	 ואהבת בכלל
אלא נפקותא ליכא גרי� בקבלת ג� שוב כ� וא� הוא, רע	 לאו אכתי דהשתא גב על א�
לדעת בפ"ע במני� באה אינה וכזה ביותר, ולזרז שכרה להגדיל יתירתא עשה בה להוסי�

ז"ל: הגאו� רבינו

ì'ה אהבת מצות בכלל גרים דקבלת י"ל

גרי�, קבלת מצות נסמכת מצוה איזה על ידע שלא בזה ז"ל הרשב"� על תמיהני ובאמת
בספרי וכמבואר ה', אהבת מצות על נסמכת היא המצות מוני דלדעת בפשיטות י"ל ולדעתי
אבי	 כאברה� הבריות כל על אהבהו אלקי	 ה' את ואהבת ל"ב) פיסקא ואתחנ� (פ'
תחת ומכניס� מגייר� אבינו אברה� שהיה מלמד וכו', בחר� עשו אשר הנפש ואת שנאמר
ורצה וז"ל: וכתב עליו והוסי� ג') (עשי� להרמב"� בסה"מ והובא ש�, עיי� השכינה כנפי
בני קרא וכו', אוהבי אברה� הכתוב שהעיד כמו אוהב שהיה מפני שאברה� כמו לומר
עכ"ל האד� בני אליו שתקרא עד אותו אהוב אתה כ� אהבתו, מרוב בש� להאמי� האד�
על תימא והוא ש�, עיי� ג') עשי� (בזה"ר הביאה גופיה ז"ל הרשב"� וג� ש�. עיי�
במספר ה' דאהבת עשה כלל מנה לא שהרי יתכ� לא זה ז"ל הגאו� לרבינו מיהו הרשב"�.
כא� ואי� בזה. מש"כ ש� עיי� בזה טעמו ראשונה) (בעשה לעיל ביארתי וכבר העשי�,

בזה: ש� מש"כ פ"ב) (בעשה לקמ� ועי' בזה. להארי	 מקומו
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:äøåøá äðùî:ã ÷"ñ å"ð÷ ïîéñהבית [בזמ� שנתגייר הגר מצוות86...אהבת שתי ,[
הגר'. את 'ואהבת� עצמה בפני מצוה ג� בו שנאמר ה� עשה

ìבישראל שררות לכל גר מעמידים אין

:äùî úåøâà:åë ïîéñ ã ã"åé ÷ìç:ומשגיח ישיבה לראש גר מינוי ט"ובעני� בע"ה
הנה שליט"א, סופר ראוב� מוהר"ר הרה"ג מע"כ תמש"ה. אב מנח�

ש ומשו� כת"ר, של מכתבו לי קרא שליט"א טנדלר מרדכי מוהר"ר הרה"ג לינכדי קשה
שיעתיק� ובקשתי נמר� בקיצור אלו מילי� אמרתי לכתוב, ל"ע בריאותי חלישות מחמת

כתיבה. במכונת
מקרב מל	 עלי	 תשי� שו� עו: ד� קידושי� מגמרא שהזכרת מה אמת בפשטות, הנה
ריש אפילו במערבא וכו', אחי	 מקרב אלא יהיה לא משי� שאתה משימות כל אחי	,
מה: ויבמות מינייהו, מוקמי לא גרגותא ריש אפילו בנהרדעא מינייהו, מוקמינ� לא כוורי
עלי	 תשי� שו� מר דאמר ואע"ג דבבל, בפורסי ומנייה רחל בר מרי לרב אכשריה רבא
מקרב מישראל, דאמו כיו� האי אחי	, מקרב אלא יהו אל משי� שאתה משימות כל מל	
וכו', גרי� מקהל מל	 מעמידי� אי� ה"ד פ"א מלכי� הלכות והרמב"� ביה, קרינ� אחי	
עשרה, שר או חמשי� שר לא צבא שר לא שבישראל, שררות לכל אלא בלבד למלכות ולא
שלא נשיא או דיי� לומר צרי	 ואי� לשדות, ממנה שמחלק המי� אמת על ממונה אפילו

בישראל. שררה לשו� גר להעמיד שאסור מישראל אלא יהא
רס"ט סימ� ביו"ד כפייה ידי על לדו� פסול לגבי רק ונזכר ערו	, בשלח� הוזכר שלא ומה
השו"ע כללי מלאכי מיד שהזכרת והכלל צ"ע. א', סעי� ז' סימ� משפט וחוש� י"א סעי�
בכל ושינהגו המקומות לכל לפסוק כללית כהכרעה הוי יוס� בבית נזכר שא� ג' סימ�
דעתו (שו"ע) הקצר בספר אלא ההלכה בב"י פסק כשלא אבל הפסק אותו כפי המקומות
לשררה גר למנות האיסור הביא ובב"י לבד, המערב באר� אלא פסק אותו יחוייב שלא
לעצ� נוגעי� אינ� אלו נקודות אבל צ"ע, ג"כ ז' ר"ס ובחו"מ רס"ט, ס"ס ביו"ד דכפייה

שררה. לשו� גר למנות שאסור הלכה שכ� שודאי משו� נידונינו
או משגיח או שיעור מגיד או למלמד גר למינוי בקשר היה עליו שאל שכת"ר והנידו�
צו: וסנהדרי� נז: (גיטי� ואבטליו� משמעיה להוכיח כתר"ה ורצה הישיבה. ראש אפילו
חו� והנה ועוד. ואבטליו�) שמעיה אינו� מא� ברבי�, תורה למדו סנחריב של בניו מבני
שיי	 לא מישראל, אמ� היתה לא א� אלו, גדלי� של יחוס� בדיוק לנו ברור שלא ממה
יודע ומי הקבלה בשלשלת והיו בתקופת� גדולי� הכי היו ה� שהרי מה� להוכיח לדינא
ב"ק תוס' (עי' שופטת שהיתה הנביאה בדבורה שהיה וכעי� שעה, הוראת מי� היה לא א�
לא מי ד"ה מה: וביבמות שכינה, משו� עליה� אותה מקבלי� היו דדבורה אשר, ד"ה טו.

לה�. להתדמות שיי	 ומה שאני) הדיבור פי דעל טבלה,

>ÁÓ¯<

>ËÓ¯<

ברורה:86. חייםמשנה בחפץ וכן הקטן מצוות בספר כי הצנזור משום רק הוא הבית" "בזמן מש"כ לכאורה
ה: סעיף כאן השלחן ערוך ועיין זצ"ל. קליין הגר"מ מש"כ ועיין הבית, בזמן רק שהמצוה התנה ולא אהבתסתם

ואחת ריעים בכלל שהוא מפני אחת עשה מצות שתי השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הקדמונים] [בימים הגר
עכ"ל. הגר, את ואהבתם שנאמר גר שהוא מפני
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ìלגרים שאסורה הזה בזמן "שררה" נקרא מה
בכל ולהקל לקרב� אותנו מחייבת הגר את ואהבת� של שהמצווה לידע, יש למעשה אבל

בתקו אלו משרות להחשיב שאי� נראה, גדול ישוב אחר ולפיכ	 אלו. כעני�ענייני� פתנו
שיש ומה רוצי�. כשה� לתלמידי� ללמד הוא ישיבה של תפקיד דעיקר שררה, מעשה של
לכתחילה אות� לקבל שלא או לסלק� התלמידי� על הישיבה והראשי להמנהלי� כח
כלל. לשררה מינוי מעי� זה שאי� פועליו, על בעה"ב של שררה כמו אלא זה אי� וכדומה,

עסק. של וכעניי� תפקיד כמילוי אלא אינ� אלו משרות זה ולפי
להשגיח אשה מינוי בעני� מ"ד סימ� ב' חלק יו"ד משה באגרות למש"כ זה לדמות ואי�
התורה כח ע"פ בעה"ב רצו� נגד לעשות מינוי הוא דהת� שררה. של מינוי דהוי להכשרי�,
המידות, על ממונה שפירש"י עו: בקידושי� כורי ריש כמו כשרי� דברי� להאכיל שצונו
איסורי לכשרות והמידות משקולות כשרות לנו דמה הכשרות, על השגחה כמו ממש והוא
הכח לו יש זה וממינוי התורה, דיני שיתקיי� המשמר על לעמוד שררתו וזהו מאכלות,
משה באגרות שנזכר שררה של והמושג שררה. חשוב ולכ� הבית דבעל רצונו נגד לעשות
תשי� לא לאיסור הנדרשת מהשררה אחר מושג הוי רב, סילוק לגבי ל"ד סי' ח"ב חו"מ
לנהוג דחייבי� דכבוד שררה מחמת אלא בגר, האסורה דכפייה שררה מחמת שאינו עלי	

בגר. שנאסר מצינו שלא כבוד, בו
כא� שאי� נראה לכאורה שררה, לקבל עצמו הגר על ג� איסור יש א� שהערת מה ובדבר
בימי שקרה מה דזה אפשר הזכיר הנ"ל שנכדי כמו ובאמת ממש. בשררה ג� כלל איסור
ולא והשופט והאב"ד הנשיא היו גדלות� מחמת שמעצמ� וכו' ובדבורה ואבטליו� שמעיה

פיינשטיי�. משה ידידו בזה. וצ"ע למנות�, הוצר	

ìהרמב"ם לדעת הג אהבת מצות גדר

:íäøáà áì:ì"æ ãìôðééåå íäøáà â"äøäìí"áîøä úòãì øâä úáäà úåöî87:�"הרמב
לאהוב שצונו היא א) מצוות: שתי מונה רז) רו (עשה המצות בספר
הגרי� את לאהוב שצונו היא ב) כמו	, לרע	 ואהבת ית' אמרו והוא וכו' קצתנו את קצתנו
בכמות מוסיפה הגר אהבת השניה המצוה א� לחקור ויש הגר. את ואהבת� ית' אמרו והוא
עשי� בב' עובר אוהבו אינו שא� הדבר לחזק יתירה עשה מצות אלא שאינה או האהבה

מכמו	. יותר לאוהבו שיי	 דמה לישראל גר בי� נפק"מ אי� האהבה בעצ� אבל
והנה וז"ל: שכ' י"ט) עשה (סו� ז"ל פערלא הגרי"פ בביאור לרס"ג המצוות בספר וראיתי
עשה מנה לא ז"ל הגאו� רבינו אבל הגר את דואהבת� עשה ג"כ מנו והרמב"� הבה"ג
אלא בזה כיוצא בכל למנות שלא ז"ל הגאו� רבינו של דרכו אצלינו נתבאר וכבר זו...
דואהבת עשה אלא בזה מנה לא ולכ� הכל, שכוללת עשה אותה היינו בלבד, אחת עשה
לחזק אלא באה שלא הגר דאהבת עשה והשמיט והגר, האזרח הכל שכוללת כמו	 לרע	

עכ"ל. וכו' עצמה בפני חדשה מצוה כא� ואי� שכרה ולהגדיל בעלמא
אתו הנכו� בודאי עצמה בפני עשה למצות הגר אהבת מצות מנו שלא הפוסקי� אלה והנה

כנ"ל. המצוה לחזק אלא חדשה מצוה כא� שאי� שדעת�
חדשה מצוה שיש שדעתו ימצא המעיי� דהרי מאד. תמוהי� דבריו הרמב"� בשיטת אבל
ואהבת� ית' אמרו והוא הגרי� את לאהוב שצונו היא בסה"מ: דז"ל הגר, באהבת מיוחדת

>�¯<

אברהם:87. שליט"א)לב וויינפלד שרגא יחזקאל הר"ר בנו (ע"י 68 עמ' ח"ה לב חכמי בקובץ =נדפס
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גר הגר שזה לפי כמו	 לרע	 ואהבת באמרו ישראל ע� בזה נכנס שהוא ואע"פ הגר, את
נוספת... מצוה לו וייחד אהבתו על אהבה הא�ל הוסי� בתורתנו שנכנס מפני אבל צדק,
הגר על צונו שהא�ל בארו המדרשות וברוב זה, שסכל המצות שמנה ממי אחד יודע ואיני

עכ"ל. הגר, את ואהבת� ואמר אלקי	 ה' את ואהבת אמר עצמו, על שצונו כמו
באהבה תוספת כא� שיש והיינו אהבה. הא�ל שהוסי� קדשו מלשו� יוצא דמפורש הרי
זה ג� עצמו, על שצונו כמו הגר על שצונו שסיי� מה וכ� והב�. באזהרה, תוספת רק ולא
מישראל אד� כל שאהבת מישראל, אד� כל מאהבת אחרת אהבה מהות כא� שיש מראה
במשנה מש"כ וכ� השי"ת. לאהבת הוקשה הגר ואהבת ב"ה, המקו� לאהבת הוקשה לא
עיי"ש. וכו' עצמו אהבת על שצוה כמו הגר אהבת על צוה ה"ד) פ"ו דעות (הל' תורה
העשה הכפלת רק ולא הגר אהבת של החדשה במ"ע ביאורו שזה בעליל מראה זה כל

כנ"ל.
מואהבת יותר להיות יוכל מה דלכאורה גרי�, דאהבת זו במ"ע המיוחד מה ביאור צרי	 א	
לעיני� לנו והיית לא) י (במדבר עה"פ רש"י מש"כ עפ"י אמרתי צחות ובדר	 כמו	? לרע	
דבמצות ויל"פ עכ"ל. הגר" את ואהבת� שנאמר עינינו כגלגל עלינו חביב "שתהא וז"ל:
חבירו רגל כידו חבירו יד למשל היינו לו, בשוה חבירו לאהוב היינו כמו	 לרע	 ואהבת

אב וכיו"ב. חביבכרגלו העי� גלגל דהרי בחביבות שווי� כול� אי� האד� האיברי הלא ל
וממילא בידו. עינו על מגי� הוא נגדו חיה איזה שבבוא והראיה ורגל, מיד יותר האד� על
כמוב�, מכמו	 יותר זה שהרי עצמו של כעי� חבירו יד שיאהב צרי	 אי� ישראל באהבת
כמו לנו חשוב יהיה גופו שכל היינו לעיני�' לנו 'והיית הוא גרי� באהבת התוספת אבל
שזה רצ"ל הגר, את ואהבת� שנא' עינינו כגלגל עלינו חביב שתהא רש"י שפי' וזה עיני�.
כמו בעינינו נחשב כולו שכל הגר את ואהבת� של המיוחדת במ"ע לנו שנתחדש התוספת

והב�. מכמו	, יותר הוה וזה עינינו גלגל
זה דמילתא לקושטא אבל אינו�, טבי� דאורייתא פטטיא כל בדר	 לחידודא זה כל אול�
אדרבא דהא כגופו, חבירו גו� לאהוב מתפרשת כמו	 לרע	 ואהבת מצות אי� דבאמת אינו.
אנו צריכי� ע"כ לו. שיעשו שרוצה מה חבירו לטובת לעשות אלא קודמי�, חיי	 קי"ל

הגר. את דואהבת� למ"ע כמו	 לרע	 דואהבת מ"ע בי� החילוק מהו לבאר
שהרמב"� ברור יראה הי"ד ובספר המצוות בספר הרמב"� בלשו� דהמעיי� נ"ל, העיו� ואחר
טובי� מעשי� עשיית אלא בלב אהבה הרגשת לא כמו	 לרע	 דואהבת למ"ע מפרש
עצמנו שנאהב כמו קצתנו את קצתנו לאהוב שצונו היא בסה"מ: וז"ל חבירו. לטובת
שיהיה מה וכל ובגופו בממונו לעצמו וחמלתו כאהבתו לאחיו וחמלתו אהבתו ושתהיה
מצוה ה"ג: דעות מהל' בפ"ו כתב וכ� עכ"ל. כמוהו לו אני ארצה אותו... ירצה או ברשותו
לפיכ	 כמו	 לרע	 ואהבת שנא' כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אד� כל על
עצמו בכבוד ורוצה עצמו ממו� על חס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צרי	
אבלי� ולנח� חולי� לבקר דבריה� של עשה מצות ה"א: אבל מהל' בפי"ד כתב וכ� וכו'.
שאי� שבגופו חסדי� גמילות ה� ואלו וכו' האורחי� וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא
הדברי� כל כמו	, לרע	 ואהבת בכלל ה� הרי מדבריה� אלו מצות שכל ואע"פ שיעור, לה�

עכ"ל. ובמצוות, בתורה לאחי	 אות� עשה � אחרי� ל	 אות� שיעשו רוצה שאתה
טובי� מעשי� בעשיית כמו	 לרע	 ואהבת מצות עיקר מגדיר שהרמב"� זה מכל חזינ�
אהבה הכתוב דהוסי� שכתב הגר אהבת במצות משא"כ הלב, בתו	 אהבה בהרגשת ולא
לאהבת אהבתו מצות מדמה רק עבורו טובות מפעולות מעשה שו� מזכיר לא אהבתו על
יסודי מהל' (פ"ב הי"ד בספר ובי� ג') (מצוה בסה"מ בי� הרי ה' ובאהבת ית', המקו�
מדמי� א� וא"כ עיי"ש. מצוות במעשי ולא בלב ית' אהבתו הרגשת רק הגדיר ה"ב) התורה

ו אהבה להרגיש שעלינו ההוספה, זהו אז השי"ת לאהבת הגר אהבת לעשותמצות רק לא
וז"ב. לטובתו, טובי� מעשי�
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הרמב"� תשובת דברי היטב מתור� יהיה מש"כ י"ג,ולפי סי' שולזינגר בהוצאת ח"א הי"ד (בסו�
תמ"ח) סי' בלוי הוצ' הרמב"� וז"ל:ובשו"ת הגרי�שכתב על התורה שחייבתנו שחובה דע

ואפשר לה�, לשמוע הנביאי� על ומורא, בכבוד נצטוינו הא� ועל האב על היא, גדולה
ללב, המסורה רבה באהבה ציונו הגרי� ועל אוהבו, שאינו ממי וישמע ויירא אד� שיכבד
דבריו עיי"ש וכו', אלקי	 ה' את ואהבת שמו את לאהוב שצונו כמו וכו', הגר את ואהבת�

הנעימי�.
בכל הנוהג כמו	 לרע	 דואהבת עשה מצות על שכח וכי תמוהי� דבריו לכאורה והנה
הגר. אהבת מצות גדולה איפה במה וא"כ ובנביא, ואמו באביו ג� ובודאי ישראל אישי
מעשי� אלא מתחייבת אינה בישראל רעי� אהבת דמצות מאד שפיר אתי הנ"ל לפי אבל
לכבד� לגביה� המצוה לקיי� אפשר כבר והנביא ואמו אביו לגבי ואפילו כנ"ל, אהבה של
אות� לאהוב שצונו מצוה נוס� בגר אבל אהבה, הרגשת בלי בקול� ולשמוע וליירא
ג"כ שזה ית' שמו את לאהוב שצונו כמו אהבה, הרגשת היינו ללב, המסורה רבה באהבה
לחיי� הכתוב ככל ולקיי� ולעשות לשמור לאהבתו יזכנו והשי"ת כנ"ל. בלב אהבה הרגשת

אכי"ר. ושיבה זקנה עד אלקי אחזה ומבשרי בספר לעיל

ìצדק גרי עם להשתדך נכון האם
:úåëìä äðùî:ãòø ïîéñ áé ÷ìç:÷ãö éøâ íò êãùì ïåëð éà ïéðòá...הגרי דבר על

דכתיב ממה תמה וכ"ת בה�, להשתד	 לפקפק שאמרתי מה צדק
לרחק. שלא וכ"ש הגר את ואהבת�

יבמות התוס' כתבו שכ� ודע זו, בהלכה מבחו� עדיי� דמע"כ דעתי עניות לפי והנראה
אלא(מז:) שורה השכינה שאי� מישראל השכינה את שדוחי� כספחת לישראל גרי� קשי�

יבמות והרשב"א ע"ש. בה� להשתד	 אי� זה ומטע� בישראל, המיוחסות משפחות על
וז"ל: כתב כידה ד"ה בטובת�הנ"ל נימולי� בישראל הבאי� הגרי� כל אמר יוחנ� ר'

המי� ישובו שלא דורות שבעה עד בגר מאמיני� ואי� נמולי�, ה� שמי� וביראת וברצונ�
ואי� לסורו לחזור הגר עלול עדיי� דורות ז' עד דנמצא הוא, והוא ע"ש, וכו' למוצאיה�
לא והאבות ושרה אברה� שגייר והגרי� כתב: גרי� הל' האשכול בספר ג� בו, מאמיני�
שכתבו דרא, עשרה עד גיורא יתרו פרשת עה"ת הטורי� בעל ועיי� אחד, עד מה� נשאר
ועיי� קצת, הארכתי ח"ו משנ"ה וב"ח ע"ש, דרי כ"ד עד כתב נ"	 על וברד"ק י"ג, עד
אמו אבי שפט� זה פוטי ב� ראית� ובפנחס וכו', בטובי� אד� ידבק לעול� ק"ט ב"ב
בספרינו ועיי� הנ"ל, ב"ב ותוס' רש"י ועיי� אהר�, אחר ויחסו הכתוב הל	 וכו' לע"ז עגלי�
רל"ט, סי' ח"י הלכות משנה ובספרינו באריכות, רי"ג רי"ב רי"א סי' ח"ז הלכות משנה

סכנה. בספק וזרעו עצמו להכניס ח"ו הנה יסור פתי מי וא"כ
יראי� ה� הגר או הגיורת זרע ע� אבל ישראל, כדת נוהגת ישראל בת ע� זה כל ומיהו
כל וז"ל: שע"ז סי' חסידי� בס' כתב וכ� קודמת שהגיורת ודאי אז הרוצה, ישראל ובת
במשא ונעימי� חסדי� וגומלי וצנועי� טוב לב לה שיש גיורת ולוקח טוב לב לו שיש
שהזרע לפי המידות, אלה בה� שאי� ישראל בזרע מלהתחת� בזרע� להתחת� מוטב ומת�,
משנה ועיי� במיוחסי�, לי איכפת מה פי"ז מ"ר ועיי� עכ"ל, וטובי� צדיקי� יהיו גר של

רי"א�רי"ג. סי' ח"ז הלכות
להתחת� מוטב שכתב ובלשונו חסידי� הספר בדברי לדקדק אפשר היה דקצת איברא
משמע בזרע� להתחת� ומדכתב המידות, אלה בה� שאי� ישראל בזרע מלהתחת� בזרע�
או גירות אפילו לכאורה משמע גיורת' 'ולוקח שכתב מרישא ומיהו לא, עצמ� בה� אבל
הקט�. מנשה ונפש, בלב דושה"ט ודו"ק. ישראל מבני יותר צנועי� שה� כל ממש גר

>‡�¯<
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:æî úåîáéומודיעי� להתגייר, שבאת ראית מה לו אומרי� להתגייר שבא גר
דאי טעמא מאי חמורות, מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו

יתגיירפריש שלא לןנפרושרש"י: איכפת ולא גרי�רש"י: קשי� חלבו רב דאמר ,
דכתיב כספחת א)לישראל יד יעקב.(ישעיה בית על ונספחו עליה� הגר ונלוה

:è÷ úåîáéדכתיב מאי יצחק רב טו)דאמר יא זר,(משלי ערב כי ירוע רע
חלבו, כרב גרי� מקבלי גרי�... למקבלי תבא רעה אחר רעה

בעור... כספחת לישראל גרי� קשי� חלבו רב דאמר

:ò ïéùåãé÷שנאמר כספחת לישראל גרי� קשי� חלבו רבי ידאמר (ישעיה
ונספחו,א) הכא כתיב יעקב, בית על ונספחו עליה� הגר ונלוה

הת� יד)וכתיב ולספחת.(ויקרא לשאת

:âé äãðבשלמא המשיח, את מעכבי� בתינוקות והמשחקי� הגרי� רבנ� תנו
כד כספחת...גרי� לישראל גרי� קשי� חלבו רב דאמר חלבו רב

íéùøôîä éøáã íåëéñ

ìממעשיהם לומדים שישראל משום (א)
כתב וז"ל:é"ùøכ� הזק� מורי בש� יג:) בקיאי�(נדה שאי� כספחת לישראל שקשי�

עכ"ל. הזק�, מורי מפי ממעשיה� ישראל למדי� שמא ועוד פורענות, ומביאי� במצות
באיסור עליה� סומכי� או מה�, ישראל ולומדי� הראשוני� מעשיה� שאוחזי� מז: וביבמות

והיתר.
ìעליהם ערבים שישראל (ב)

כתב וז"ל:é"ùøכ� שני) פירוש יג: עכ"ל.(נדה בזה, זה ערבי� ישראל שכל אומר ויש
דאמרינ� הגרי� בשביל נתערבו שלא היא מילתא ולאו וכתב: זה פירוש על שהקשה אלא

סוטה בריתות(לז)במס' ותק"� אלפי� ושלשת אל� מאות שש מישראל אחד לכל נמצא
הגרי�. על נתערבו לא אלמא בזה, זה נתערבו שכול�

זה: על כתבו יג נדה י"לבתוס' רב, דערב ערבות בסוטה חשיב דלא רש"י שמקשה מה
מצרי�. כיוצאי כפלי� היו רב דערב אמר במכילתא מיהו חשבונ�, ידע שלא לפי

ìמיוחסת משפחות על אלא שורה השכינה אין (ג)
כתב çöé÷כ� åðéáøשנטמעו קשי� דלפיכ	 פירש ...ור"י ע: בקידושי� וז"ל בתוספות:

הא מייתי הכי דמשו� נראה וכ� מיוחסת, משפחה על אלא שורה השכינה ואי� בישראל
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וע"ע יג בנדה בשמו תוספות (וכ"כ עכ"ל. חנינא, בר חמא דר' מילתא הא על חלבו דרבי
יבמות). תוס'

עיי� בדבריו, שנתקשו יש ù"àøäאול� úåôñåú:ר"י דברי על שכתב ע) ולא(קידושי�
דאמרינ� והא היה, אדומי גר עובדיה כדאמרי' שכינה עליה� שתשרה ראויי� דגרי� נהירא
למעוטי היינו שבישראל המיוחסות המשפחות על אלא שכינתו משרה הקב"ה דאי� הכא

הקשה וכ� עכ"ל. בקהל, לבא ראויי� שאינ� פסול בה� שיש בחידושיוè"éøäîמשפחות
עיי"ש. לקידושי�

ìהגר מאונאת ליזהר קשה (ד)
קידושי�: תוספות וז"ל אחד. בתירו� התוספות כתבו לישראלכ� גרי� דקשי� מפרשי� ויש

שלא אפשר ואי אות� להונות שלא מקומות בכ"ד עליה� הקב"ה שהזהיר לפי כספחת
ואי� הגרי� על ישראל הוזהרו שביותר 'לפי מז: ביבמות קצת אחר (ובלשו� עכ"ל יצערו�,

מאונאת�'). להזהר יכולי�
ìלגלות שגורמים (ה)

ע: בקידושי� וז"ל אחד: בתירו� תוספות כתבו ישראלכ� הגרי� ידי שעל לפי מפרשי� ויש
כדאמר פז)בגלות כוכבי�(פסחי� עובדי משאר יותר ארצות בכל מפוזרי� ישראל מה מפני

ביבמות אמר דהא נהירא ולא גרי�, עליה� שיתוספו להתגייר(מז.)כדי הבא כוכבי� עובד
משו� הת� ואמרי' דחופי�, דווי� שישראל תדע להתגייר שבאת ראית מה לו אומרי�

ה�. קשי� שיתגיירו דבתר אלמא כספחת לישראל גרי� קשי� מר דאמר הוא דיפרוש
ìישראל על קטרוג מעוררים ביותר במצוות שמדקדקים מתוך (ו)

בש� ע ד� קידושי� תוספות כתבו øâäכ� íäøáà ø"äבקיאי� שהגרי� ...לפי וז"ל:
עונותיה� מזכיר הקב"ה כ� דמתו	 כספחת, לישראל ה� קשי� בה�, ומדקדקי� במצות

הצרפית גבי מצינו וכה"ג רצונו, עושי� כשאי� ישראל יז)של ול	(מלכי��א לי מה שאמרה
לה נראה היה גמור צדיק שהוא שמתו	 עווני, [את] להזכיר אלי באת (כי) האלהי� איש

עונה הש� .88שמזכיר

ìמהם לפרוש אפשר אי בב"ד שהתגיירו אחרי אולם אמתיים גרים אינם רובם הרמב"ם: הסבר (ז)
í"áîøä(יז) כותב: יז�יח הלכה יג פרק ביאה איסורי שלאבהלכות או אחריו בדקו שלא גר

דבר שבשביל נודע אפילו גר, זה הרי הדיוטות, ג' בפני וטבל ומל ועונש� המצות הודיעוהו
מתגייר ואפילוהוא צדקותו, שיתבאר עד לו וחוששי� העכו"� מכלל יצא וטבל ומל הואיל

אבידתו להחזיר ומצוה קידושי�, שקידושיו מומר כישראל הוא הרי זרה עבודה ועבד חזר
סוד�. שנגלה ואע"פ נשותיה� ושלמה שמשו� קיימו ולפיכ	 כישראל, נעשה שטבל מאחר

בשביל חוזרי� שרוב� צרעת', כנגע לישראל גרי� לה� 'קשי� חכמי� אמרו זה ומפני (יח)
אירע מה ולמד צא שנתגיירו, אחר מה� לפרוש הדבר וקשה ישראל, את ומטעי� דבר

תחלה. בה� היו האספסו� הנסיונות רוב וכ� התאוה ובקברות העגל במעשה במדבר

יהוספית,תוספות:88. הרב בשם יתרו) ד"ה סוף יתרו פרשת ריש (ריב"א לתורה התוספות בבעלי מובא =א)
והיינו וסיים: שבשמים, לאביהם ישראל בין קנאה שהטיל דהכוונה יתרו, על שנאמר 'קני' שם לפרש שכתב
זריזים כשאין ישראל מחייבים שגרים לפי הגר יהוספית הרב ופירש כספחת לישראל גרים קשים דאמרינן
חלבו ר' דכוונת דמוכח הסוגיות ממשמעות זה פירוש על הקשה כאן מהרי"ט בחידושי ב) עכ"ל. במצוות,

?? ?? כאן להעתיק ====ואולי לגרים לגריעותא



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â
"òø åøåñ" øâ

124

ìלבוא לעתיד גרים על מדובר ראב"ן: (ח)
הסבר עוד שעתידי�ï"áàøáמצאנו גרי� ועל המשיח, את שמעכבי� וז"ל: ע: קידושי�

בתינוקות והמשחקי� הגרי� כדתניא כבר, שנתגיירו אות� על ולא דקשי� קאמר להתגייר
בנדה ומפרש המשיח, את רוח(יג)מעכבי� כי דכתב נינהו אולודי בני דלאו קטנות דנסבי

ללב� העטופי� כמו מתאחר יעטו� ה' משיח אפינו רוח דכתב משיח הוא יעטו� מלפני
כל שיכלו עד בא דוד ב� אי� כדאמרינ� להבראות ועתידי� עשיתי שאני נשמות בשביל

עכ"ל. גו�, ששמה מחיצה שבגו� הנשמות
ìישראל עם עם לגמרי מצטרפים אינם (ט)

øðìכתב êåøòלדייק ...יש מז:) או(יבמות נגע בלשו� ולא 'ספחת' בלשו� קרי למה
ש� ומבואר א) א (נגעי� כמבואר לאבות תולדה דרשינ� מ'ספחת' שהרי י"ל אבל צרעת,
תבזה לא דורות עשרה עד אמרינ� בגרי� וכ� שלה, אב ע� רק מצטר� התולדה שאי�
אב ע� ולא ממנה, שבא האומה דהיינו שלו, אב ע� רק מצטר� שאינו באפיה, ארמאי
על שמיצר כ� אמרינ� גמור צדיק שהיה א� ביתרו שאפילו ישראל, דהיינו שלו, שאינו

ישראל. ע� שמח ולא מצרי� של מפלת�

"òø åøåñ" øâ

.èð àòéöî àááתורה הזהירה מה מפני אומר הגדול אליעזר רבי תניא
רע. שסורו מפני בגר, מקומות... בל"ו

ìהגירסא (א)
גרי� במסכת וכ"ה רע", "שסורו הגירסא לפנינו בגמרא גירסאות. שינוי על לציי� יש קוד�
[במכילתא]. ש� עה"ת רש"י גרס וכ	 שמט) (משפטי� שמעוני ובילקוט ,?? שמות ובמכילתא
כתב דר"י מכילתא בש� מביאי� כ	 רע". "שיאורו או רע" "שסיאורו גורסי� יש אול�
וש� רע", שלו [שאור] "והגר כב) פרק בובר (הוצאת שמות אגדה במדרש וכ� (ש�), יד,
"בגר ??? בעני� ב) ב (ע"ז ובירושלמי לסורו". יחזור ושמא רע שאורו הגר "כי ט) (כג
"שאילולי הגר לעקילס יהושע רבי תשובת בעני� (??) רבה ובקהלת היה", לשיאורו שחזר

לסיאורו". חזר כ�
"סורו" שגרוס בסמוך לקמן הערוך לדברי לציין יש שם. שמות שלמה תורה מתוך לקחתי מהמקורות הרבה

עיי"ש. שאור" "ענין ומפרש

ìהמילה פירוש (ב)
é"ùøמפרש הירשנסו� הרח"ה [בחידושי רע. שלו ששר הרע, יצר סורו, כתב: יג: בהוריות

קידושי� רש"י וע"ע ברש"י]. דוגמאות כמה לזה ומביא רע שטבעו שלו הטבע היינו ששר
אליו סר שיהא עמו להשתדל רע קרבתו רעה, "מנהגו רע סורו שעכבר שכתוב מה על פב

ומנהגו]. דרכו או טבעו שהכוונה אחד בקנה [ועולי� לביתו". ובא
êåøòä,רע סורו הנשי� ע� שעסקו כל פב.) (קידושי� הגמרא דברי על (ד), סר בער	

ישוב "ואל ש� ועוד לסורו". חזר כדאמרינ� רע, חימוצו כלומר שאור, עני� "פירוש כותב:
מפרש אול� הלשונות שני הביא לסיאורא". יחזרו� ולא תרגומו ט) פה (תהלי� לכסלה

וחמ�. שאור עני� � אחר שענינ�

>‚�¯<
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דברי ספרí"áîøäמתו	 לשו� עיי� נפשו", "שפלות או נפשו" "חולשת שפירש נראה
רנ"ה. ל"ת המצוות

עיי� רע. יהיה הדבר שסו� והיינו "סופו" שפירושו במפרשי� משמעות íéð÷æויש áùåî
עלבונו מתו	 הקב"ה את יצעק שהגר שהכוונה המחודש הראשו� בפירושו (?? (שמות

כספחת...] גרי� קשי� במאמר אחד פירוש ע� [מתאי� רע יהיה הלוח� של וסופו
ונטיעתו ששורשו [היינו] הגפ�, סורי לשו� סורו אומרי� ויש השני בפירושו זקני� במושב

רע.
éçøæîשלו האלקי� והיינו צורו, היינו שסורו חדש פירוש מציע (?? (שמות התורה על

הערו	...) מוס� אריה, (גור עליו חולקי� ואחרוני� שלו. וע"ז לאמונותו לשוב וקל רע
:øéàé úååç..."לסורו יחזור פ� פירוש רע, שסורו "מפני שאלה) ד"ה קמ"א (סימ�

äðùîä úáëøîשסבל(למכ היינו סורו חדש: פירוש ג� דבריו בתו	 מביא ש�) ילתא
מדוכה) (ולכ� ייסורי� הרבה

ì?החשש מה (ג)
ליהדות לחזור לפתותו קשה בו יחזור א� או לעצמו, והפסיד גר, והפסדנו לגיותו יחזור א.

יואל) (גליוני לישראל (נקמה) רעות ויעשה לגיותו יחזור ב.
אונאתו על ועוברי� בקלות נפגע ג.
צעקתו וישמע הקב"ה אל יצעק ד.

מראה) (יפה יצרו וכבש תאותו שעזב הקב"ה אצל חביבות לו יש לכ� ה.

äæä ïîæá íéøâ úìá÷

:úåôñåú(:è÷ úåîáé),íéøâ éìá÷îì àáú äòø øçà äòøשמשיאי� היכא דהיינו ר"י אמר
לקבל�, לנו יש להתגייר מתאמצי� ה� א� אבל מיד, אות� שמקבלי� או להתגייר אות�
והלכה להתגייר שבאתה לתמנע קבלו שלא ויעקב יצחק אברה� שנענשו מצינו שהרי
חלק בהגדת כדאמרינ� לישראל דצערינהו עמלק מינה ונפק עשו ב� לאליפז פלגש והיתה

צט) מדליקי�(סנהדרי� במה פרק ובריש המואביה, ורות ונעמה הזונה רחב קבל יהושע וג� ,
לא) מנת(שבת דעל ואותו גדול כה� שתשימני מנת על גיירני שאמר אותו הלל שגייר

שסופ� בה� הלל היה יודע להתגייר מתאמצי� היו שלא ואע"פ כולה, התורה כל שתלמדני
לבסו�. שעשה כמו גמורי� גרי� להיות

éøéàî::â äøæ äãåáòגרי� לקבל ורשאי� תקפה ויד� אדמת� על שרויי� שישראל בזמ�
ובודקי� בו מדקדקי� אלא מיד, דבריו פי על הגר את מקבלי� אי� האמות משאר
לאיזו או דבר לאיזה מתפחד שהוא או עושה הוא לנו שרואה שררה בשביל שמא אחריו
וא� יבמות, במסכת שיתבאר כמו מצות עול אותו מודיעי� מכוו� לבו מצינו וא� סיבה,

מקבלי� מאהבה אות�.קבלו
בימי לה� חוששי� שהיו ושלמה דוד ימי כל גרי� הגדול די� בית קבלו לא זה דבר ומתו	
שהיה והשררה הכבוד בשביל שמא שלמה ובימי מתגיירי� היו מלחמותיו מפחד שמא דוד
עליה� שאמרו וה� הדיוטות די� בית ידי על מאליה� נתגיירו הרבה ומ"מ בימיו� לישראל
אות� מקרבי� היו שלא אלא מ"מ בגרי� אות� מחזיקי� הגדול די� בית והיו גרורי� גרי�
לימות וא� כספחת, לישראל גרי� קשי� אמרו אלו ועל סופ� מה רואי� שיהו עד כ	 כל

הכונה: ובירר גדול דקדוק אחר אלא הגדול די� בבית אות� מקבלי� אי� המשיח

>„�¯<
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äîìù ìù íé::èî ïîéñ ã ÷øô úåîáéלהתגייר להשיא� שלא דוקא ר"י... ...וכתב
שקבל כמו לקבל� לנו יש להתגייר מתאמצי� שה� רואי� כשאנו אבל

המואביה. רות קיבלה ונעמי הזונה רחב יהושע
שהיו החורב� אחר אפילו ארצ�, על שרויי� ישראל שהיו בזמ� איירי זאת דכל נראה ומ"מ
כל לה�, נתו� היו והרשות בארצ�, שרי� היו מקו� מכל רומי, למל	 ונשתעבדו דויי�,
וכעבדי� לנו לא באר� שאנו עכשיו אבל לקבל, שיכלו להתגייר, בארצ� שיבא מי מי
בנפשו ומתחייב במלכות מורד הוא הרי לקבלו, מישראל אחד יבא א� אדוניה�, יד תחת
במקו� האידנא, זו לקבלה שמשות� מי כל ואומר מזהיר אני כ� ועל כספחת, לו וקשה
והלואי ממנו, היודע בי� שלו בגירות עמו המתעסק בי� בראשו, שדמו מקפדת, שהמלכות
עלינו יתרבה ולא גליותינו מש	 ימי כל האומות בי� ישראל לזרע ומצב תקומה שתהא

מאוד. מאוד לחוש וראוי מאמונתינו, שלא זר, איש
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ביישובו, הכלל>רנה<העוסקים יוצאיםמן .129
העולם, המחריבים 129הרשעים

ב הזמן,ד:-פרק כל האנושיות לעזרת זקוק האדם
ולתת130,>רנז-רנו< רוצהלעזור האדםמטבעו

132>רנח<לזולתו,
ה: הכוללתפרק רעים אהבת מצווה התורה גם

הלשונות, וכל האומות עובדי>רנט<כל .132
המצוה, המושחתיםאינםבכלל זרה 133.עבודה

בכלל זרה עבודה עובדי שאינם בזמננו הגוים
134>רס<המצוה,

ו: האדם',פרק מן לו 'תפארת כך: חז"ל דעת גם
הימנו',134.>רסא< נוחה הבריות שרוח 'כל

הימנו, נוחה הבריות רוח אין לשמים רשע .135
נכרים, גם מכבדים היו חכמינו >רסב<135.

135
ז החכמה,ח:-פרק לאהבת קודמת רעים אהבת
אהבתרעיםקודמתלאהבתהאמת,>רסג< ,136
136>רסד<

ט הבריותי:-פרק בתיקון רוצים החכמים
במדברות>רסה<וחברתם, מתבודדים ,137

לחברה, 137>רסו<לתת
יא: לתורה,פרק קדמה ארץ 138.>רסז<דרך

לחבירו א. ב. למקום,מצוות למצוות קודמות
138

יב: האדם,פרק גוף בתוך האיברים בין ליחס משל
139>רסח<

גםבדבריםהנראיםפרקיג: זהירותמלפגועבחבירו
וליצנות, דברים כאונאת 140.>רסט<דקים

לעצמו לו המפריעים לדברים לב ישים כאשר
גם .140 זולתו, את ומצער מפריע מה ילמד –
לזה, זה יזיקו שלא שומרים הגוף בתוך האיברים

עצמו,>רע< תועלת מפני לחבירו יזיק לא .141
בשל142.>רעא< נוגעת שלא מהנמלה לימוד

143 חברתה,

יד: לכףפרק לדונו צריך רע לך שעשה מי אפילו
לא>רעב<זכות, .144 מידותיו, על מעביר .143

לו, להטיב שסירב מי על 144>רעג<להתרעם
טו: חבירו,פרק בקלון לאהוב>רעד<מתכבד .145

אשתו, את להורים>רעה<ולכבד אסור .145
, בבעליה לזלזל בתם את 146>רעו<לעודד

טז בנייז:-פרק ולשאר לבניו הראוי היחס
ושמירת146,>רעז<משפחתו, הורים כיבוד

האחים,>רעח<ממונם, בין קטטה >רעט<147.
הם אם וכ"ש בבית במשרתים לזלזל אסור .148

יתומים, או המלך>רפ<אלמנה היחס .148
מבטל>רפא<ולממשלה, עצמו מקלל .148

רעים, 149>רפב<אהבת
יח: תלויפרק כמוך, לרעך ואהבת ענין ביאור

מידת לפי משתנה זה ולפי מחברך שלך בצפיות
טעם, בטוב מוסבר הכל לחבירו, האדם קירבת

באומנות>רפג< כמוך אפילו >רפד<150-151.
.152 ה', אני ופירוש שלם לא הוא אם גם .152

השם, ציווי בעבור המצוה 152>רפה<תקיים
כד: לשמורפרק כדי אחרים לחשוד צריך שני מצד

, מהיזק 153>רפו<עצמו
כו רעים:-פרקים אהבת מפסידי מודעל: אינו

לזולת, לעזור [מצוה] עין>רפח<לחובה .157
רע,>רפט<רעה, לב הטרדה>רצ<157. .157

ביתו, ובני עצמו בצרכי 158.>רצא<והעסק
באחרים, חסרונות מפחד>רצב<רואה .158

או אישיים ממניעים מטיב שהוא עליו שיאמרו
הבריות, בעיני אותו ויבזו 158.>רצג<אחרים

טובה תחת רעה לשלם אנשים שדרך טוענים
בהפסד, מזה שיפגע>רצד<ואצא מפחד .159

מדינה>רצה<במעמדו, מאנשי הרתעה .160
אחר, חוג חינם,161.>רצו<או שנאת חומרת

שבין>רצז< מצוות על מורים הכרובים .161
לחבירו, לא>רצח<אדם חכמה אנשי .162

העולם, אנשי שאר עם קשר 4רצט<רוצים <16
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"úéøáä øôñ"î åððôìù íé÷øôäø÷åç ,ïåàâä úàî (æ"ð÷ú úðùá ïéøáá äðåùàøì ñôãð)

úðùî" øôñ ìò "åöò íòè" ñ"çî) ì"æ àðìéåî [õéáåøåä] åäéìà ñçðô ø"øä ,ìáå÷îå

.ì"æ à"øâä ìù åøåã ïá äéäå (é÷éø éç ò"øì "íéãéñç

÷ñåòä éðùä ÷ìçì äîã÷ä ïéòî äååäîå òáèä úîëçá ÷ñåò øôñä ìù ïåùàøä ÷ìçä

..úåãéîä ïå÷éúå ,íùä úãåáò ,äðåîà ìù íéàùåðá ùôðä úåîëçá

"íéòéø úáäà" øîàîáïéáù úååöîì åìåë ùã÷åîä (íé÷øô á"ì ììåëä ,â"é øîàî á"ç)

.åìà úååöîì íéøåù÷ä íéáø íéàùåðá øáçîä ùãçîå ÷éîòî Y åøéáçì íãà

ìביישובו העוסקים העולם תושבי כל כולל רעים אהבת
:úéøáä øôñ:à ÷øô :"íéòø úáäà" â"é øîàî á"çשיהיה הוא רעי� אהבת מהות

לשו� מאיזה ויהיה שיהיה, ע� מאיזה יהיה האנושי, מי� כל אוהב האד�
או בונה או עול�, של בישובו ועוסק כמוהו ובצלמו בדמותו אד� שהוא בעבור שיהיה,
ותחבולות בחכמות חושב או מלאכה, בעל איזה או מוכר או סוחר או זורע, או חורש
תבל מכי� והוא הבריות, מצרכי דבר ידח לבלתי מחשבות וחושב העול�, לצרכי יקנה
אלה ידי על כי עמל, שהוא לבו ברעיו� נפלאי� ומלאכות כלי� ותק� וחקר ואז� בחכמתו,
אלהי� ברא אשר הדברי� כל ונמצאי� בשלמותו, ומתקיי� כתיקונו עומד העול� הדברי�

אד�. לכל מאד טוב והנה עשה ואשר לעשות
ìהעולם את המחריבים והרשעים המדבריים הכלל: מן יוצאים שני

(ווילדער הנקרא המדבריי אד� ב� האחד זו שני�, אלא הזאת האהבה מכלל יצא ולא
והולכי� פירות אוכלי� רק זריעה ולא חרישה לא מיוחד מקו� ולא בתי� לה� שאי� מא�)
ע� זה לא ריע, לה� אי� אשר כצא� האר� בהמות כמו וחיי� הפקר, הנשי� וכל ערומי�
והגנבי� הרוצחי� כמו העול� בהשחתת עוסק א	 מדיניי אד� ב� הוא והשני עמנו, ולא זה

וכדומה: והשודדי�
חנ� על רעה לעשות אי� להמדבריי והוא, להמשחיתי�, המדבריי� בי� הפרש יש ואמנ�
יפה רעה לה� שעושה מי ולמשחיתי�, למרצחי� א	 בחנ�, בהמה לצער אסור כאשר
מתרבי� הטובי� פירות השדה מ� או הכר� מ� הקוצי� ובאבד� מכלה הוא קוצי� כי עושה,

החינו	 בספר ל"ד)כנזכר ואלה(מצוה העול�, מישבי ומ� הישוב מ� אינ� המדבריי� כי ,
יד�, בפועל העול� מחריבי המה

זולת ואד� אומה זולת אומה בזה יוחד ולא במשמע, שת בני כל אלה, שני מלבד אבל
ג"כ, אחר אד� בעבור אד� כל מציאות רק לבד עצמו בעבור האד� נוצר לא כי אד�,

>‰�¯<
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בעבור איש בעצמו האנושי ומי� האנושי מי� בעבור נברא ומלאה אר� כל החכ� כמאמר
ראוי רק הזה הדבר לישראל טוב א	 לא לכ� בתועלותיו. באיש איש להמיר נברא רעהו
הקהל כל בכללו, האנושי מי� וקשר כול�, עמי� לאהוב אד� לכל הזה הטוב הדבר לשמור
אל איש הטוב בעשיית ממנו איש כל ולהשתדל האר�, יושבי כל ולאזרח לגר אחת חוקה
בה להשתכר שבידו מה בקני� בי� הגו� בהשתדלות בי� והתמורה, החליפי� דר	 על רעהו
יחובר אשר אד� בני ואהבת ריע עני� הוא זה חברת�, תועלת בה ולהרויח כללות� טובת

האנושות/החברה): (אהבת פריינד) (מענשע� הנקרא המדברי� החיי� כל אל

ìצרכינו להשלים זולתנו לעזרת זקוקים אנו האם
:á ÷øô,השכל מצד האנושי מי� חברת וחיבת רעי� אהבת על חייבי� אנו א� לדעת א	

ולתור לדרוש שצרי	 השאלה, זאת בתשובת נאמר חובה, ולא בידינו רשות הדבר או
לקבל נצר	 שאינו או לו, הוא והכרחי מינו מאישי טובה לקבל האד� נצר	 א� תחילה
האד� צרי	 שבהכרח לנו ויתאמת במחקרנו וכשיעלה זולתו, אד� משו� ותקנה תועלת
לנו ויתאמת כשיתברר אמנ� ספק, בלי גמור חוב הדבר יהיה במינו, מזולתו טובה לקבל
ג� זולתו, עזר מבלי בעצמו בעול� להתקיי� אפשר אד� כל אבל לאד�, נצר	 אד� שאי�

ומנהג: רשות אבל חובה אינו זה א� מחסור, באי� בטח ישכ� לבדד
– והוא העיו�, אל היו� ואבוא הזה המחקר על לעמוד לבי את אשי� ומעתה

ìהזמן כל האנושיות לעזרת וזקוק יצרתו מתחילת בעצם חסר האדם
:â ÷øôוחי אד� להיות אותו המשלימי� הדברי� מכל חסר נולד שהאד� זאת מודעת

רגלו ואת ידו את להרי� יכולת ומבלי לבוש מבלי אמו מבט� יצא ערו� האדמה, פני על
שו� לו ואי� ממקומו, עצמו את לזוז יכולת לו אי� א� רצו�, ולא כח לו אי� כי לרצונו,
חושיו, בשאר וכ� שומע מה יודע ואינו שומע רואה, מה יודע ואינו רואה מהחושי�, חוש
ולנקותו ולרחצו ולקשרו טבורו את לחתו	 זולתו לאד� תיכ� וצרי	 ומטונ�, מלוכל	 והוא
להניקו לאד� וצרי	 וצמא רעב והוא למקו�, ממקו� אותו ולטלטל ולהלבישו ולחתלו

בחושיו. ושל� גדול היותו עד לגדלו לאומ� וצרי	
עד לו עול� הליכות ושימסור ומלאכה ודעת ובינה חכמה ללמדו למורה צרי	 כ� אחרי
נצר	 הוא כחו, ובכל ובדעתו בגופו של� והוא כשנתגדל וא� איש, לכלל ויבא יגדל כי
אל והשתיה המאכל הגיעו עד זולתו, אד� ידי ומעשה זרי� ליגיעת שעה ובכל עת בכל

זומא ב� אמר כאשר בשרו, את לכסות הלבוש הגיעו ועד הרואה)פיו אוכלוסא(בפרק כשראה
הראשו� אד� יגע יגיעות כמה לשמשני'. אלו כל שברא 'ברו	 הבית בהר מעלה גב על
ואח"כ ואפה ולש ורקד וטח� וברר וזרה ודש ועמר וקצר וזרע חרש לאכול, פת שמצא עד
אלו כל ומוצא משכי� ואני לבש, ואח"כ ותפר וצבע וארג וטוה ונפ� ולב� גזז אכל,

לפני: מתוקני�
אשר הרבי� והמיני� בו, אתה אשר הזה הבית כי א� המקו�, בכל לב	 את תשי� א� וככה
תמצא לפני	 אשר את תבי� בי� א� והיה ותועלתו, האד� להשלמת המוכני� בתוכו ימצאו
אנשי� וכמה לזה, נצר	 היה חרו� ומחשבות והתחבולות המלאכות ומ� החכמות מ� שכמה

הג עד עצמ� מיגעי� היו התאספורבי� אנשי� כמה בהבנותו והבית הזה, המעמד אל יע	
מחשבות וחושבי חרש חורשי מלאכות בעלי וכמה ובלבני�, בחומר בבני� בו והשתדלו
וכמה בחלונות, אשר בזכוכית וכמה ימי�, כמה לבית המלאכה עושי ובברזל ובאב� בע�
והגרז� ומקבות צבת וא� שוני� מכלי� כלי� המלאכות, בעלי לאות� הנצרכי� אומנות בכלי

>Ô�¯<

>Ê�¯<
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הבית, תבנה לא אתה רק וא� בבית, אשר כל ואת הבית בכלי וכמה וכדומה, ברזל כלי כל
לזה: נצר	 היה האנשי� מ� גדול וקהל רבה אסיפה כמה בתוכה דר שאתה העיר ג� מה
אד� בני כמה ראש, ועד רגל מכ� מלובש אתה אשר בגדי� למיני לב	 תשי� א� וככה
מעבדה וזה העור את מפשיט זה תופר וזה אורג זה סורק וזה צמר גוזז זה בה� התעסקו
מי וכשיחלה עוזרו, ומי מוליכו מי סומכו מי אד� של זקנתו ולעת מנעלי�. עושה וזה
את הוא לא מקברו ומי מלבישו מי מרחיצו מי וכשמת משמשו, ומי משכיבו מי מרביצו

ממינו. אד� בני אבל עצמו
בני באמצעות א� כי נשיג לא זה ג� חיי�, בעלי משאר משיגי� אנו אשר התועלת אפילו
מחרשה וזה דרב� זה רכב וזה עגלה וזה מרכב זה פרומבי וזה לסוס אפסר עושה זה אד�,
ומביא המולי	 הרוח כמו חיי� בעלי מהבלתי משיגי� שאנו התועלת אפילו וכדומה. לשור
וכמה אדיר, וצי הספינה לבנות צרי	 חכמות וכמה אד� בני כמה י�, דר	 הספינות כל
לצדד י� יודעי המלחי� חכמות וכמה (מאטראזי�) הנקראי� במי� מלאכה עושי אד� בני

לזה. צריכי� הספינה מנהיגי ברוחות
להגיע וילאה יחלש שבעשירי� ועשיר שבגבורי� וגבור שבחכמי� חכ� האד� יהיה ולו
טוב לא כי ועל ממינו, הרבה וחכמי� רבי� אנשי� עזר מלבעדי לו הנצר	 כל אל לבדו
הדבקות על להסכי� יחד שת בני כל ולהתחבר להתקב� הוצר	 לכ� לבדו, האד� היות
יגיע זה את זה עזר� ושמתו	 השדה, חית עליה� ויתגבר יתרבה שלא כדי הועידה ועל
ציד זה צור� וזה חוצב זה תופר וזה חופר זה אדמה עובד זה לו, שצרי	 מה אל אחד כל
אנשי�, בי� מובלע להיות בטבעו מדיניי האד� כי וכדומה, אופה וזה טוח� זה בונה וזה

ממינו: יחד אנשי� הרבה חברת בזולת בעול� קיומו יתכ� ולא
מזה זה והעזר התועלת יומש	 ולא יועיל לא הקהל את ובהקהיל באסיפת� ג� כי ואחר
היא אשר אחת מלאכה עשיית על רבי� יסכימו למע� ורצונו כוונתו לזה זה יודיע לא א�

א התחברות ומ� האנשי� מ� רבה לאסיפה ונצר	 יתבר	גדולה העליו� החכ� ש� לכ� ליו,
מקשיבי� חברי� אחד כאיש העדה ותקהל רבי� יתועדו ידו על אשר באד� הדיבור כח
ודעתו האד� של הרצו� מסירת הוא הדיבור כי רעהו, דעת איש הקהל כל וידעו לזה זה
קולמוס הלשו� כי רעהו, לאוז� מפה במסירה הנקנות האותיות וחתו	 הקולות ידי על לזולתו
הפורחות אותיות ידי על לבו וברעיו� זולתו, למוח מחשבתו איש שולח בו אשר הלב

יודבקו: באחיו ואיש חברו לאוז� באויר
חכמה בלתי לעשות אפשר אי הפועל אל האד� צרכי המוציאי� המלאכות שכל ולהיות
למע� ובינה דעה חכמה באד� יתבר	 הבורא ש� לכ� שוני�, מכלי� כלי� ותחבולות ובינה
מושלמי� ה� לעול� בוא� בעת שתיכ� חיי� בעלי שאר כ� שאי� מה מלאכה, בכל דעת
יולד כי עז או כבש או ושור יחיו, רבות ושני� יזקינו כאשר כמו שבחוק� השלמות בכל
אמו תחת שהוא מועטי� ימי� איזה מלבד ימיה�, בסו� כאשר צרכ� כל תיכ� לה� יש
ממינ� הרבה יתחברו ואל ירעו אל והבקר הצא� ג� לכ� והחושי�, האברי� התחזק עד
לא כ� על מזה, זה להעזר נצרכי� ולא בהתבודד להשלמתו מגיע ואחד אחד כל כי יחד
כ�. ג� הדבור כח בה� ש� ולא בתבונה לה� חלק ולא חכמה יתבר	 הבורא בה� ש�

שעה ובכל עת בכל רבי� לדברי� נצר	 האד� כל זה כי לנו ונתאמת הדבר נודע ואכ�
כלל: חיי� חייו אי� זה ובזולת ובקהל� אד� בני ע"י אלא אות� מגיע אינו והוא

ìהאנשים חברת ולחזק לקיים חוב עלינו שיש מזה המסקנה
חברת בתו	 וצדק היושר תמיד לשמור גמור חוב אד� כל על שמוטל נות� השכל מעתה
מה�, לאחד ומהזיק מעול להרחיק שמירת� על שוקד ויהיה הקבו�, שיתקיי� כדי מינו,
בעשותו קשור� ועבותות החברה ברית קיו� למע� הימי� כל וטובת� שלומ� דורש ולהיות

רצו�. ומה� לה� להפיק וראויי� נאותי� מעשי�
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מחייב השכל כי עול�, ברית בעלי אד� כל על גמור חוב הוא שזה השכל מצד מבואר הרי
טובה שכפוי למי ולהרחיק ולמאס ותועלת, טובה ממנו שקבל למי בטובה וכ�89להקביל ,

חז"ל טובה:(במדרש)אמרו שכפוי כמי הקב"ה לפני שנאוי לית
וההשחתות והנזיקי� באר� האד� רעת רבה כי והוא השכל, מצד זה יחוייב אחר מדר	 ג�
לאלה, וכדומה גבול והשגת רעות עצות רציחות גזלות גנבות מלשינות כמו יד� על הבאי�
וכדומה, וההבער והמבעה והבור השור כמו אחרות סיבות ידי על הבאי� מהנזיקי� יותר
א עליו ימעטו כול� האד�, בני תקרב כי ונפש לה�, ומטיב הבריות את שאוהב מי להוכל

בני אהבת בלבו שאי� מי על למרבה המה אבל לו, ואח ריע איש כל ויע� יע� הנזיקי�
חז"ל שאמרו כמו דאבות)אד�, ב' העול�:(בפרק מ� האד� את מוציאי� הבריות שנאת

ìלזולתנו לעזור נטיה האדם בטבע גם
:ã ÷øôהשאלה זאת בתשובת נאמר לא, א� הטבע מצד עליה� חייבי� אנו א� לדעת א	

בעיני ישרי� מעשי� לעשות וחפ� נטיה בעצמו ימצא ובטבעו בנפשו האד� יבחו� א� כי
לחבוש האסור, לפקח הנלח�, להושיע דל, על לחמול לזולתו, ולהשפיע להטיב אד� כל
לאחרי�, מחכמתו לחלק להרג, מטי� לחשו	 למות, לקוחי� להציל החולה, לרפאות הנמח�,
בכל לזולתו להטיב לאלה וכדומה הטוב הדר	 ולהורות� אנשי� להדרי	 לתלמידי�, ללמד

ביכלתו: אשר וכל ומחכמתו ומקנינו מכחו מיטב מיני
בסכנת עצמ� הכניסו אר� ורוזני מלכי� בני כמה שאפילו רבות פעמי� הנסיו� העיד וכבר

ביתו... ותבער אש תצא כי או בנהר שנפל אד� ב� להציל כדי ובמי� באש באו מות
=== המעשה סיפור ==חסר

ìהלשונות וכל האומות כל הכוללת רעים אהבת מצווה התורה גם
:ä ÷øôעליה עמו את ה' פקד כי נאמר הכתוב, מ� עליה חייבי� אנו א� לדעת אמנ�

שכתוב: כמו היטב, באר זאת אותנו מחייבת והתורה êåîë'מפורש, êòøì úáäàå'ואי� ,
שכתוב כמו כמו	, 'לאחי	' ואהבת כתוב היה כ� היה שאילו דוקא, לישראל בו הכוונה

רבית כג)אצל שכתוב(דברי� כמו כמו	, עמ	' 'לבני ואהבת או כס�, נש	 לאחי	 תשי	 לא
יט) ועוסק(ויקרא כמו	, אד� שהוא לרע	 בו הכוונה אבל עמ	, בני את תטור ולא תקו� לא

– יצחק רעי ע� גרר רעי לאיש, הריע וכל במשמע, האומות וכל כמו	, עול� של ביישובו
האומות מ� רעי� אהבת זה בפסוק מרע	 מיעטו לא חז"ל כאשרשהרי דבר בו דרשו ולא

בפסוק המצרי ומעטו כא)דרשו שאמרו(שמות כמו רעהו, שור את איש שור יגו� (בפרקכי
שנגח) דרשושור לא שחז"ל ביד	 נקוט זה כלל כי מצרי, של לשור שנגח ישראל של שור

ביד� קבלה היה אשר במקו� א� כי לבות� על עלה כאשר לרבות ה� למעט ה� דבר
אחר, במקו� לא רב, א� מעט א� קבלת� כפי דרשו וש� לרבות, או למעט בא זה שפסוק
הגוי שא� בכתוב ומצינו בתורה, רבות פעמי� ההוא ולשו� ההיא תיבה נכתבה א� אפילו

שכתוב כמו ריע טז)נקרא ב היה(שמואל גוי חושי כי חז"ל ואמרו דוד, רעה הארכי חושי
היה: נכרי כ� ג� בנו אבשלו� מפני בברחו דוד ע� אשר הגתי אתי כמו

וויטאל חיי� ר' קדוש האלהי איש בדברי נמצא מפורש רק גוי� קרבו אומר אני מלבי ולא
קדושה שערי בספרו ה')ז"ל שער א' אפילו(חלק הבריות כל את 'ויאהב ש�: ידו יכתוב וזה

עכ"ל. גוי'

>Á�¯<

>Ë�¯<

הברית:89. סברהספר איך אבל ישירה תועלת ממנו שקבלתי למי בשלמא א) המחבר בסברת לעיין ==יש
ומקלקלים נוטלים רק ואדרבא לחברה מוסיפים לא אדם בני הרבה ב) בעולם אדם כל לאהוב אותי מחייב זו
אמרו לא אבל לעדות, פסול עולם של ביישובו עוסק שאינו שמי אמרו רק חז"ל ג) אליהם? להתייחס איך -

לאהבו חוב שיש ביישוב שעוסק שמי
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אליהו דבי בתנא ג� מפורש נמצא טו)וכ� לגוי(פרק שמכר אחד יהודי לאיש אליהו שאמר
כתיב בני אליהו לו ואמר לו, ונת� המחצה את רק אפל בבית לו ומדד תמרי� כור ארבעה

יט) והגאו�(ויקרא עכ"ל, כרע	 הוא הרי ואחי	 כאחי	 הוא הרי רע	 רע	, את תעשוק לא
ודוד עכ"ל, לו המטיב עכו"� אפילו משמע רע	 הלשו�: בזה כתב דנורא זקוקי� בעל

חז"ל אמרו זאת על שנאתי�, שנאה תכלית אשנא ה' משנאי	 כתבי)שאמר כל שזה(בפרק
האומות על לא וכופרי�, שמכירי� והאפיקורסי� המיני� על :90נאמר

אתי מקו� הנה יח)ג� פרק לקמ� זה פשוטו(במאמר לפי כמו	 לרע	 ואהבת פסוק בו לפרש
פה. ותבי� ש� ולב	 עיני	 והיו מקרא, של

ìהמושחתים ע"ז עובדי שאר וכן זה בכלל אינם להכרית שנצטוינו העממים שבעת

פסוק על ז"ל רש"י דברי ג� כי דבר לב	 יהרהר ואל בעיני	 יקשה כ)ולא וידבר(שמות
וגו' תשנא ולא ידוע הדברי� כל את ==אלהי� וצ"ע כוונתו למה מובן לא למעט==כאן בא א	 ,

זה אכזרי� שהיו ישראל באר� הה� בימי� שישבו האומות שבעה רעי� מאהבת ולשלול
האנו מי� חברת אהבת בה� היתה ולא זה, שלעל בישובה עוסקי� היו שלא די ולא שי,

כבר כאשר ירצחו, ויתומי� יהרוגו וגר אלמנה ונאו� וגנוב ברצוח עוסקי� היו אלא עול�
למעלה א)זכרנו רעי�.(פרק אהבת מכלל יצאו עול� בהשחתת שהעוסקי�

ישרפו ובנותיה� בניה� ג� כי העול�, השחתת ג"כ היה לאלהיה� אשר העבודות וכל
אחד בבית הרבה ונשי� אנשי� נכנסי� היו איד� וביו� אבות�, לרבות ג� לאלהיה� באש
במעלליה� ויזנו במעשיה� ויטמאו המזדמ� כפי הנשי� על האנשי� ויבאו וחשו	 גדול
ומחבלי� הקבו� מפסידי� והיו ותועבות, וזימה חמס האר� ומלאה בדמי� האר� ותחנ�
זכר� מאר� להכרית וצוה ה' הצמית� וברעת� עול�, ארחות ומשחיתי� החברה ברית

שכתוב כמו השמד כ)ויאמר ולא(דברי� הה� בגוי� יתערבו לא למע� נשמה, כל תחיה לא
והיבוסי החוי והפריזי והאמורי החתי תחרימ� החר� כי שנאמר כמו ממעשיה�, ילמדו
הרופא כמו תועבות�. ככל לעשות אתכ� ילמדו לא אשר למע� אלהי	 ה' צו	 כאשר

שיטתו90. להבהיר ויש גדולה התנגדות עורר לרעך ואהבת מצות בכלל גויים העולם אומות שגם =שיטתו
===

?? ?? ?? לקמן ביאור ==הרחיב
לא כאן דהמחבר אף היום תושב גר נקרא מי דיון לצרף (ויש הזה בזמן בנכרים המאירי כשיטת דס"ל מוכח
העובדים הודו שאנשי לקמן מפורש כתב וכן מתנהגים איך אומה אותה של במציאות תלוי / זו( זברא הזכיר
עיין / בכלל אינו וגונב נואף נח בני מצוות מקיים שלא גוי כל ולכאורה רעים, אהבת בכלל אינם זרה עבודה
פרק בסוף הענין בסיכום בדבריו וגם זכאי בן יוחנן ר' ודברי הימנו נוח הבריות רוח ו פרק סוף לקמן דבריו עוד

כה
לו", המטיב "...עכו"ם דנורא זוקקין דברי מביא לקמן ועיין אליו המקורב בגוי רק כן דסובר =י"ל

ואולי שלו החבירות במעגל שהוא נכרי על ומודבר כמוך, לרעך ענין בעיקר אזיל דלשיטתו להסביר יתכן =ד)
מטעם לא ואולי לכבדו מצוה שיש יודו הפוסקים שאר בכה"ג ואולי וכדומה, וכו' בעבר חסדים עמו עשה

.... וצ"ע אחר מטעם אלא ואהבת של דאורייתא מצוה
א' פרק הישראלי נפשות א' מאמר ח"ב תחילת לעיל ישראל נשמות ברוממות עצמו המחבר לדברי ==לציין

וגוי--- ישראל שבין בחילוק למעט כאן בא -ולא
= = = רשימה= כאן והביא הספר בסוף נושאים עיין במפורש עליו החולקים ==רשימת

גוים כ"ש ולכאורה ומצוות בתורה אחיך הרמב"ם ובלשון רעים מאהבת רשע הממעטים הראשונים ==שיטת
שאין כתב ?? חיים אורחות קנייבסקי הגר"ח ג) ,?? ?? חסידים בספר כזה מושג ויש עדיף כשר דגוי י"ל אלא

עיי"ש. ועוד דר"נ אבות פי על הברית" כספר "דלא גוים לאהוב מצוה
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רע וחלי ממארת צרעת בו שיש בראותו האד� אברי מ� אבר לחתו	 שמצוה המומחה
למע� האד� לטובת זה ועושה וימות, האברי� כל בשאר להתפשט יוכל אשר מרפא לאי�

וחי, האד� גו� וכל האברי� כל שאר יציל
כנאמר הה� בימי� שהיו האומות שאר על ככה ה' צוה תענ	(ש�)ולא שלו� א� והיה

באמרה התורה כונה לא כאשר ועבדו	, למס ל	 יהיו בה הנמצא הע� כל והיה ל	 ופתחה
ז) לא(דברי� ישראל, באר� הה� בימי� שישבו העמי� על א� כי ברית, לה� תכרות לא

כנאמר צור מל	 חיר� ע� ברית כרת שלמה שהרי האומות, שאר ה)על א ויכרתו(מלכי�
שניה�. ברית

ìהמצוה בכלל ע"ז עובדי שאינם בזמננו הגוים
עובדי� ואינ� השמי� אלהי את שיודעי� הללו שבדורות הגוי� על הכוונה שאי� שכ� ומכל
ה� ע"ז עובדי לאו לאר� שבחוצה וגוי� נח, בני נצטוו לא השתו� ועל ומזלות, כוכבי�

עכו"� הלכות דעה ביורה כנזכר חג� ביו� עמה� ולתת לשאת הזה בזמ� (סימ�ומותר
בהלכותקמ"ח) ז"ל הרמב"� שכתב כמו הבא לעול� חלק לה� יש מצות בשבע ולמחזיקי� ,
ח)מלכי� הרמב"�(פרק ובאגרת ה'), כוונת(בד� ואחר בעי לבא דרחמנא יודע הוי כותב:

ואי� גדול, ככה� הוא הרי בתורה ועוסק גוי אפילו חז"ל אמרו כ� ועל הדברי� ה� הלב
במעלה וה� ה� גיהנ� בני לא כלל התורה שמרו שלא ונח הראשו� אד� כי ספק בזה

עכ"ל. העליונה
לכל ה� מג� לעשוקי�, משפט ועושי� חסדי� וגומלי רחמני� לב וישרי אד� אוהבי וכול�
וירמיה עול�, של בישובה ועוסקי� עתיק למכסה בארצ�, הגרי� ולכל בצל� החוסי�

י)שאמר משפחות(ירמיה ועל ידעו	 לא אשר ואמר בעצמו מפרש הגוי�, על חמת	 שפו	
אבל (היידע�). הנקראי� ולמי�, לאש העובדי� ויפ�) (הודו כאנשי קראו לא בשמ	 אשר
כמו הקבו� המשחיתי� או� פועלי כל ה' מעיר להכרית בחוניו בני עמו על כ� כמו צוה
וכדומה נפש והכהו עליו וק� לו וארב בזדו� רעהו את ירצח אשר איש בתוכ� ימצא א�

למות תקחנו מזבחי מע� ואמר החברה ברית כא)המפר ...(שמות
עממים] ז' הריגת בענין קטע כאן [-נשמט

ì'האדם מן לו 'תפארת / חז"ל במשנת רעים אהבת חיוב
:å ÷øôותורה השמועה מעתיקי מחז"ל המקובל מ� עליה חייבי� אנו א� לדעת אבל

שיבור ישרה דר	 איזוהי אומר רבי – והוא בדבריה� כ� מפורש שנמצא נאמר פה, שבעל
האד� מ� לו ותפארת לעושיה תפארת שהיא כל האד� ב')לו פרק מעשה(אבות שכל כלומר ,

בו שישמח דבר והוא וצדק, יושר שהוא בברור שיודע מה שיהיה צרי	 האד� ממעשי
אד� כל בעיני וטוב מרוצה ויהיה ולתפארת, לכבוד לו הוא כי לנצח, בו יבוש ולא לעד

האר�. בכל ולתהלה ולתפארת לש� ומקובל בעיניה� וחביב
כי לעזבה, או לעשותה התורה מצות מצד שראוי מה המצות מעשה על בזה הכוונה ואי�
שיבור נתונה והרשות ברירה ואי� התורה, מ� עליה� ומוכרחי� חייבי� אנו המצות מעשה
בה� עצמו שנוהג במה מידותיו עפ"י הנעשי� הדברי� בשאר בזה הכוונה אבל האד�, לו
על בה� וסמכה מאד, רבי� פרטי� להיות� בתורה מפורשי� אינ� והמידות הבריות, ע�
השיבה לא זאת בכל בע�, המשכילי� בינת ועל פה שבעל התורה מחכמי חכמי� חכמת

כמו כלל בדר	 אות� מזכור ימינה ו)אחור ז"ל(דברי� רש"י ופירש והטוב, הישר ועשית
כמו	. לרע	 ואהבת וכ� הדי�, משורת לפני�

>Ò¯<

>‡Ò¯<



ÌÈÚ¯ ˙·‰‡ ¯Ó‡Ó :˙È¯·‰ ¯ÙÒ :ÁÙÒ≈
úéøáä øôñ

135

אד� בני כל בזה כוונתו עמו, מבני לו ותפארת אמר ולא האד� מ� לו ותפארת ובאמרו
הוא וככה אחר, ע� בני ובי� עמו בני בי� תבל, יושבי דאבות)וכל ג' רבי(בפרק שאמר מה

יוכיח והסיפא האומות, על 'האד�' במילת שכוונתו בצל�, שנברא האד� חביב עקיבא
וזה ז"ל טוב יו� תוספות הגאו� פירש וכ� למקו�, בני� שנקראו ישראל חביבי� שאמר

שממנו הראיה שהיא כמו עקיבא רבי אמר אד� בכל ידו: לבנייכתוב נאמר שהיא הביא
עכ"ל: לבד� ישראל לבני לא נח

ì'וכו הימנו' נוחה הבריות שרוח 'כל חז"ל מאמר בכלל
אמרו גדול כלל דאבות)עוד ג' הימנו,(בפרק נוחה המקו� רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כל

בהנהגת ג"כ בזה והכוונה הימנו, נוחה המקו� רוח אי� הימנו נוחה הבריות רוח שאי� וכל
הנופלי� בדברי� אצל� ומרוצה נאות אופ� על הבריות ע� מידותיו פי על במעשיו האד�

בתורה. הנאמרות והעבירות המצוות על לא ומגונה, נאה תחת
הנהגת כי הימנו, נוחה המקו� רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כל זה במאמרו והכוונה
באי� למקו� כ� ג� רצוי אותו עושי� אצל�, המרוצי� ומידות במעשי� הבריות ע� האד�
נוחה המקו� רוח אי� הימנו נוחה הבריות רוח שאי� וכל ואמר המאמר את ובהפכו ספק,
אות�, בעשותו למקו� האד� שבי� הטובי� והמעשי� המצוות שכל נת� להורות הימנו,
הבריות רוח שיהיה עד אד� בני ע� המידות ממעלות וטוב ישר באופ� מתנהג אינו א�
וכל התורה כל לו יועיל ולא ספק, ובלי בודאי הימנו נוחה המקו� רוח אי� הימנו, נוחה
שתוכל לא מה', רצו� להפיק השלמות אל להגיע המקו� לבי� בינו יעשה אשר המצוות
הוא כי הימנו נוחה המקו� רוח זה כל וע� הימנו נוחה הבריות רוח שאי� אד� למצוא

כללי: ושולל כללי מחייב מתהפ	 משפט
ìהימנו נוחה הבריות רוח ואין הקב"ה עם הברית את מפיר לשמים רשע

שאי� בטח וידענו הימנו נוחה הבריות שרוח אד� לפעמי� נמצא הרי בלבב	 תאמר וכי
החזיר בשר אוכל ישראל אפיקורוס לפעמי� רואי� שאנו כמו הימנו, נוחה המקו� רוח
דברי על ומלעיג השבת יו� את ומחלל תאוה שו� מניח ואינו ונוא� והעכבר והשק�
ליתומי� ויושיע לעניי� וילוה אביוני� על וירח� גדולות צדקות יעשה אבל חכמי�,
הבריות. את ויאהב אד� לשו� רעה יעשה ולא שבוי� ויפדה להרג לקוחי� ויציל ולאלמנות
מפר שהוא מפני הימנו נוחה עמו בני רוח אי� ההוא שהאיש ורעי ידידי דע אשיב זאת על
ועל התורה על זה אל זה והתערב� בהתקשר� אומתו חברת חבל ומנתק עדתו, קהל ברית
שמפר מי שאפילו מזה ויותר עיבל, והר גריזי� הר ישראל הרי על ה' מעבודת העבודה

לא כרת אשר בלבד,הברית לבו שמחת ביו� לה התערב אשר ותנאי� חתונתו ביו� שתו
אינו הוא א� מזאת, חו� לכל טוב והוא רעי� אהבת חובת ידי יוצא הוא אד� בני ולכל
קיימא של קשר המתיר שכל מפני הימנו, נוחה הבריות רוח בכלל ולא רעי� אהבת בכלל

(קאנטראקט) הבריותהנקרא רוח אי� כבר רבי�, ע� ה� אחד אד� ע� שעשה מה ה� ,
ומקצר עצמו את משחית שהוא בעבור הימנו נוחה דעת� אי� העמי� יתר א� הימנו, נוחה
בקברות ונקבר זמנו קוד� ומת נפשו לשחת ותקרב עת, ולא קמטו אשר התאות ברוב ימיו

עתו: בלא כל� עמי� ממנו ימשכו אשר התועלת ויעדר התאוה,
ìנכרים גם מכבדים היו חכמינו

וכל אד� בני כל בו הכוונה עמו, בני רוח אמר ולא הימנו נוחה הבריות שרוח כל ובאמרו
שאי� חז"ל אמרו ומפורש רבי�, בי� יחיד בי� אחר, ע� בני בי� עמו בני בי� הבריות,
כדגרסינ� אחר, ע� לבני ישראל בני בי� הזה במאמר מדברי� אנו אשר הזה בדבר חילוק

קורא) היה אפילו(בפרק אד� כל ע� שלו� מרבה אד� יהא לעול� דאביי בפומיה מרגלא
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על עליו אמרו הבריות, על ומתקבל למטה ונחמד למעלה אהוב שיהא כדי בשוק לעכו"�
ספר ובראשית בשוק. עכו"� אפילו מעול� שלו� אד� הקדימו שלא זכאי ב� יוחנ� ר'

ח)חרדי� זמרא(פרק ב� דוד ר' הרב של רבו סראמסי יוס� ר' הרב היה צפת פה ז"ל:
זה עשה הגוי� ובי� בישראל, לחבירו אד� ובי� לאשתו איש בי� תמיד שלו� משי� שהיה

הנביא: אליהו את לראות וזכה ג"כ
כי משנת� ואמת חכמת� רבו ומה רעי�, באהבת אות� וכללו גוי� קרבו חז"ל כי הרי
מובלע אד� היותו מטע� הבריות כל רצו� להפיק אד� כל על מוטל חוב הוא הזה הדבר

למעלה האמור כדבר שת, בני כל מחברת תועלת ומקבל אנשי� זה)בי� מאמר ג' רק(פרק
בברית יחדיו עברו נועדו המלכי� ג� כ� תקעו העמי� כל כי ותדענו. ש� תביט בעיני	
כל� יעשו יחפצו קרבות ימירו ולא יחד להריע נשבעו האד� מי� וחברת רעי� אהבת
ע� להתנהג מחוייב איש כל כ� ועל ג"כ, לנו נרפא ובחברת� אחת וחברה אחת אגודה
שהוא מי לכל ורצוי נוח שיהיה עד ובאחוה וביושר בטוב האדמה משפחות וכל אד� כל

הימנו. נוחה כל� הבריות ורוח אד�
כבר כ� וא� ג"כ, שבע"פ תורה היא המקובל מ� ג� עלינו הזה החוב שמוטל נתבאר הרי
זאת שמעו ומעתה המקובל, ומ� התורה ומ� הטבע ומ� השכל מ� גמור חוב שהוא התבאר

ולא יעזרו רעהו את איש האד� במי� והאהבה והאחוה הריע למדו יעקב חזקבני יאמר חיו
שלו�: ידבר האר� עמי כל וע�

והוא: והמדע, החכמה אהבת חובת או קדמה החוב זה א� לדעת לו נתחכמה הבה ומעתה

ìהחכמה לאהבת קודמת רעים אהבת

:æ ÷øôחובת או האנושי מי� המו� חברת אהבת חובת א� קדמה מי לדעת כשנרדפה
קדמה האנושי מי� אהבת שחובת השאלה זאת בתשובת נאמר והמדע, החכמה אהבת
המדעי� כל וישיג החכמות כל איש ידע א� ג� א� כי והמדעי�, החכמות אהבת לחובת
והצדק, הטוב המעשה אליה� יצר� לא א� של� איננו ולהשכיל, להבי� בה� מאד ויפליג
כמאמר כל�, החכמות מ� התכלית הוא זה כי המעשה כשרו� בלי לחכ� תעוז החכמה ואי�

דאבות)חז"ל א' עוד(בפרק ואמרו המעשה, אלא העיקר הוא המדרש ג')לא פ' כל(ש�
חכמתו אי� ממעשיו מרובה שחכמתו וכל מתקיימת חכמתו מחכמתו מרובי� שמעשיו
בכל זאת ומודעת חכמיו, חכמת ואבדה הבל הכל טובי� מעשי� שבלי הרי מתקיימת,
וכאשר החכמה, מ� יקרה המעשה כ� וא� דבר בכל הסבה מ� יקרה שהתכלית האר�
חברת אהבת כ� על יהיה לאחר יוצא פועל והוא זולתו באנשי� יהיו הרוב על המעשי�
למדו וידועי� חכמי� אנשי� לכ� הבו ובכ� ומדע, החכמה לאהבת קדומה האנושי מי�

יותר: טוב לדבק ואמרו הריע

ìהאמת לאהבת קודמת רעים אהבת חובת

:ç ÷øô,האמת השגת חיבת חובת או קדמה האד� בני חיבת חובת א� לדעת וכשנחקורה
בעמק גדולה בחכמה במחשבתו ומתבונ� המתחכ� חכ� באיש הרואות שעינינו נאמר
ומסילות�, והקפת� לזה זה בי� אשר והמרחק וכוכבי� ירח שמש כמות למדוד כמו החרו�,
כאשר הדבר דעת למע� מחשבותיו עמקו מאד לבו ברעיו� עצומה בתשוקה בה עוסק והוא
כגו� מות בסכנת אחד אד� היות וקרה נזדמ� עסקו בתו	 והנה האמת, אל בה ולהגיע הוא
והוא אש, לשרפת היו והמדרגות הסול� נשר� והנה בביתו אש שנפל או בנהר שנפל
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להושיע ובידו וכדומה, האש מתו	 שמע קולו ואת בנפשו להצילו החלו� בעד צועק בעליתו
ולפעמי� אד�, נפש להציל ירו� מהרה ועד עיונו כל תיכ� עוזב הוא ממות, ולפדותו
להציל אדירי� ובמי� יבא באש עזי� במי� או האח על אשר האש על עצמו ומוסר מסתכ�

אד�. נפש
נפש, באהבת אמת אמרי המרו כי לה, וקוד� האמת מאהבת עזה האד� אהבת כי הרי
בפרק עליה ל	 והודענו לפני	 אמרנו וכבר האד�, לאהבת יפסיקו שמי� ימדו א� וא�
מיוסד רעי� אהבת כי החפ� על תתמה אל כ�, ג� החכמה לאהבת קודמת שהיא הקוד�

הה זהעל והנה עצמו תועלת על מיוסד החכמות ולימוד האמת דעת ואהבת לזולתו, טבה
ליחיד: וזה לרבי�

ìוחברתם הבריות בתיקון רוצים החכמים גם
:è ÷øôלהשיג אליה� להגיע ימיה� כל המשתדלי� האמת ומחושקי החכמה מאוהבי ג�

מי� קהל שאהבת גדולה ראיה מה� א� תמיד, ומדע חכמה בכל עסק� ע"י אות� רק
הדעות הגעת להשתדלות ימיה� כל נדרו אשר אות� כל כי ולאמת, לחכמה קדמה האנושי
עצמ� את מפטירי� בלתי המה ג� זולתה, עסק הכיר בלי החכמות וידיעות האמתית
חכמת� מלמדי� ככול� שרוב� ראינו מצאנו כי האנושי, מי� קהלת בתועלת מהשתדל
המדינה בהנהגת א� הרבה, תלמידי� ומעמידי� ישיבות מחזיקי� לאחרי�, השגת� ומוסרי�
א� ישרות, מידות להורות� א� לחברו אד� בי� אשר במשפטי� א� הדתות, בחוקי א�

רב. בקהל שנות ודתיה� תרונה בחו� חכמת� השכל במוסר א� בחכמות
נטיה לה� יש החכמות ולדעת האמת לבקשת חייה� כל נדרו אשר האנשי� ג� כי הרי
האנושי: מי� התקשרות הנהגת ובתיקו� הקיבו� בתועלת להשתדל רבה ותשוקה גדולה

ìלחברה ולתת להשפיע רוצים במדברות המתבודדים גם
:é ÷øôלא נפש� בא לא בסוד� מחברת�, ובורחי� האד� המו� כל השונאי� מאות� א�

ויושבי� במדברות ומתבודדי� מה�, מתרחקי� אבל רעי� דרשו ולא אישי� בקהל יבאו
אינ� הרוב על המה ג� כי קדמה, האד� מי� קיבו� אהבת שחובת חזקה ראיה ביערות,
בעני� זה חבורי�, ומחברי� סופר בשבט מושכי� ספרי� תמיד כותבי� א� כי בטל יושבי�
לא – כותבי� ה� למי שיהיה, במה ויהיה במוסר, וזה בחכמות וזה בסגולות וזה רפואות
לה� להועיל הלא – כותבי� ה� ולמה אד�, לבני א� כי ספר, ידעו לא אשר יער לחיתו
ה� ומדוע בספר, זכרו� זאת דבריה� שמו כ� על אשר הדורות, כל סו� עד ולבניה�
מידיעת� לחלוק בלבות� ואדוקה חקוקה תשוקה שיש מפני לכתוב, עצמ� את מטריחי�
וזה מינו, באישי לזולתו להטיב תמיד שיחפו� האד� בטבע הוטבע כי בעבור לזולת�,

והאמת: החכמה לאהבת קדמה האנושי מי� ידידות חובת כי גדולה ראיה
ואמר שלמה אל ה' כשנראה בגבעו� כי בעצמו, החכמי� מראש הלמד דבר זאת ג� א�
אלא זה מבקש שאינו ואמר פירש חכמה, א� כי דבר בקש ולא ל	 את� מה שאל לו

כנאמר עמו, ושלו� רעי� אהבת ג)בעבור א לעב(מלכי� אתונתת לשפוט שומע לב ד	
את בקש שלא הרי הזה, הכבד עמ	 את לשפוט יוכל מי כי לרע טוב בי� להבי� עמ	
נשקט האמיתי הדי� ע"י כי לחבירו, אד� בי� וריעות ואהבה השלו� למע� רק החכמה
קצר לא למה כ� לא שא� בשלו�, יבוא מקומו על אחד וכל וריעות אחוה ונעשה הריב
אד� יש הלא כ	, כל ה' בעיני הדבר הוטב מה ועל חכמה, לעבד	 ונתת לאמר בדבריו
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שפירש זה רק א	 חכמה, רק נחשב כס� אי� ולשלמה חכמה אוהב אד� ויש כס� אוהב
על אשר ה', בעיני שיוטב לו שעמדה היא משפט, לשמוע בעבור בחכמה שרוצה ואמר
כתיב רק חכמה, ל	 ושאלת אויבי	 נפש שאלת ולא כתיב לא אליו ה' במענה ג� כ�

משפט לשמוע הבי� ל	 .(ש�)ושאלת
הטובות ההנהגות כלומר מזה התכלית שהיא האד� בני אחוות מצד הנמשכי� החובות כ� וא�
התכלית הוא אשר והאמת החכמות מ� הנמשכי� לחובות קודמי� כ� ג� לחבירו אד� שבי�
שניה�: ג� לקיי� אפשר שאי בעת בנכבד, והנקלה ממנה, היקר מפני הפחות ונדחה מה�,

ìלתורה קדמה ארץ דרך בכלל
:àé ÷øôשהיא נאמר התורה, חובת או קדמה האד� אהבת חובת א� לדעת וכשנחפשה

חז"ל שאמרו כמו הקדושה, לתורה אפילו נת�)קדמה דר' לתורה(באבות קדמה אר� דר	
החיי� ע� דר	 את לשמור א)שנאמר וכ�(בראשית תורה, זו החיי� ע� אר�, דר	 זו דר	 ,

שדר	 מלמד החיי� ע� אר�, דר	 זו דר	 את לשמור הלשו� בזה אליהו דבי תנא בריש הוא
עכ"ל: בה למחזיקי� היא חיי� ע� שנאמר תורה אלא החיי� ע� ואי� החיי� לע� קדמה אר�
מפני רצונו וביטול חברי� ודיבוק האד� בני אהבת כי משכיל לכל זאת מודעת והנה
ע� להתנהג הדר	 זה הלא כי אר�, דר	 היא היא בעיניה� והישר הטוב ועשיית רצונ�
החביב במנהג עצמו ולהדרי	 האפשרי, כפי ואיש איש כרצו� לעשות אר� שוכני כל

באר�. אד� כל בעיני
נמנעת לא לטעות, ולמיני� לחלוק די� לבעל שיש במקו� אפילו ובעצמה בכבודה והתורה

וכתבה לבריות אר� דר	 א)מללמד רשות(בראשית ונוטל נמל	 הגדול שיהא אד�, נעשה
זיו על מחלה בעצמה שהתורה אלא עוד ולא חז"ל, בש� רש"י שמביא כמו הקט� מ�
מצותיה וכל היא אחור ותשב האד� חיי מפני מנגד לה ותשב ותל	 של� בלב כבודה
בשביל כפור צו� ביו� ולאכול השבת יו� את לחלל ותצוה יעקב, לבית הנפש כל לקיי�
איש, אשת כפירה ד� דכ"א שסימנ� משלשה חו� המצות כל בשאר וכ� אד�, נפש פקוח

בה� וחי יח)ואמרה כ�(ויקרא על אשר לנו, אלהי� שלחה למחיה כי בה�, שימות ולא
דכ"א. עד אנוש תשיב כי נפש משיבת נקראת

לחלל צותה כ	 אד�, חיי מפני הכפור ויו� שבת כבוד לחלל צותה וא�וכאשר אב כבוד
לחבירו אד� בי� ריב יהיה כי דהיינו לחבירו, אד� בי� באר� שלו� לשו� אר� דר	 מפני
לו אומרי� ואמו ואביו שלו�, עמי לעשות רוצה ריבי איש פלוני ואמו לאביו אחד ואמר
יעשה שלו� א	 בזאת, לה� ישמע ולא אמו ואת אביו את יעזוב שלו�, עמו תעשה לא

דעה ביורה כ� כתוב וימצא הדבר ויבוקש ריבו, בעל ע� י"ו)לו ס"ק ר"מ האב(סימ� וז"ל:
להתפייס רוצה היה והב� קצוב זמ� עד לו ימחול ושלא פלוני ע� ידבר שלא בנו את שצוה

לתורה: קדמה הזה שהחוב הרי עכ"ל, לצוואתו לחוש לו אי� אביו, צוואת לולא מיד

ìלמקום שבינו למצוות קודמות לחבירו אדם בין מצוות
למקו�, אד� שבי� למצוות קדמו לחבירו אד� שבי� המצוות עצמ�, התורה במצות וככה

ו)כנאמר ומה(מיכה טוב מה אד� ל	 הגיד שמ�, נחלי ברבבות אילי� באלפי ה' הירצה
חז"ל ואמרו אלהי	, ע� לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות א� כי ממ	 דורש (פרקה'

וערבה) לולב ופרק הלוקי� ה� והצנעאלו חסדי�, גמילות זו חסד ואהבת הדי�, זה משפט עשות
התורה מצוות כל לקיי� רוצי� את� אי� א� כלומר המת, והוצאת כלה הכנסת זה לכת
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והקב"ה והחוקי�, המצוות כל ועיקר התורה יסוד זה כי אנשי�, במצוות מכ� עצמי אסתפק
חז"ל שאמרו כמו למקו�, אד� שבי� המצות מעל יותר המצות אלה על יו�מקפיד (בפרק

אי�הכפורי�) לחבירו אד� שבי� ועבירות מכפר הכפורי� יו� למקו� אד� שבי� עבירות
חבירו. את שירצה עד מכפר הכפורי� יו�

הימנו כל לאו נעבדנו כי שדי מה ואמרו למעלה ופנו בעיקר יד פשטו הפלגה דור וכ�
אלא העול� מ� נעקרו לא מלחמה, עמו ונעשה לרקיע נעלה העליוני�, את לו שיבור
שדור מפני העול�, מ� ונעקרו בעיקר, יד פשטו לא המבול ודור בלבד, בעול� ה' הפיצ�

כנאמר ואחדות רעי� אהבת ביניה� היה יא)הפלגה אחת(בראשית שפה האר� כל ויהי
כנאמר רעי� אהבת עזבו המבול ודור אחדי�, ו)ודברי� כמו(ש� חמס, האר� ותמלא

הפיצ� ומש� פסוק על ז"ל רש"י י"א)שמביא .(ש�
הקיבו�, ויושחת החבילה ותתפרד קשור� חבל וינתק האד� חברת ברית יופר א� כי והטע�
תפילי� לכתוב יוכל איש כל לא כי למקו�, אד� בי� אשר מצוה שו� לקיי� אפשר אי
קרבנות להקריב יכול היחיד שאי� ומכש"כ וכדומה, ציצית לטוות או לעצמו הבתי� ולתק�
לב� חלק וא� ישראל, ובאר� ה' במקדש אשר המצות בכל וכדומה פרה אפר ולעשות

להש אפשר אי כי בהכרח, החוקי� וכל המצוות כל יבטלו בכה וזה בכה זה למתויפ�
קודמי� לחבירו אד� שבי� המצות לכ� יחד, רבי� אנשי� נועדו א� בלתי התורה מצוות

למקו�: אד� שבי� למצות
להאיר בידו דולק ונר אחריו הול	 ביתו נאמ� ועבדו עמו, אל בלילה שהל	 למל	 משל
שאוכל כדי הדר	 לי להאיר לפני אתה ול	 כבודי על מוחל אני המל	 לו ואמר למל	,

לתורה: קדמה אר� דר	 לכ� עמי, אל לבא
יגידו חכמי� אשר נוע� אמרי טהורי� רבה)וכמה ככלותו(במדרש משה אל וית� פסוק על

לא) מ"ח(שמות כי זולתה, נקנית אינה א� עכ"ל, אר� דר	 עמה אי� א� מתקיימת התורה אי� ,
דבר יש אי	 החפ� על תתמה ואל הבריות, אהבת הוא מה� אחד בה� נקנית שהתורה דברי�

זולת. דבר לא תורה גופי ה� ה� התורה צותה וכ	 רצונה שכ	 אחר כי לתורה שקדמה
ìסיכום

השכל ומ� הטבע מצד גמור חוב הוא ריעי� שאהבת די שלא אלהי� בישע נתבאר הרי
והיא המדעי�, השגות ולכל האמת דרישת לכל שקדמה אלא המקובל, ומ� הכתוב ומ�
חכמה. ואי� תורה אי� אר� דר	 אי� וא� לה�, וקדמה הקדושה התורה ומכבוד מחכמה יקר
לב	 ת� ובכ� מעלתה, ור� רב ומה הזה החוב נחו� כמה ראה ג� ראה ואבי אהובי ואתה
ברית לה� וזכרת הבריות, ע� והאחוה הריע אהוב עת בכל ומעלה, הזה היו� מ� הדבר על
ממ	, הוא ריק וא� הוא, ריק דבר לא כי אד�, לכל הזה הטוב הדבר את והקימות החברה,

מערכ	: הוא מ	 וא�

ìהאדם גוף בתוך האיברים בין ליחס משל
:áé ÷øôשהוא נאמר ריעי�, אהבת מ� הנמש	 התכלית שהוא הזה החוב מהות לדעת א	

ומה האהבה, בעבותות אמי� בקשר האנושי מי� התקשרות קיו� על לשקוד שתזהר מה
האנשי�. התחברות ומ� הקיבו� מ� ל	 המגיע והחסד הברית שתשמור

ונדענו דבר מתו	 דבר נלמד למע� להחבירה לו להמשיל נוכל אשר המשל מה לדעת אמנ�
שהסכימו מה היה משל אמת כי נאמר וכנכו�, כראוי הזה החוב ידי לצאת אי	 בוריו על
המחובר ממש אחד איש כמו הוא בכלל האנושי מי� שחברת הקדמוני במשל קד� חכמי כל
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אחד, איש גו� מכלל אחד חלק או אבר כמו הוא ממינו פרטי איש וכל רבי�, מאברי�
לקיו� הנצרכי� הדברי� כל אד� לפעולת בעצמו להשלי� יכול אינו שבאד� שהראש וכמו
אחרת לפעולה מיוחד אחד כל אשר רבי� וחושי� אברי� בגו� מחוברי� אבל הגו�, כל
האיש להשלמת הנצר	 תועלת מיני כל מגיע יחד כול� ידי ועל אחר, למוחש חוש וכל

בפ המי� אישי כל כ	 יחד, האברי� כל ע"י לו יושל� אד� פועל כי משלימי�בכלל, עולת�
תשלו� להבי� נקל לנבו� דעת ומזה לפעולת�, שכר ויש מכונו על בעול� בכללו האד� מי�
באיש זה ע� זה האברי� יתנהגו כאשר כי האברי� כמנהג והמנהג לו, כראוי הזה החוב

במי�: זה ע� זה להתנהג האישי� מחוייבי� כ	

:âé ÷øôיוצא ויהיה הזה הדבר את ישלי� עד להשגיח האד� צרי	 פני� כמה על אמנ�
רע, וא� טוב א� פני�, שני על תמיד להשגיח לו שצרי	 נאמר לו, כראוי הזה החוב ידי
התקרבות הניא אשר החברה ברית המפר נזק ומכל אד� לשו� מלהרע בהזהר האחד הפ�
כפי במינו אחד לכל ולהטיב להועיל בהשתדלו השני והפ� תבל, יושבי אד� בני לבות

אד�: כל ע� לב וטוב שמח א	 ויהיה יכלתו

ìוליצנות דברים אונאת כמו דקים הנראים בדברים גם בחבירו מלפגוע זהירות

האחד המי� מיני�, לשני ונחלקי� ה�, רעות רבות כי היא, רבה הרעות מ� השמירה והנה
מ� אי� ולפרט� וכדומה תגזול לא תגנוב לא כגו� לכל והידועי� המפורסמי� הרעות המה
בשלו� שהקדימו למי בשוק שלו� משיב שאינו כגו� לכל ידועי� בלתי השני והמי� הצור	,
אד�, מבני להתלוצ� או גרגר�, או כסיל הוא אד� על לומר או עצלותו, או גאותו מחמת
מחמת וכאלה האלה ודברי� וכדומה, בהצלחתו שמח לא או חבירו בצער הצטער שלא או
הרבה והמה רעות שהמה יודעי� ובלא מרגישי� אינ� אד� בני הרבה אצל מאד שרגילי�

במספר�: מאד

ìזולתו את ומצער מפריע מה ילמד – לעצמו לו המפריעים לדברים לב ישים כאשר

הבלתי הרעות המה אלה מה ילמדני אשר האיש ומי אות� נדע איכה בלבב	 תאמר וכי
אלה, כל ילמדוני אשר המה אנשי� שני� אמרת	 לשוני תע� זה על המה, וכמה נודעות
אתה ג� לאיש והיית וחזקת חביב, קורא בעצמ	 הוא אתה והשני הזק� הלל הוא האחד

מהלל. וג� בגופ	 אשר האברי� מ� זה ותלמוד
הלל אמר גדול כלל מדליקי�)כי במה נקוט(בפרק זה וכלל תעביד, לא לחבר	 סני דעל	 מה

על ולב	 עיני	 והיו עצומה בהשגחה תשגיח והוא, ואאלפ	, ארא	 אשר באופ� בני ביד	
יערב לא אשר המעשי� והיו גדול, ועד למקט� מזולת	 ל	 הנעשי� הדברי� מ� דבר כל
מאת	, יסו� לא וזכר� לב	, לוח על כתב� עו�, למזכרת ל	 יהיו באפ	, יריחו� ולא לפני	
תקו� דלא לאו על שתעבור בני אות	 מחשוד לי חלילה מחבר	 תנקו� אשר למע� לא

עמ	, בני את תטור ותסכי�ולא המה, רעות כי ותדע� תכיר� אשר למע� עשה זאת א	
בעול� אד� לשו� כאלה תעשה שלא :91בלב	
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העצה באמרו בזה, וישרה קצרה דר	 הורה האומות מחכמי קדמו� אחד חכ� ג� כי אמת וה�
לנגד התלמיד שעשה מה המעשה בעשותו הוא תלמידו, מעוות לתק� למורה נכונה היותר
הזה. בדבר התקנה וסו� העני� תכלית עד להגיע עצתו ותקצר חכמתו נסרחה אפס עיניו.

זולתו במעשה עמל, אל והבט והחסרו� העוות למצא לאד� קל יותר כי הוא אמת כי
ומחסורו עצמו ממומי יותר ובולטי� נגלי� זולתו ומומי לזולתו, עצמו מבמעשה לזולתו,
פע� אלא אותה עשה ולא הרע מעשה באותו רגיל לא עדיי� א� זה כל לו, יחסר אשר
ברע כי תיכ� ירגיש לזולתו מזולתו המעשה כזה כשיראה ואז שתי�, או אחת פעמי� או
כבר בדעתו, כהיתר לו שנעשה עד בה ושנה עבר דבר באותו הורגל כבר א� אמנ� הוא,
כזאת יראה בעיניו א� א� ואז טוב, לרע ויאמר ההרגל ידי על הלב ונתטמט� העי� נתעור
שזה לבו נתחזק אדרבה הוא, רע מעשה שזה כלל מרגיש אינו לזולתו מזולתו המעשה

כמוהו. כ� ג� עושי� שאחרי� שרואה במה טוב, מעשה
לצי� ה� ג� אשר אנשי� בי� כשבא אד�, מבני ללוצ� שהורגל אד� וחכ� בני תראה הלא
לחשוב לבו את ויחזק עמה�, ילי� הוא וג� בתוכ� לו וישב עמה� שמחה לו יש כמוהו
רע מעשה לו עושה כשזולתו אבל כ�, עושי� אחרי� ג� שהרי רע ולא טוב מעשה שזה
כי האד� מרגיש תיכ� הדקה, מ� ודקה הוא קט� דבר כי א� רע, דיבור אליו מדבר או
שלא בלבו וגומר ההוא, הדיבור או המעשה רע כי מרחוק מכירו והלאה אז ומ� הוא, ברע
בתיקו� להגיע חכמתו עמדה קדושתו וברוב בעצתו הלל עשה כ� אד�, לשו� כזאת לעשות

תכליתו: עד זה דבר

ìלזה זה יזיקו שלא שומרים הגוף בתוך האיברים גם
על הנקיה ודעת	 עיונ	 תשי� א� מעצמ	 זה כל וללמד ללמוד תוכל וראש אחי אתה ג�
זה יזיקו שלא למשמרת משמרת ויעשו עצומה שמירה ישמרו אי	 בגופ	 אשר האברי�
ככה בכללו, הגו� בריאת תוק� שומרי� ובזה חבירו, בצער מרגיש אחד שכל מפני לזה,
בשמירה עצמ	 שתשמור עד באמת בצערו ותשתת� חבר	 במכאוב שתרגיש צרי	 ממש
שאתה לב	 ידע אשר קל בדבור אפילו קט� בדבר אפילו אד� לשו� להרע שלא גדולה

חז"ל שאמרו כמו מזולת	. עליו הזהב)מקפיד מדבר,(בפרק הכתוב דברי� באונאת תונו, ולא
ממו� מאונאת יותר דברי� אונאת גדול ואמרו בו, מצטער שהוא דבר לחבירו לומר שאסור

בו. נאמר לא וזה מאלהי	 ויראת בו נאמר שזה
בני ג� אד� בני ג� ייטיבו ככה זה, את זה ומחזיקי� זה ע� זה מטיבי� שהאברי� וכמו

דרשו יזיקו, לא יחזיקו רעהו יד איש זה, את זה כ�איש ג� היותו בעבור רע, ואל טוב
הנקרא האנושי מי� כלל הוא עמו אחד בגו� ומצור� מחובר אחד חלק או גליד)אבר .(מיט

היטב להשכיל בגופ	 אשר האברי� על ולב	 עיונ	 והיה לי שומע אתה לו וחכ� בני ועתה
על אד� בני ע� להתנהג חייב שאתה ההנהגה אופני כל תבי� אז זה, ע� זה יתנהגו אי	

זו. במצוה התורה ודת השכל דעת
ור"ל כמו	, לרע	 ואהבת באמרו הכתוב לנו רמז זאת כי ונקלה רש איש אנכי ואחזה
המה כאשר ב	 אשר האברי� כמו כלומר ממש, כמו	 האופ� באותו לרע	 תהיה האהבה
עצמ	 שתשמור במה די שלא תשכיל ואז רע	, ע� אתה תתנהג כ	 זה, ע� זה מתנהגי�
ומביט מבי� אתה אשר מרע	 רע כל למנוע שתשתדל צרי	 א	 לרע	, רעה תגרו� שלא

אחרת, סיבה או אד� איזה ע"י עליו לבא ומזומ� שמוכ� מקשיב או
לבטל ותתאמ� שתשתדל צרי	 בלילה, ביתו את לגנוב רוצי� שגנבי� תדע א� משל דר	
דע לו ותאמר לחבר	 זה שתודיע במה די ולא ויכלת	, כח	 בכל מעמו זה ולמנוע הדבר
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א� כי רכוש	, ואת בית	 את נא השמר ואתה בית	, אל הזה הלילה יבואו גנבי� כי אחי
בכל שתתאמ� צרי	 אלא רע	, ד� על תעמוד לא של בלאו תעבור תעשה לא זאת ג� א�
מתנהגי� ככה כי מגניבה, אותו הצלת שאתה מאומה יודע אינו רע	 א� א� זאת למנוע כח	
אחר, אבר לשו� להרע שלא מאד עצמו את ישמור אחד שכל די לא זה ע� זה האברי�
אחד אבר איזה על לבא מעותד רע פגע או רע שמקרה אבר איזה ירגיש א� שג� אלא
עצמו. את האבר אותו שיציל עד ימתי� ולא מרעתו להצילו בעצמו ירו� מהרה עד בגופו
שיכול רגלו כ� לנוכח שמה מונח אחד נג� ואב� במסילה בדר	 הול	 כשהאד� משל, דר	
אותו ולזרוק הדר	 מ� מכשול ולהרי� האב� ליקח היד ירו� מהרה עד רגלו, את בו לנגו�
עד היד ימתי� ולא הרגל, אל פתאומית הכאה יקרה ואולי פ� בחשבו הצדדי�, אחת אל
יש ברגלו ג� כי א� הצד, אל מש� ולזרקו לסלקו האב� את בצדו ידחו� בעצמו שהרגל

הצדדי�. אחת אל ההוא המקו� מ� האב� את לדחו� כח
אתה מחוייב רעה, לחבר	 שהגיע כ	 אחר שמעת א	 בתחלה ידיעה ל	 היה לא וא�
שכל האברי� יעשו� כה כי באמת, עליו לב	 יכאב כי עד מאד ל	 ויחר בצערו להשתת�

עמו ומשתתפי� חבירו בכאב מרגיש תראהאחד כי או תשמע שמוע א� בהפ	 וכ� בצרה,
הצלחתו ע� לשמוח אתה מחוייב וכדומה, לגדולה עלה או שנתעשר כגו� חבר	, בטובת
שמחי� שכל� כ� ג� האברי� יעשו� ככה כי כלל, ל	 נוגע אינו הדבר א� א� לבב	, בכל

מה�. אחד לאבר תענוג איזה בהגיע
אינו התענוג אותו כי א� כח� בכל ההוא הדבר על אבר לאותו שעוזרי� אלא עוד, ולא
צייר איש ועשה פעל אשר יפה ציור לראות העיני� חושקי� א� כגו� כלל, לה� נוגע
הנייר אשר המקו� אל הולכי� הרגלי� תיכ� ואז אחד, נייר על צבעוני� מיני בכל מפורס�
בציור העיני� שיתענגו כדי עיניו אל אותו ומקרבי� הנייר את לוקחי� תיכ� והידי� שמה
והצלחת בטובת שתשמח צרי	 כ	 בזה, תענוג שו� ורגלי� לידי� אי� כי א� ההוא, היפה

מאומה: מזה ל	 יגיע לא א� א� חבר	

ì- פנים בשני עצמו, תועלת מפני לחבירו יזיק לא בודאי
רב, והו� גדול תועלת זה ע"י להשיג תוכל א� אפילו לרע	 מלהרע שתזהר שכ� ומכל
איש יחטא א� כי זולת	, בהזקת תועלת	 תאבה ואל תשמע אל או�, אל תפ� אל השמר
ליושר זה שמחזיק או פני�, משני מאחת ימלט לא עצמו, תועלת בעבור לו ויזיק לרעהו
רק ומגונה, עול הוא אבל וצדק ליושר ומתנגד מעשהו זר כי יודע בהיותו שג� או וצדק,

זולתו, בהזיק רעה מפעולה עצומה יותר רעה היא ומחסורו שמכאובו לו יחשוב
הראשו� מפ� כי כ	, או כ	 בי� חשכי� והול	 היושר ונתיב השכל מדר	 תועה הוא והנה
נגד לבו ומקשה דרכיו מעקש הוא וביע� יע� כלל, תשובה לו להשיב וראוי כדאי איננו
אצל ומפורס� ונבלה, לעול מחזיקי� שכול� מה וצדק ליושר שמחזיק במה תבל יושב כל
להשיב, ואי� טענה אי� עקש וע� אד� כל אצל דעתו ובטלה ומגונה, לרע אר� שוכני כל
הרעות, מדעותיו אחרי� ילמדו לא למע� האדמה פני מעל ולכלותו לאבדו מותר כזה ואיש
פשתה והנה חולה רעה בו כשרואה האד� מגו� אבר לחתו	 הטוב הרופא שמצוה כמו
מות, שערי עד ויגיע האברי� בשאר יתפשט שלא וירא (בראנד) הנקרא הנג� החל הנגע
גונב או הרוצח את להרוג התורה צותה וכאשר עוד, יזידו� ולא וייראו ישמעו הע� וכל

הקבו�. את ומכלה החברה את משחית שהוא בעבור נפש
כל בשמירת תלוי ההתחברות קיו� ושמירת הכלל תועלת כי זה שכח הלא השני, ומפ�
כי זכר ולא אחד, ממי� פרטיי� אישי� קיבו� הוא המי� גדר כי בה, יחיד וכל פרטי איש
נזק� והתרת בה� הסדר קלקול וכ� עצמו, תועלת כ� ג� הוא בה� והצדק היושר שמירת
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רעהו, את איש ישחית כי ולגופו, לעצמו גדול נזק ג"כ הוא החברה ברית מוסרות ונתיקת
חז"ל אמרו דאבות)כאשר ג' אישהו(בפרק מוראה שאלמלא מלכות של בשלומה מתפלל י

ואמר בלעו, חיי� רעהו כט)את אתכ�(ירמיה הגליתי אשר העיר שלו� את דרשו הכתוב
כי ג"כ, נפשו משחית הוא גופו כליו� הוא שזה מה וע� שלו�, לכ� יהיה בשלומה כי
שכתוב כמו הדעת, ובלבול השכל וקלקול הנפש השחתת היא והעול המגונה המעשה

יא) כשרו�(תהלי� וכל והצדק הנפש חיי הוא היושר רק וא	 נפשו, שנאה חמס ואוהב
יכלה בשר עד מנפש בלבו הזה שטות רוח אשר איש כזה נמצא וקיומה, טרפה המעשה
תועלת: לא לו יחסר אשר מחסורו ומכל הגו� כאב מכל יותר גדול נזק לו זה והנה בעצמו,
טר� לטרו� עצמו ולזרז פרנסתו אחר ולרדו� להשתדל אד� לכל נתונה שהרשות והג�
אחר, יקדמנו שמא בחששו חבירו קוד� אליה יגיע למע� לבניו ומזו� ולח� בר לביתו

חז"ל אמרו נש�)כאשר איזהו בתנאי(בפרק זה כל חבר	, לחיי קודמי� חיי	 עמ	 אחי	 וחי
למזונו. הוא א� להגיע כחו יחליש ולא לחבירו ירע שלא למעשה קוד�

יקדי� אשר ומי ידוע, מוגבל מקו� עד אחד ממעמד הרצי� אד� בני שני בזה, והמשל
בזריזות ההוא אורח לרו� לשניה� נתונה הרשות גדול, עושר המל	 יעשרנו שמה להגיע
הוא יגיע כ	 ובתו	 לאר� חבירו יפול למע� הרגל את האחד שיושיט לא אבל כח�, ובכל
הקונה אל סחורתו ע� ויל	 לילה בעוד בבוקר שיקו� לאד� לו מותר כ	 קוד�, שמה
חבירו על רע דבר שידבר לא אבל השמאלי, צדו על שוכב המשכב על חבירו אשר בעוד
פת על ולא לחמו יביא בנפשו לא לזה, וכדומה הקונה לפני חבירו סחורת על חסרו� או
בגלוי כזה יעשה שלא ומכ"ש בסתר, רעהו ומכה נסתרה דרכו אשר לגבר גבר יפשע לח�

רע: בצדית חבירו ובפני
ìחברתה בשל נוגעת שלא מהנמלה לימוד

נמלה אל ל	 בעוולה, מלהרויח דבר לאבד טוב שמו, (חילא) קדמו�, פילוסו� אמר וכבר
אשר סחורה ע� הקונה אצל מלכת רגלי	 שתמנע הוא שהיושר וחכ�, דרכיה ראה בני
בפע� המכירה נגמר שלא א� הסחורה באותה זה קונה אצל והיה חבר	 ל	 שקד� ידעת
של אחת גרעי� על בהריחה כי באיסור, ולא בהיתר לחמה בקי� תכי� הנמלה כי ההיא,
ההוא במקו� הגרעי� אותה תניח אחרת, מנמלה ונגררת נשאת שכבר בה ומרגשת חטה
והיא לה, ותקח זה גרעי� לגרור התחילה אשר נמלה אותה תבוא בחשבה כלל תקחנה ולא
זאת תעשה לא והיא עדיי�, נמלה שו� בה נגע לא אשר אחרת גרעי� אחר לה מחפש
אפס שניה�, בי� שפוט ישפוט אשר ומושל ושוטר קצי� לה אי� כי העונש יראת מחמת
אמר כאשר ממנה, ללמוד לנו וראוי מינה, קיו� ותיקו� והצדק היושר מאהבת זאת תעשה

יוחנ� תפילי�)ר' המוציא וגזל(בפרק מחתול, צניעות למדי� היינו תורה נתנה לא אלמלי
מתרנגול: אר� דר	 מיונה, ועריות מנמלה,

ìזכות לכף לדונו צריך רע לך שעשה מי אפילו
:ãé ÷øôשלא במה די לא הקדושה התורה דת פי על ישראל בית ע� רבבות ובמקהלות

עשה א� אפילו אלא חלילה, חנ� שנאת לשנוא נגענו	 לא אשר רעה אד� לשו� תעשה
שאמרו כמו זכות לכ� אד� כל את ד� והוי רעה לו תשל� לא רעה דאבות)ל	 א' ,(בפרק

מתכוי� בלי או דעת בבלי בשוגג כ� עשה אולי תמיד שתחשוב הזה בעני� גדול כלל זה כי
כאשר ממנו תנקו� לא לכ� לי, הוא שונא ולא רעתי מבקש לא והוא הזה, הרעה שיצא

שנאמר עשה מצות והיא ברגל	, שחבל מיד	 תנק� יט)לא עמית	,(ויקרא תשפוט בצדק
מ� אד� כל לדו� בלב תלוי ואחד בצדק, המשפט לעשות לדיי� אחד כונות, שתי הכולל

זכות. לכ� הסת�
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למעשה קוד� היינו כלסטי�, בעיני	 יהיה אד� כל שאמרו מה יעב"�: יוס� ר' החסיד וכתב
הוי וכדומה מבית	 חפ� שנחסר אחר אבל חשד, לידי יבוא שלא כדי רכושו ממנו לשמור
הרעה ל	 שעשה כשמש הדבר ל	 ברור אפילו אלא זה די ולא זכות, לכ� אד� כל את ד�

תורה אמרה להזיק	, ובמתכוי� הדפ	 בשנאה בזדו�, וכתיב(ש�)ההיא תטור, ולא תקו� לא
כד) כמפעלו.(משלי לאיש אשיב לו אעשה כ� לי עשה כאשר תאמר אל

אל ובהכשלו תשמח אל מעצמו אויב	 בנפול ג� אלא רעה לו תשל� שלא במה די ולא
לגמרי מלב	 השנאה שתסיר צרי	 אלא די לא זאת ג� וא� בעיניו, ורע ה' יראה פ� לב	 יגל

שאמרו כמו מעול�, רעה ל	 עשה לא בערכי�)כאלו יש אחי	,(בפרק את תשנא לא רבנ� תנו
מדבר: הכתוב שבלב בשנאה בלבב	 לומר תלמוד יקללנו ולא יכנו ולא יסטרנו לא יכול

ìמידותיו על ומעביר שמוותר ע"י לאדם גדול רווח
על מאד קשה היא אמנ� השכל, נגד לא א	 הטבע נגד היא באמת הזאת המצוה והנה
לו שנסלח והוא זאת על מאד גדול שכר לנו אלהי� עשה זה לעומת אבל לקיימה, האד�

חז"ל שאמרו כמו מדה, כנגד מדה חטא מאשר עליו וכפר עונותיו כל זה (בפרקבעבור
השנה) דראש פשעקמא על ועובר עו� ז)נושא פשע.(מיכה על שעובר למי עו� נושא למי ,

על לקבל רוצה האד� קשי� ודברי� סגופי� וכמה תעניות כמה מזה, יותר שכר יש וכלו�
עולמו וקונה ברגע נקי יוצא הוא הזה ובדבר נקי, ויצא עונותיו כל לו יתכפרו למע� עצמו

צדיקי� וארחות וצער, יסורי� שו� בלי עליו לכפר לו ונרצה אחת חסידי�בשעה ומנהג
יוס� עשה כאשר כרצונ� בשונאיה� ויעשו טובות, לה� עושי� הנזכר, כל שמלבד הוא
רשעי� חז"ל שאמרו כמו לבב�, טבע להפ	 קשה לא הצדיקי� אצל כי לאחיו, הצדיק

ביד�, מסור לב� וצדיקי� לב� ביד מסורי�

ìלו להטיב שסירב מי על להתרעם לא
ולא הדברי� מ� בדבר ל	 שייטיב מעמו בקשת אשר רעה רע	 על תחרוש שלא ומכש"כ
אלילי� העמי� אלהי בכל כופר שהיה שמו, (דיאגינוס) קדמו� חכ� שעשה כמו רצה,
ביד� שאי� ברבי� אומר והיה הגלולי�, ואת התרפי� ואת אות� ומאס בה� שהיה בימי�
תצפינה בגוי� עיניו עול�, בגבורתו מושל הכל בורא לבדו לה' בלתי להרע ולא להטיב

בגוי�. ומושל המלוכה לה' כי במישרי� ועמי� בצדק תבל ישפוט והוא
פניו על ויפול ברכיו על ויכרע העיר ברחוב עומד שהיה הע"ז לפני עבר אחת ופע�
נפל אחיו כל פני על העיר ברחוב כי ברבי� אליו פרושות וכפיו לו ויתחנ� בכה וישתחוה
מנער עליו ויקבצו העיר כל ותהו� עליו התפלאו האנשי� זה ראו כאשר ויהי אליו, ויתפלל
אתה אשר הזה המעשה מה אליו ויאמרו תמהו, כ� ראו המה מקצה הע� כל זק� ועד
אחי נא שמעו אליה� ויאמר ויע� להושיע, בידו שיש מאמי� אתה שאי� ידענו הלא עושה
הול	 רש איש ואנכי פרנסה שו� לי ואי� ואביו� עני אני כי שמעת� לא א� ידעת� הלא
נות� ואינו אחד מאד� מבקש אני ולפעמי� מועט, דבר צדקה לי שית� אד� מכל ומבקש
א� בלבי ואמרתי אצלי רעה מידה שזו והרגשתי עליו, בלבי ויש אני ומתרע� כלו� לי
בזה עצמי את מרגיל אני ע"כ ממני, רעה המדה זה להסיר רוצה ואני רש ישנא לרעהו ג�
האיש זה מי כי ודאי, אתרע� לא ועליו לי, שית� הזה מהאליל ומבקש מתפלל שאני במה
רעה, מדה הוא שזה הרגיש הגוי� מחכמי חכ� שאפילו הרי ואב�, ע� על יתרע� אשר
היטיב ולא פסק ובאמצע טובה ל	 שעשה רע	 על רעה תחרוש שלא לומר צרי	 ואי�

ברע: טוב אותו תמיר ולא תחליפנו לא עוד עמ	
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:åè ÷øôבאמרו הבריות, ע� האד� הנהגת בעני� מאיר רבי יע� מה נא זכור (בפרקעמי
דאבות) מערכ	ד' הוא מ	 וא� אד�, לכל בז תהי שאל ומכ"ש אד�, כל בפני רוח שפל הוי

כנאמר יד)מאד חרדי�(משלי ספר לשו� וזה חוטא, לרעהו ומד"ק)בז מד"ס א' תהי(פרק אל
עכ"ל. ישראל ולא גוי לא קט� ולא גדול לא אד� לכל בז

ìחבירו בקלון מתכבד
לו מגיע ולא מעמד באותו חבר	 שאי� אע"פ חבר	 בקלו� תתכבד שלא לומר צרי	 ואי�
המתכבד חז"ל אמרו כי חכמת	, נגד חכמתו או מעשי	 נגד מעשיו תערי	 לא דהיינו בושת,

ל חלק לו אי� חבירו המכבדבקלו� מכובד איזהו שאמרו עד האד� חביב וכמה הבא, עול�
רב	: כמורא חבר	 כבוד ואמרו הבריות את

ìאותה למבזה הגדול והקלקול אשתו, את ולכבד לאהוב
ישמרו אשר אנשי� יש כי ברית	, ואשת חברת	 ע� הזה בדבר הזהר בני מהמה ויותר
אות�, ויבזו נשותיה� את ישנאו אבל אות�, ויכבדו ויאהבו אד� לכל רע מעשות עצמ�
חו� אד� לשו� מצער אני ואי� כגופי, ואשתי האשה בעל אני כי עו� בזה אי� ואומרי�
הנשי� יגרעו למה כי אחר, לאד� כ� עשו מא� יותר מנשוא עונ� גדול כי יבינו ולא ממני,
חיי בעי גברא וכי כמו	, לרע	 ואהבת ובכלל בלבב	, אחי	 את תשנא לא בכלל מהיות

ורעות. שלו� ואחוה באהבה בעליה� ע� חיי בעי לא נשי
ועוכר מבשרו ובשר מעצמיו עצ� היא כי על מגונה, יותר ומידות� חמור יותר ענש� א�
והאר"י ח"ו, עליה יד להרי� שאסור ומכש"כ בדברי� אשתו את לצער ואסור אכזרי, שארו
אינו הקודש רוח עליו שתשרה ראוי הוא אפילו אשתו על יד המרי� שכל כתב ז"ל לוריא
בכתבי כתב אשר ידועה כונה ויכוי� תשובה שיעשה עד ובשפתיו בפיו ברוה"ק לדבר יכול

שלו. הקודש
עזובה כאשה לה מר והיא רחוקה, בדר	 מעליה עצמו להרחיק שאסור לומר צרי	 ואי�
ממנה ומונע ושלמה כסות ובלי ומחיה מזו� בלי נשארת שהיא ולפעמי� רוח, ועצובת
נעורי� ואשת יגרע, לא ועונתה כסותה שארה אומר והכתוב כאחת ועונתה כסותה שארה
החטא, ועליו אישה מעיני ונעל� אשתו תשטה כי זה יגרו� ולפעמי� אלהי	, אמר תמאס כי
הדבר. את סיבב לבעבור יסבול, הוא ועונות� לה, קרה וממזרי� יבעלוה זרי� ולפעמי�
אליה אשוב ולא אחר לאיש והיתה מאתי והלכה ויצאה אשתי את אשלח ה� אומרי� ויש
ערות בה מצא א� אלא כריתות, ספר לה וכתב תורה אמרה לא כי ידבר בדעת ולא עוד,
ה' בעיני רע זה בזולת אבל כריתות, ספר לה וכתב דבר ערות בה מצא כי שנאמר דבר
חברת	 והיא בה בגדת אתה אשר נעורי	 אשת ובי� בינ	 העיד ה' כי מאד, הגרושי� דבר

הנביא אמר כאשר ברית	, ב)ואשת כי(מלאכי יבגד אל נעורי	 ובאשת ברוחכ� ונשמרת�
אחרת מצא אפילו שאמרו הלל כבית דפסקינ� מה כי ישראל. אלהי ה' אמר שלח שנא
בשלח� כמבואר נעורי� אשת שהיא ראשו� בזווג לא שני בזווג אלא אמרו לא הימנה נאה

העזר אב� קערו	 .י"ט)(סימ�
הפג� גודל תבי� אז ואשתו לאיש יער	 דמות ומה דומה הדבר למה תבי� בי� א� והיה
הוא צבאות ה' עושי	 בועלי	 כי שמו, ונורא קדוש במקו� עול� של ברומו העומד הזה
בעת ושלו� חס אלו� מפריד ונרג� ה' יראת אשה חיל אשת היא אל ושכינת הכבוד מל	
אשר באשתו ודבק אמו ואת אביו את איש יעזב כ� על וידמע, יבי� והמשכיל הגרושי�,
שמחת וביו� חתונתו ביו� כתובתה היא �חוזה) (קאנטראקט עמה ועשה ברית עמה כרת
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כגפ� אשתו זאת גפ� ברחמי� יפקוד והוא האהבה, בעבותות בנפשה נפשו ויקשר לבו,
גדול או קט� דבר יעשה ואל ממקומו איש יצא אל ושלו�, ורעות אהבה דברי בכל פוריה

חז"ל אמרו וכבר רשותה, דיבמות)בלתי ששי ומגדלות(בפרק החטא מ� אותנו שמצילות לנו די
בלא טובה בלא ברכה בלא חומה בלא שורה אשה בלא השורה כל ואמרו בנינו, את

ונוקבא: בדכר אלא שורה השכינה אי� אמרו ובזוהר שלו�, בלא שמחה
חכמי� לדברי ושמע אזני	 הטה הזה לדבר פני	 ושי� זה נא השמר וראש אחי ואתה

פרק)שאמרו אומר(באותו הכתוב עליו מגופו יותר והמכבדה כגופו אשתו את האוהב :
כעשב וצאצאי	 זרע	 רב כי היו� וידעת תחטא, ולא נו	 ופקדת אהל	 שלו� כי וידעת

בעתו. גדיש כעלות קבר אלי בכלח תבוא האר�,
ìבבעליה לזלזל בתם את לעודד להורים אסור

ושמח וראה אביה, לה והחריש בעלה את תבזה בתו כי באזניו שנגלה לאב אוי אמנ� א	
חפ� כל ואת ממנה, מתירא והוא בעלה על מושלת לבת זכינו ויאמר לאשתו ויספר בלבו
בידה נכו� כי רעה, אשה לבתו, ואוי בעיניו. רע א� טוב א� פיהו שאלת בלי תעשה לבה
לאו כי מבעלה, ולפעמי� השמי� מ� ה' מאת פעמי� השילו�, ימי ויבואו יגיעו מר יו�
וארור ילד שזו ארור ואומרי� מחללת היא אביה את כי לאב לו ואוי דא. סביל מוחא כל

גידל. שזו
ושתכנע הכבוד בכל ולכבדו בלבבה בעלה את לאהוב בתו את ללמד אב כל חייב ובכ�
ומכש"כ לאו, לאו ועל ה� ה� על עמו תסכי� רק בדבריו תמרוד ולא אדו�, כלפני לפניו
והטי וראי בת שמעי אליה ויאמר חלילה, מפיה קללה תצא שלא מאד במאד אותה שיזהיר
בו לדבקה בעל	 על הזה היו� מ� לב	 ותני אבי	 ובית משפחת	 שכחי לעצתי אזנ	
תשמעי שמוע א� והיה אדוני	, הוא כי ולכבדו אותו וליראה עול� אהבת אותו ולאהבה
חפצי	 וכל לבבו את תמשכי ובזה עזה, אהבה אות	 יאהב אז תעשי וכ� פקודיו לקול
את כרח	 ועל ב	, ימשל והוא אות	 ישנא בהיפ	 עמו תתנהגי וא� בו, תמשלי ואת ימלא

ודעותיו. מידותיו פי על כרצונו חי
עתו בכל בעל לה שיש בעת בפרט ונערותה, מקטנותה בתו את ללמד אב כל חייב זה כל

בא שהפרנסה ה� ומת�, למשא חיל אשת והיא ידיה על בא שהפרנסה ה� לביתו, שתבא
יזכה זה ידי על כי לבתו, ואשרי לו אשרי שמעו, ביו� אותה אביה הניא וא� הבעל, ידי על
בני�: בני זקני� ועטרת הש� ואנשי התורה גדולי צדיקי� בני� בני ועל בני� על אותה

ìמשפחתו ושאר לבניו הראוי והיחס רעים אהבת
:æè ÷øô,כול� הבריות את ואוהבי� אד� לשו� מלהרע עצמ� ששומרי� אנשי� יש וכ�

יאמרו כי עו� בזה אי� ואומרי� ולהקניט�, אות� לצער ומכווני� בניה� את שונאי� אבל
אני אי� כי כול�, הבריות אהבת חובת ידי יוצא אני וכבר בנותי, והבנות בני הבני� בלבות�
למשמעתי, לסור והכריח� בידי יתבר	 הבורא נתנ� אשר מנתחי נתח אלא אד� לשו� מצער
נתונה הרשות לבבי יחפו� אשר וכל רגלי כפות תחת התורה פי על וקשורי� אסורי� והמה
איש ונאמר אמ	, ואת אבי	 את כבד כנאמר בעיני, כטוב עמה� לעשות בידי עליו� מאל
מחשבתי. לפי חיי� אלהי� בדרכי ולהוכיח� לייסר� זה ע� מכוי� ואני תיראו, ואביו אמו
תשנא לא בכלל מלהיות הבני� יגרעו שלמה התורה, פי על ולא בהשכל לא דבריו ובאמת
קרוב הקרוב כל והצדקה ההטבה שבעני� כמו ואמנ� כמו	. לרע	 ואהבת ובכלל אחי	, את
והמצער אחר, מאד� קרובו את המצער על עונש יותר יש והרעות, השנאה בעני� כ	 קוד�,

הזה. מטע� ביותר הדי� את לית� עתיד חנ� על בניו את

>ÂÚ¯<

>ÊÚ¯<



ÌÈÚ¯ ˙·‰‡ ¯Ó‡Ó :˙È¯·‰ ¯ÙÒ :ÁÙÒ≈
úéøáä øôñ

147

חסידי� בספר הכתוב מטע� תקס"ה)ועוד רבי�,(סימ� לשו� תיראו ואביו אמו איש ז"ל:
עד כ	 כל הב� את יכעיסו שלא תיראו בכלל והא� שהאב יחיד, לשו� תירא כתיב ולא
בא שא� מוזהרי� וא� אב תיראו ואביו אמו איש עוד בה�. וימרוד להתאפק יוכל שלא
עוד עכ"ל. ויכ� ויקלל� לה� שיענה עד יקללוהו ופ� יכוהו פ� שייראו איש לכלל הב�

תקס"ז)כתב כח(בסימ� שגיא מצאנוהו לא שדי לז)כתיב על(איוב מצות הקב"ה הכביד לא ,
השקל, מחצית מנחה, קומ� היכולת, לפי מועט בדבר אלא הבריות כפרת ש� לא ישראל
בנו את האב יצוה לא כ	 ויחמור, רא� לבקש טרח� ולא וצא�, בקר יונה, ובני תורי�

מלעשו ימנע פ� לעשות עליו וכבדי� קשי� תכבדדברי� א� כי עכ"ל, מחטיאו ונמצא ת�
בידי ה' נתננו לראשנו אנוש הרכבת ויאמרו תורתו, ועל ה' על יתרעמו עליה� העבודה

אבות�: על והחטא ימרדו ובהכרח קו�, נוכל לא
דעה ביורה כתוב שנמצא מה ראה ג� ראה ואבי סקי"ט)אהובי ר"מ לאד�(סימ� אסור וז"ל:

ויעלי� ימחול אלא מכשול, לידי יביא� שלא עמה� בכבודו ולדקדק בניו על עולו להכביד
עובר שהרי אותו מנדי� גדול לבנו המכה מחול, כבודו כבודו על שמחל שהאב מה� עיניו

עכ"ל. מכשול תת� לא עור לפני על
ובנותיה� לבניה� בכתב ה� בפה ה� דבר יאמרו שלא משכילי� צדיקי� איזה ידעתי ג� וידעתי
כ	 זה דבר שתעשה ל	 ראוי בני, – יאמרו וכה 'ראוי', בלשו� רק א	 מעול�, צווי בלשו�
ישמעו לא א� בעבירה יכשיל� שלא כדי צווי, בלשו� וכ	 כ	 תעשה יאמרו לא ומעול� וכ	,
חז"ל בש� ז"ל רש"י שמביא כמו בזה זהיר והיה בתמי� ה' אחר נמש	 אב זכור חלילה,

שנה בארבעי� ויהי פסוק א)על ממי(דברי� למיתה, סמו	 אלא הוכיח� שלא מלמד ז"ל:
לא מה מפני ל	 אומר בני ראוב� אמר למיתה, סמו	 אלא בניו את הוכיח שלא מיעקב למד
היה יעקב וא� עכ"ל, אחי בעשו ותדבק ותל	 תניחני שלא כדי הללו השני� כל הוכחתי	

וכמה: כמה אחת על הללו בדורות אנו כזה, רחוק דבר הצדיק מראוב� מתירא
מבניו שבט יסור לא ה', בדרכי וידריכ� קטני� כשה� בניו את לייסר לגבר טוב לכ�
אסורות לא ידי	 מוסר מנער תמנע אל תציל, משאול ונפשו תכנו בשבט אתה הקטני�,

כנאמר רכי� הילדי� יג)בעוד בשבט(משלי לא מוסר בשבט א	 בנו, שונא שבטו חוש	
יוכיח� והגדולי� חטא. ב	 והיה חלילה רבה מכה להכותו תוסי� פ� באפ	 אל עברת	,
ויוכיח השכל, מוסר תוכחות ימלא ופיו בלשונו חלילה עו� על ובתוכחות דשמיא, במילי
בדברי� בנו את איש ייסר כאשר והישרה הטובה בדר	 ושילכו ה' לתורת להשיב� בדברי�
בכעס ביותר יקניט� שלא נכונה ובמידה השכל במשפט ותוכחות כל ואת טע�, של
בתוכחת הכל א	 הראוי, ובשיעור בחכמה ית� ותוכחות שבט הכלל זה חמה, ובתוכחות

שבלב... בשנאה לא מסותרת ואהבה מגולה

ìתקלות לכמה יביא שזה רב ממון לבניו לתת לא א) בענין המחבר כותב בו הפרק סוף עד מכאן השמטנו
צוואה לכתוב ראוי ג) בעצמו הוא יפרוש רק יורשיו על בזה יסמוך ולא לצדקה מממונו קיימת קרן יעשה ב)

להשתדל ד) לשנה משנה בצעירותםולעדכנו ובנותיו בניו להשיא

ìחיים שהם זמן כל ממונם לאבד ואסור הורים כיבוד
:æé ÷øôאות� ומכבדי� עמה� ומטיבי� אד� לשו� להרע שלא שנזהרי� אנשי� יש ג�

רכוש� ואת ממונ� את ויקחו בחזקה, משלה� ושותי� אוכלי� באבות�, מקילי� אבל
לאבינו אשר העושר וכל הבני� שאנו בעבור עו� בזה אי� ואומרי� ברצונ�, ושלא ברצונ�
את גונב אחד כל וע"כ אות�, לרשת לבוא הללו הזקני� ימותו מתי ולבנינו, הוא לנו הלא
ויעש פשע אי� ואומר אביו גוזל א� ראיתיו, לא ולאמו לאביו ויאמר ידו תמצא אשר כל
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אב ברכנילאביו לאביו ויאמר ראשו כאגמו� לכו� יבא בוא השבת וביו� ימי�, שבעת ל
במאד, אב כבוד ומקיי� אביו ע� בזה עושה הוא וחסד צדקה לו ויחשוב

של החמורה עשה מצות על שעובר די לא כי ואמו, אביו מקלה ארור בכלל הוא ובאמת
לכבוד כבוד� הוקש אשר תיראו, ואביו אמו איש מצות על וכ� אמ	, ואת אבי	 את כבד
תשנא, לא מכלל יצאו הנלוזה דעתו ועל אחר, מאד� יותר בעיניו קלו כי אלא המקו�,
וכי כמו	, לרע	 ואהבת שכתוב כמו אד� לכל מחוייבי� שאנו רעי� אהבת חובת ומכלל
רעי�, אהבת מכלל אמו ואת אביו את איש יעזב כ� על אותו וגדלו הולידו שהמה בשביל
יענש ענוש בלבו ואמו אביו המבזה שאפילו עד להחמיר אלא באמת הכלל מ� יצאו ולא

ואמו אביו מקלה ארור בכלל כז)והוא .(דברי�
ìרבות לרעות גורמת האחים בין קטטה

מעל איש ויפרדו בינ� גדולות קטטות לפעמי� יש ואחות אח או יחדיו אחי� ישבו כי ג�
להרוג אחיו אל איש ופניה� שנאה תכלית זה את זה וישנאו ומדו� ריב ויהי ולב בלב אחיו
לרע	 ואהבת עשה מצות על עוברי� אי� יצאו אחד מבט� כי על וחושבי� לזה, זה ולאבד
אחי� ישראל כל א� תבונה בה� ואי� המה לב חסרי וכמה תשנא, דלא לאו ועל כמו	

אחי�. ברית בה� שנתוס� אלה ג� מה ריעי� אד� בני וכל
לאד� אד� בי� שהוא ממה יותר יפריא אחי� בי� אשר השנאה גדולה כי אלא עוד ולא
להוציא אחד כל וימהר בלבות� יו� בכל זה את זה שנוא עוד ויוסיפו זה, אל זה קרב ולא
דעתא, מהאי שזיב רחמנא פרוק רחמנא לאחיו לעשות זמ� כאשר הפועל אל מחשבתו
ואח ב� ג� כ� א� הוא א� יולד לצרה ואח אב ומצער ומחפיר מביש ב� יש לפעמי� וא�
אל אחי� אנשי� ובכ� ה�, אחד אב בני כי האחי� יזכרו לא ולמה ריעי� אהבת לו אי�

שלו�: רוב על והתענגו אהבו והשלו� והאמת במריבה לבבכ� תקשו
ìיתומים או אלמנה הם אם וכ"ש בבית במשרתים לזלזל אסור

א� ג� א� חנ�, על אות� ומצערי� אות� ומביישי� ואמה בעבד שמקילי� אנשי� יש וכ�
בטוב, עשית� לא לה� אומרי� וכראוי, הנכו� על לעשות לה� שצרי	 מה כל עושי�
לה� ישל� והקב"ה מנשוא עונ� גדול ובאמת הוא, כספו קני� כי עו� בזה אי� וחושבי�

מידה. כנגד מידה
ואלמנה, יתו� גר משפט מטה והוא ואלמנות, יתומי� גרי� המה המשרתי� רוב כי ועוד
קשי� בדברי� אפילו הגר באונאת לאו התורה הוסיפה כי הבית בעל של עונו ונכפלה

כב)שנאמר בקושי(שמות לה� הדיבור ואפילו תענו�, לא ויתו� אלמנה ונאמר תונה, לא וגר
נשיכ� והיו בחרב אתכ� והרגתי בתריה דכתיב מיתה זה על הכתוב וענש עינוי, הוה

כנגד מידה יתומי�, ובניכ� למואלמנות עבדי� ויהיו אחרי� אד� לבני וישרתו מידה,
הרעה על ה' ישקוד למעלה ופנו ה' אל עיניה� ישאו כי והיה הזה, הצער שערי עד ויגיעו

לעשותו. אלהי� וממהר
מלאכתו יעשה ולא הדברי�, בכל נאמ� עבד לו שיהיה הוא אדוניו אל העבד חובת אמנ�
כמו אדוניו ממו� על חס ויהיה בשלו, עושה כאילו טוב היותר צד על הכל אבל רמיה
א� בפרט במלאכתו, יתרפה ולא דבר בשו� יתעצל ולא קטני�, פכי� על אפילו שלו על
ויאהב ממלאכתו, יתבטל לא למע� לו אסור יתירה דיבור אפילו אז כי יו�, שכיר הוא

כנפשו: אדוניו את
ìולממשלה המלך היחס

המלחמה בעת בפרט כנפשו, בארצו גר הוא אשר המל	 את איש כל שיאהב שכ� וכל
דבר באיזה יצליח לא או ח"ו יחלה וא� מאודו, ובכל נפשו בכל ויעבדנו עליו נפשו ימסור
המכס את כשמבריחי� השמחי� אנשי� יש כי ויצליחנו, שירפאנו השמי� לאל עליו יתפלל
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ריעי�, אהבת בכלל אינו מל	 שהוא בשביל וכי בעיניה�, חכמי� הוי בשלו� ויוצאי�
יושבי כל בי� וריעות השלו� ברית המקשר החברה ואדו� המדינה אב הוא הרי אדרבה
מג� לעמו מחסה והוא החברה, ברית ולהפר הקיבו� להפסיד הרוצי� הזדי� ומכניע ארצו,

בפירוש אמרו וחז"ל בצלו, היושבי� לכל ומאכיל)הוא הגוזל המכס,(פרק את לגנוב אסור
עוד ואמרו(ש�)ואמרו דינא, דמלכותא דאבות)דינא ג' מלכות.(בפרק של בשלומה מתפלל הוי

בה דרי� אנו אשר ומדינה מדינה ועיר עיר בכל ישראל כנסיות בתי בכל נוהגי� אנו וכ�
וממשלה למלכי� תשועה הנות� – אומרי� ואנו שבת, בכל מלכות של בשלומה להתפלל
ויעזור וינצור וישמור יבר	 הוא דר	 בי� הנות� רעה, מחרב עבדו דוד את הפוצה לנסיכי�
ברחמיו המלכי� מלכי מל	 פלוני, ודוכס שר או המל	 אדונינו את וינשא ויגדל וירומ�
ובכל לפניו שונאיו ויפיל רגליו תחת עמי� וידבר ויצליחהו ויגו� צרה מכל וישמרהו יחייהו

יצליח. יפנה אשר
מחברי� האומות אשר (ברו	) ספר על כנמצא ראשו� בבית אפילו מעול� עשינו וככה
וכתבו לירושלי� מעות שלחו בבל במדינת היו אשר היהודי� אי	 הקודש, כתבי ע� אותו
ובנו בבל מל	 נבוכדנצר לחיי המקדש בבית להקריב קרבנות תקנו המעות בזה – לה�

וכ� ימי�. שיאריכו בעד� ותתפללו ולהתפללבלשאצר, קרבנות להקריב שני בבית ג� עשינו
שכתוב כמו האומות מלכי חיי ו)על ומצלי�(עזרא שמיא לאלה ניחוחי� מהקרבי� להוו� די

ובנוהי. מלכא לחיי
ביוסיפו� מז)וכ� הורקנוס(פרק אל מנחה שלחו (אזיא) באר� דרו אשר שהיהודי� כתוב

והתפללו המנחה את קחו – בתוכה וכתבו אגרת, וג� בירושלי� אשר יהודה ושרי המל	
הקיסר) (אוגסטו� אדונינו חיי בעד והתפללו אליכ�, פזורינו את שיאסו� לאלהינו בעדנו

חבירו. אנטונינוס חיי ובעד רומי, מל	
האומות אצל אשר (מכבי) ספר על כתוב נמצא כ� המל	(פ"ז)וכמו שלח שכאשר

התפלות נוסח בספריה� ישראל זקני לו הראו לירושלי� נקנור צבאו שר את (דימיטריאוס)
קרבנות. בעבורו שמקריבי� בעת המל	 על מתפללי� אשר

ישראל, על מל	 במלו	 אדמתנו, על בשבתנו קיי� היה המקדש שבית בזמ� כ� עשינו וא�
שכ� מכל אלהי�, את ידעו ולא ומזלות כוכבי� עובדי היו הה� בימי� אשר והאומות
אלילי� בעבודת וכופרי� אלהי� את יודעי� אשר האומות תחת יושבי� שאנו הללו בעתי�
חסדי� וגומלי ורחמני� לבב וישרי אד� אוהבי והמה וכתובי�, נביאי� בתורה ומודי�
אביו� לבני יושיע המל	 כי ומלכיה�, שריה� ועל עליה� להתפלל חייבי� שאנו אתנו,
היושבי� כל לכ� ואביו�, דל על יחוס לו עוזר ואי� ועני משוע אביו� ויציל עושק וידכא

יברכנהו. היו� כל תמיד בעדו יתפללו תחתיו
ראוי בעצמו בכבודו המל	 וכ� עזה, אהבה שלו המל	 את לאהוב אד� לכל ראוי לכ�
נאמר כול� ועל אד� שהוא מי בכל נוהג ריעי� חובת כי ארצו, מאנשי אחד לכל שיאהב

êåîë êòøì úáäàåורחוק קרוב או ואחות, אח או וב�, אב או וע�, מל	 ואדו�, עבד יהיה ,
לכול�: אחד משפט – ותושב גר או

ìלו צריכים הכלל כי רעים אהבת מבטל עצמו מקלל
לאו נכפל זה ועל בכעס�, עצמ� את ומקללי� נפשות� את שמפקירי� אנשי� יש ג�

דכתיב ד)בתורה וכתיב(דברי� מאד, נפש	 ושמור ל	 לנפשותיכ�,(ש�)השמר מאד ונשמרת�
אד� לאיזה תועלת ממנו יומש	 שלא אד� [אי�] כי ריעי�, אהבת בכלל הוא זאת ג� וא�
אד� בני כל כי אד�, מאיזה תועלת ימשו	 שלא אד� שאי� כמו הדברי� מ� דבר באיזה
המשולבות השלשלת שליבות כמו זה ע� זה וקשורי� בזה זה ותלוי� לזה זה צריכי�
לכ� האד�, בני ידבקו� וכה בזה, זה ודבוק אחוז אחד לחבל והיו בקושרי�, אחת אל אחת

עצמו: את איש ולא האחד את האחד ישחיתו ולא ירעו שלא להזהר צריכי�
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ìבמצוה טוב' 'עשה חלק מפרש הבאים ובפרקים מרע', 'סור בענין כאן עד

על להשגיח האד� שצרי	 מה פני� השני מ� האחד הפ� ביאור על רחמיו עזרונו הנה ועד
למעלה זכרנו אשר הבריות אהבת חובת יג)השלמת ולא(בפרק מרע, סור בהיותו והוא

בפ� אדוני באזני עבד	 נא ידבר ומעתה אד�. לשו� מלהרע בהזהר אלא כה עד שמעת
בהלו עלי ה' חסד של חוט כפי מינו אישי לכל להועיל והשתדלו טוב בעשה ממנו השני

והוא: שמענו, לו אתה א� א	 נרי,

:çé ÷øôשלא עצמו שישמר במה ריעי� אהבת חובת ידי האד� יוצא לא כי ידידי דע
מסוד אלא נמלט ולא המזיקי� מכלל אלא בזה עצמו הוציא לא אד�, לשו� ירע ולא יזיק
ואינו לבד בלבו אד� כל אוהב א� ג� וא� בא, לא ריעי� אהבת לכלל א	 המשחיתי�
לזולתו טוב להשפיע צרי	 רק האד�, אהבת חובת ידי יצא לא עדיי� לזולתו יוצא פועל
רוח נקרא וזה לכל, טוב ויהיה שמח בלב יכלתו כפי ובמאודו בגופו אד� לכל ולהטיב
די זכרנו כאשר עמו שהטיב מי לכל וחסד בטובה להקביל השכל מחייב כ	 כי נדיבה,

ש�, חביב הקורא עי� זה) מאמר ג' (בפרק באר
למעלה כמובא כמו	 לרע	 ואהבת שכתוב כמו כ� ג� התורה חייבה זה)וכ	 מאמר ה' (פרק

חביב כי בעבור עולי�, אחד בקנה שניה� השכל וטע� התורה וטע� שמה, וראה ימי� הבט
העול�, לתקו� הנצרכי� הדברי� מ� בדבר מזה זה ולהעזר לזה זה להועיל כדי שנברא האד�
ושלילה. חיוב והיפוכו, דבר רע, ועד מטוב פני�, שני על הוא הזה הפסוק כונת והנה
ההפרש א	 רעה, עמו תעשה שלא הוא והשלילה טובות, רע	 ע� שתעשה הוא החיוב
ר"ל כלל, לזולתו עצמו בי� הבדל אי� השלילה בעני� כי הוא, האלה פני� שני בי� אשר
דבור אפילו כגדול כקט� לאחר הוא יעשה לא אחר לו שיעשה רוצה האד� שאי� דבר כל

למעלה זכרנו כאשר זה)קל מאמר י"ג יש(פרק החיוב בעני� ואול� מקומו, על והתבוננת
מודד אשר במדה לא א	 לזולתו להטיב מחויב שהאד� והוא לזולתו, עצמו בי� הבדל
שאמרו כמו עצמו, את אוהב אשר בשיעור לא א	 אד� כל לאהוב מחוייב והוא לעצמו,

נש�)חז"ל איזהו עמ	(בפרק אחי	 כה)וחי הזק�(ויקרא הלל לכ� חבר	, לחיי קודמי� חיי	
לו יארי	 שלא אליו אמר שהגר בעבור לבד השלילה אלא שנתגייר גר לההוא אמר לא
הדברי� מ� בדבר לחלוק שאי� עני� תפס ע"כ אחד רגל על לעמוד יוכל אשר מהעת יותר
וסמ	 קצרה, בלשו� להאמר ויוכל כלל לזולתו עצמו בי� בו הבדל שאי� השלילה הוא בו,

י שיתגייר לאחר כי ארוכה:עצמו בדר	 רבי� הבדלי� שבו החיוב ג� למדנו
אי וזה ממש, כמו	 רע	 את שתאהוב משמע היה כמו	 רע	 ואהבת כתוב היה א� והנה
ממש עצמו את שאוהב ושיעור מדה באותה זולתו שיאהב האד� טבע בחק אינו כי אפשר
כמו	 לרע	 ואהבת כתוב לכ� הטבע, נגד שהוא דבר התורה תצוה ולא האל יפקוד ולא
בלבו וגומר בדעתו מסכי� שהאד� והחסד הטוב אופני כל הוא אני עבד	 לדעת והכונה

אד�: כל שהוא לרעהו יעשה מאהובו לקבל לו שראוי
הבאור מ� בו שיש מה בעבור משל דר	 על זה דבר לאדוני להגיד לבי אשית אנכי ואחזה
נאמ� כאוהב עמו שיתנהג אוהבו משמעו� רוצה ראוב� והוא, בוריו, על זה לעני� והגלוי

עמי, להתנהג לשמעו� לו שראוי והאופני� הדברי� אלה בלבו וחושב הדברי� בכל
בזיו�, לא באמת אותי שיאהב א)
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רב	, כמורא חבר	 כבוד חז"ל וכמאמר להיות ראוי כ� כי תמיד, כבוד בי שיתנהג ב)
איש ולדרוש תמיד בשלו� להיות אהובי� לרעי� ראוי כ� כי תמיד שלומי שידרוש ג)

רעהו, בשלו�
בצערי, שישתת� ד)

לביתו, כשאבוא יפות פני� בסבר אותי שיקבל ה)
דבר, בכל זכות לכ� אותי שידי� ו)

יעמול שלא בדבר לפעמי� בעמלי ילוני והוא בשבילי קטנה טרחא באיזה בגופו שיתנדב ז)
הרבה, בו

במתנה או בהלואה בה שאצטר	 בעת לפעמי� מממונו מועט בדבר לי להושיע שיתנדב ח)
ומלוה, חונ� איש טוב כדר	 קטנה אחת שאלה ממני ימנע ולא קט� דבר

לא אבל כאלה, רבי� דברי� עוד בלבו וגומר בשכלו מסכי� והוא עלי. יתגאה שלא ט)
לא זה אותו באהבתו רכושו וכל ביתו וכל שלו הממו� כל לו ית� ששמעו� בשכלו יסכי�

כ�. יחייב לא והשכל זה יסבול לא הדעת כי מאתו יחפו� ולא מעמו ראוב� ירצה
אוהבו שמעו� לו שיעשה ראוב� לבב יחפו� אשר כמשפט� במספר� האופני� כל והנה
בשלימות שמעו� אהבת חובת ידי יוצא הוא ובזה לשמעו� ראוב� שיעשה צרי	 בעצמ� אות�
באהבתו רכושו וכל ועליותיו חדריו ע� ביתו וכל ממונו כל לשמעו� למסור שצרי	 לא גמור,
כלומר כמו	, לרע	 ואהבת תורה שאמרה וזה רעהו, משמעו� כזאת רוצה אינו שהרי אותו,

מרע	: האהבה את מבקש שאתה כמו כמו	 האופני� אות� בכל יהיה לרע	 האהבה
דבר התורה תצוה אי	 הפסוק זה על מפרשי� כמה שנתקשו מה בעיני	 יקשה לא ומעתה
בדחוקי� ונפלו ברחו הזה המצר מ� ולברוח לקיימו, יכול האד� ואי� הטבע נגד שהוא
אומרי� ויש ז"ל, הרמב"� דעת הוא וגוזמא הפלגה דר	 על כמו	 כי אומרי� יש כי עמוקי�,
אתה א� סוס לו ת� סוס אוהב אתה א� לו תת� הנאה מקבל שאתה בדבר בהנאה כמו	 כי

ואנחנ אשכנזי, מתרג� דעת הוא כלב לו ת� כלב לחציה�אוהב מכל אלהי� בישע נמלטנו ו
תפרש התורה כמו	 במלת ואדרבה כלל, כמו	 מלת לנו קשה לא לדעתינו כי ודחקיה�,
על לא לקיימה, יוכל אד� שכל מה הטבע דר	 שהוא דבר על שתצוה כוונתה היטב באר

לקיימה: יכול האד� שאי� מה הטבע נגד שהוא דבר
זה בפירושי היטב ולהשכיל להבי� לב	 את תכי� א� חביב קורא ה' ברו	 אתה ועתה
והוא, כמו	, במלת תורה של לשונה תחת גדולה טובה מרגלית עוד דברי לפי תמצא
העול�, אנשי כל אותו שיאהבו ורוצה אד� מכל אהבה מבקש אד� כל כי זאת מודעת
עבדו אותו שיאהב יבקש ולא אד�, בכל אחת מדה בלבו ישוה לא זאת בבקשתו אפס
אשר אהבה באותה שכנו אותו שיאהב ולא אותו, שיאהב מבנו יבקש אשר מדה באותה
מאיש יבקש כאשר אחר מע� אשר מאיש אהבה יבקש ולא אותו, שיאהב מאחיו בקש
אשר מקרובו יבקש אשר האהבה לו קרוב איננו אשר מאיש יבקש ולא מעמו, אשר
בעלי הלבני� אד� מבני יבקש כאשר השחורי� כושיי� מבני אהבה יבקש ולא ממשפחתו,
חקרנוהו כאשר כי ויגידו� יעידו� שניה� והשכל והטבע כמוהו, אד� פני פניה� ודמות צל�

הוא. כ�
אד� שהוא מי וכל שת בני כל לרע	 במלת התורה כללה א� ג� א� כי ל	 דע ועתה

למעלה כתבנו כאשר זה)במשמע מאמר ה' במלת(פרק האהבה מדת לשעורי� דבריה נתנה
האהבה את לו תמדוד מאתו אהבה מבקש אתה אשר ושיעור מדה באותה כלומר כמו	,
יוצא אתה ובזה יותר, ולא מדה כגנד מדה רב א� הוא המעט רפה או הוא החזק ממ	,
אתה אי� שהרי אד�, שהוא מי כל לאהבה היו� מצו	 התורה אשר ריעי� אהבת חובת ידי
כמה ובכ� המדרגות, בסדר רחוק או קרוב שהוא מה לפי האד� מאותו יותר אהבה מבקש



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â
úéøáä øôñ

152

יגידו חכמי� אשר נוע� אמרי נש�)טהורי� איזהו ועניי(בפרק עניי	 קוד�, עמי וכותי עמי
החזק וראש אחי ובכ� קוד�, עיר	 עניי אחרת עיר ועניי עיר	 עניי קוד�, עניי	 עיר	
ואמת דקרא פשטא הוא כי תזוע לא ומנה ה' ישועת את אמרנו אשר זה מקרא בפירוש

דוחק: בלי צד מכל וישר
ì?? באומנות כמוך אפילו

אומנותו, ב� שונא אומ� שכל זאת מודעת כי הוא, עוד הפסוק בזה אותי אלהי� חנ� ואשר
ואמרה החייט, את לא הסוחר את שונא והסוחר הסוחר, את לא החייט את שונא החייט
כמו	 שאינו לרע	 שתאהב מה הבריות אהבת בחובת די לא כלומר זו א� זו לא תורה
את ומקפח אחת באומנות כמו	 אפילו אלא מעול� פרנסת	 מקפח ואינו אחת באומנות

של�: בלב אותו לאהבה אתה מחוייב כ� אע"פ לפעמי� פרנסת	
ì"'ה "אני פירוש וכך / שלם לא הוא אם גם

בלבב	 תאמר וכי לרע	, ואהבת תורה אמרה הוא, זה בפסוק עוד עבד	 אל יראה ואשר
או פלוני מידה פחיתות בו יש הלא כי חסר, והוא של� אני אותו, לאהוב לי אפשר איכה
א� מעט א� אד� בכל ופחיתות חסרו� שרואה האד� עיני מטבע כי פלוני, מגונה מעשה
בדעתו של� והוא מעול�, עצמו נגע מראות עיניו ותכהי� אד�, שהוא מה לפי הכל רב

והשלימות, המעלות מ� בו כל תחסר לא לנפשו, חסר ואיננו שלימות מיני בכל
כש� השלימות בעני� כמו	 שהוא בדבר מעיד אני כלומר ה', אני כמו	 תורה אמרה לכ�
ב	 אי� וא� ההוא כאיש ומחסור	 פחיתות	 אי� א� של�, אתה אי� כ	 של� הוא שאי�
יודע אתה שאי� אלא חסיד אבד ?? נקר הוא מי נא זכר אחר, חסרו� ב	 יש זה חסרו�
כמו	 שהוא מעיד הוא אני א	 אחרי�, של רואה אתה אבל רואה אתה אי של	 ממחסור	,
שלו, החסרו� ע� אד� כל לאהוב שצרי	 ותשכיל תבי� זה דבר מוצא ומ� הפחיתות. בעני�
האהבה, את ומכבה הדבקי� בי� מפריד זה יהיה ולא שלו החסרו� על תקפיד שלא כלומר
אד� אי� כי לעול� לרע	 ואהבת מצות לקיי� תוכל לא למחסור א	 ותקפיד כ� לא שא�

חסרו�: בשו� יחטא ולא טוב יעשה אשר באר� צדיק
ע� הוא כאשר סת� לרע	 ואהבת אומר שהכתוב הוא, זה בפסוק עוד לי אחזה אני ואשר
רעיתי את באהבתי זו במדה נוהג ה' אני כמו	 כי שלו, החסרו� על תקפיד ולא חסרונו

דבשי ע� יערי אכלתי ישראל לכנסת ית' כאמרו ישראל, ה)בית הדר	(שה"ש ז"ל ופירש"י
ראוי שאינו הדבש, ע� הקנה אכלתי חיבה מרוב ואני הע�, ומשליכי� הדבש שמוצצי� הוא
מדקדק ואיני שבה� החסרו� על מקפיד שאיני לפני ישראל חביבי� כלומר עכ"ל, הראוי ע�
פסוק על ז"ל רש"י פירש וככה רבה, באהבה חסרונ� ע� אות� אוהב אני אבל אחריה�

בו מל	 ותרועת עמו אלהיו ה' בישראל עמל ראה ולא ביעקב או� הביט כג)לא (במדבר
וממרי� מכעיסי� אפילו עמו אלהיו ה' שלה�, בעבירות להתבונ� אחריה� מדקדק אינו ז"ל
אשר המדה היא כ	 וא� עכ"ל, ורעות חיבה לשו� בו מל	 ותרועת מתוכ�, זז אינו לפניו
והלכת קיי� וחכ� בני אתה א� באהבה ישראל בעמו הבוחר דר	 וזה עדתו ע� ה' ינהג

כח)בדרכיו כמוהו:(דברי� זו במדה רעי� באהבת ול	 נהג
תקפיד ואל שהוא כמו לרע	 ואהבת בו שהכונה הוא, זה בפסוק עוד אחשוב עלואשר

פעמי� כי חסרונ	, על מקפיד ואיני אות	 אוהב ה' אני כאשר כלומר ה', אני כמו	 חסרונו,
אני זה כל וע� השלימות בכל ותמי� ז	 לא מחסרו� נקי אי� אתה שג� לב	 ידע רבות

אות	: ואוהב טוב כל את	 גומל
ìהשם ציווי בעבור המצוה תקיים

כלומר ה', אני כמו	 לרע	 ואהבת אומר שהכתוב הוא, זה בפסוק עוד לי אומר לבי ואשר
זה, מחייב והשכל יחד וכולל� השכליות מצות כל שורש שהוא בעבור זה שתקיי� לא

>„Ù¯<

>‰Ù¯<



ÌÈÚ¯ ˙·‰‡ ¯Ó‡Ó :˙È¯·‰ ¯ÙÒ :ÁÙÒ≈
úéøáä øôñ

153

עיני	 לנגד ידי כבר כאשר זה, על אות	 ומצוה ל	 מחייב ה' אני כי בעבור רק (במאמרא	
זה) חלק פ"ג לית�ה' יכול ואיני בחלב בשר לאכול אפשי אי לומר לאד� שאסור שכש�

אינו ששכלי מחמת ולגנוב לגזול יכול איני כ	 זה, נות� טבעי שאי� מחמת חזיר בשר בפי
שמה, הנזכר טעמו בתר וזיל מקומו על שמה וראה ימי� והבט לומר, אסור ג"כ זה נות�
למקו� אד� בי� אשר והמצוה והתורה החוקי� כל את ולקיי� לאשר חייבי� שאנו כמו כי
ולקיי� לאשר הראוי� השכליות המצות א� ככה זולת, מטע� ולא ה' פקודת בעבור רק
אותנו צוה שכ	 בעבור רק לעשות� חייבי� אנו אלה ג� בתורה, כתובי� היו לא א� א�

זולת. מטע� לא ה'
עצמ	 והתק� כשל	 עלי	 חביב חבר	 ממו� יהי באמרו דאבות ב' בפרק יוסי ר' כוו� ולזה
מ� שהוא חבר	 בממו� הנוגע בדבר בי� כלומר שמי�, לש� יהיו מעשי	 וכל תורה ללמוד
יהיו למקו� אד� שבי� המצות מ� שהיא תורה ללמוד שהוא בנפש הנוגע בדבר בי� השכליות
פירושי� ששה לפני	 ערכתי הרי זולת. מטע� לא בזה כמו בזה שמי� לש� מעשי	 כל
דקרא: פשטא הוא כי עיקר והראשו� האלהי�, בעזרת וישרי� למבי� נכוחי� וכול� זה במקרא

בחסד2 קדימה על כג פרק חסדים, גמילות בדררכיו והלכת במצוות נעתקו הנדיבות במידת יט-כב פרקים
<?> רעך דם על תעמוד לא במצוות נעתק

ìהבריות מהיזק עצמו לשמור צריך שני: מצד
:ãë ÷øôואופניו דרכיו כל ע� הזה החוב תשלו� להודיע	 אלהי� רצה כבר כי ואחר

הרמה למעלה ועלית לכ	 זכית א� והוא, אחד, דבר א� כי להודיע	 עלי נשאר לא ותנאיו,
ושהוא הזה, בדבר כמו	 אד� כל שלבב תחשוב לא הזאת, הטובה במידה והרגלת הזאת
כי מעמו, הרכוש כל ואת מאוד	 ושמור בהיפ	 חשדהו אבל אתה, כמו אד� כל אוהב
רוב סיבת ה� א� ככה בעול� וקיומו והצלחתו האד� חיי סיבת ה� האד� שבני כמו
כי וכדומה מלשינות ורציחות גזלות גניבות ידי על האד� של והמותה והנזיקי� הרעות
א	 ורח�, ואהוב כבד ואח וב� אב כמו בעיני	 יהיה אד� כל לכ� באר�, האד� רעת רבה
במשמר ותניחהו ל	 קח והרכוש קנינ	 רק פתוח ופתח מגולה, במקו� תת� לא כספ	 את

ומסוגר. סגור
קור, עת החור� בבית בתנור או האח על אשר ואש עצי� למדורת דומה הדבר למה משל
כי בחור� להתקיי� לאד� אפשר אי האש לולא כי האש� מ� האד� מקבל גדולה שהנאה
ומקבל לאש סמו	 יותר לו יושב היטב עצמו את לחמ� וכשירצה יעמוד, מי קרתו לפני
אז כי מאד עד האש אל או התנור אל עצמו יקרב שלא להזהר לו צרי	 א	 יותר, הנאה

גדולה: רעה ויקבל בגדיו ואת אותו ישרו�
של	 נאמ� לאוהב אפילו אד� לשו� סוד	 תגלה ולא מממונ	 יותר תשמור שפתי	 ומוצא
את אוחזת ידו הרי בידו מהונ	 א� כי חיק	, אשת או כנפש	 אשר רע	 שני�, מכמה
כי מאוד	, ובכל ב	 ימשל והוא בידו כספ	 ג� אתה ג� סוד	 לו מסרת א� אבל כספ	,
לשונ	 את ושמור ל	 השמר לכ� תוכיח, שמשו� אשת ודלילה בידו, מעותי	 ג� ראש	 ג�

ותתחרט. תדבר פ� מאד
לאד� הדבר הגיד והוא יאמר בבל לאד� סוד	 את שגלית כזה וראש אחי ל	 קרה וא�
לא שאתה כמו כי כלל, עליו אפ	 יחר אל גדולה, רעה בזה ל	 וגר� לאחר, ואחר אחר,
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ולשתוק ברוחו למשול יכולת מבלי הוא א� כ	 לו, והגדת לשתוק ברוח	 למשול יכולת
שאתה וכש� השכל, בפקודת יאמר בבל הדבר היה אצל	 ג� כי לאחר, הדבר וספר הגיד
הגדול א� חרי ומה ל	 חרה זה ולמה פקוד	, על עבר הוא כ	 השכל פקודת על עברת
קצו� לקצו� תרצה וא� לעצמ	, אוהב שאתה ממה יותר ל	 אוהב הוא יהיה מדוע הזה,

עליו: אדוני א� יחר ואל עלי	
מרחיק האד� השונא מ� כי משונא	, יותר עצמ	 תשמור שמאוהב ביד	 נקוט זה וכלל
צרי	 לכ� לאוהבו, וידוע גלוי והכל בטבע לו אשר וכל עניניו כל מעמו ומסתיר עצמו
אי� שמא בעי, מיהא למיחש כי תנקש, פ� ל	 השמר בשכל, ממנו ולהשמר מעמו להסתיר
ולב איש וקרב לעיני� יראה האד� כי ארבו, ישי� ובקרבו ויאהב	 יכבד	 בפיו כפיו, לבו
וא� בברית	, נאמ� ולא עמ	 נכו� לא ולבו פנימיותו כי ואפשר ימצאנו, מי עמוק עמוק
ממ	 לבבו יתהפ	 אשר באי� ימי� שמא לבו, ובכל באמת כעת אות	 אוהב הוא א� ג�
רבות פעמי� זה על הנסיו� העיד כאשר שונאי	, על הוא ג� ונוס� שנאה, תכלית וישנא	

אותו: שנא עוד ויוסי� לשונא אוהב נהפ	 אשר
לשונאיכ�, להתהפ	 יוכלו כי וזכרו אוהביכ� את אהבו שמו, (ביאס) קדמו� פילוסו� אמר וכבר
ובכל נפש	 ושמור ל	 השמר לכ� לאוהביכ�. להתהפ	 יוכלו כי וזכרו שונאיכ� את אהבו

כרחוק. כקרוב כשונא כאוהב כרשע כצדיק והיה אד� מכל והזהר בינה קנה קנינ	
בר' מעשה חז"ל שאמרו כמו האיש, את שמור בית	 תו	 אל ואספתו אורח הכנסת וא�
מתחתיו הסול� ונטל לשכב לגג והעלהו ושתיה אכילה לפניו ונת� אד� אצלו שהכניס יהושע
ונשבר הגג מ� נפל לירד שביקש כיו� בטליתו וכרכ� הכלי� כל האיש נטל הלילה ובחצי
גמליאל. כרב� וכבד� כלסטי� בעיני	 אד� בני כל יהיו לעול� יהושע ר' אמר מכא� רגלו,
ככה מדותיו פי על בלבבו הוא כאשר אד� שכל ובדוק, אמת לדבר זאת מודעת כי ובהיות
ואוהב טוב לאיש זה על להזהיר הוצרכתי כ� תחת רעהו, על יחשוב וכ	 חברו את ידי� דו�
הבריות, את שונא ואד� מעללי� רע לאיש לא זה, פרק בראש זכרתי כאשר הבריות את

לאזהרה: צרי	 ולא האזכרה על ימתי� ולא מעצמו ומבי� חכ� הוא ברע כי
כזה, מעשה ל	 קרה כבר שא� היו�, מצו	 אנכי לאשר ושמע אתה קרב וחכ� בני ועתה
בית	 אל ואספתו כסות, ומבלי ללח� רעב בחו� ואביו� עני איש ראית ראה כי דהיינו
בבית	 מצא אשר כל את וגנב בלילה עמד והוא ללו�, ומקו� ובגד ושתיה אכילה לו ונתת
להטיב ראוי אי� הללו בעתי� תאמר אל אחר, רע מעשה ימי� איזה אחר ל	 עשה או
אנשי כל על בלב	 שנאה תשריש פ� או הזה, בדור וחטאי� רעי� כול� כי אד� לשו�
אנשיה כל כי ההיא המדינה אנשי כל ארחיק מעתה ותאמר מש�, האד� אותו אשר המדינה

ככה. תחשוב ואל כ� תאמר אל – מה� לאחד טובה לעשות נכו� אי� וחטאי� רעי�
כו יושביה שכל בעול� מדינה אי� כאשר רעי�, כול� יושביה שכל בעול� מדינה אי� ל�כי

האנשי� חיבור כללות כי ובינוני�, ורעי� טובי� נמצאי� ומדינה מדינה בכל אבל טובי�,
אי� כאשר ואיש, איש בכל אשר והמעשי� המידות כמחברת היא ומדינה מדינה בכל אשר
בעול� מדינה אי� כ	 מעשה, או מידה באיזה חסרו� בו נמצא לא אשר באר� צדיק אד�

רעי�. אנשי� איזה ג"כ בה ימצא לא אשר
החסרו� על נקפיד שלא כלומר בו, הנמצא החסרו� ע� אד� כל לאהוב חייבי� אנו וא�

למעלה זכרנו כאשר האהבה את ומכבה הדבקי� בי� מפריד זה יהיה ולא י"חשלו, (פרק
זה) במדינהמאמר אשר גדול קיבו� לאהוב חייבי� שאנו מכש"כ ותבי�, ש� תביט בעיני	 רק

במדינה אשר העדה כל ועל יחטא אחד האיש רעי�, אנשי� איזה ג"כ בה נמצאו א� א�
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שהימי� תאמר אל וכ� כזאת. מעשות בשכל השופט ל	 חלילה עליה�, שנאה להטיל תקצו�
עתה, ג� נוהג כמנהגו עול� כי כזאת, דברת מחכמה לא כי מאלה טובי� היו הראשוני�
אשר הללו בעתי� חדש כל ואי� ובינוני�, ורשעי� צדיקי� אנשי� עומדי� ודור דור ובכל

לעולמי�: היה כבר לא
הטוב האיש כי דאינשי בפומי ומרגלא כל בפי המפורס� מאמר נשמע כבר תאמר וכי
ארחיק כ� ועל משפט בלא ונספה בגחלתו נכוה הוא עמו ואתו רע איש ע"י לסבול צרי	
ואומר ואע� כהלכה, משיב ר	 מענה אמרת	 לשוני תע� זה על ההיא, המדינה אנשי כל
בית	, לתו	 ולאספו לישע הנצר	 אד� כל והלאה אז מ� לקרב אתה צרי	 נפש	 ממה ל	
שהוא בי� טובה, תחת רעה ל	 עשה שכבר האד� אותו ע� ומדינה עיר ב� שהוא בי�
ראוי רע איש ג"כ ל	 נזדמ� כי כראשו�, ל	 עשה הוא ג� א� א� אחרת, ומדינה ממקו�

זאת. בעבור אחרי� לדחות ושלא באהבה ולקבל לסבול ל	
זאת מודעת הרי כ�, לעשות ונכו� ויציב אמת לכלל הנזכר המפורס� מאמר נניח א� כי
ידעת וכבר הרבה, א� מעט א� טובי� אנשי� כ� ג� בה ימצאו שלא בעול� מדינה שאי�
איש לדחות ל	 אפשר אי	 כ� וא� בעיניו, ישר איש דרכי כל כי טוב איש אתה כי בעצמ	
צרי	 הוא טוב כי א� שג� בחשב	 רע א� טוב א� לבבו את ומצאת תדע בטר� מטובה
ולמה אתה ג� רע איש ע"י שתסבול וצרי	 טוב איש אתה ג� הרי רע, איש ע"י שיסבול
הטוב איש ואי� נכו� ובלתי אמת אינו המפורס� שהמאמר נניח וא� אתה, ולא הוא יסבול

בווד הרע, איש בעד לסבול עול�,צרי	 ועד מעתה אד�, כל ע� להטיב אתה מחוייב אי
וכושר לבב	 טוב ע� אפס הוא, וישר צדיק כי אפשר כי לפני	, שנזדמ� לישע הנצר	
זכרנו: כאשר כרשע כצדיק קניני	 כל מעמו ותשמור דרכי	 בכל שתחכ� ג� צרי	 מדותי	

:äë ÷øô:ה� ואלו אד�, כל חייב חובות שלש כי ל	 דע ורעי דודי
מהאפס והמציאו שבראו מצד פה, ושבעל שבכתב התורה כפי יתבר	 הבורא חובת א)

מספר: אי� עד וחסדי� חקר אי� עד בטובות וחננו
והשגתו ועמה�, בה� וחי בועידה לה� ומצור� בחברת�, התאחדו מצד האד� חובת ב)
להתקיי� אפשר אי שבזולת� עד סופו, ועד מתחילתו חייו ימי כל מה� והעזר התועלת

למעלה כמובא בעול� אחת שעה זה)אפילו מאמר ג' כי(פרק ותבי� ש� חביב הקורא עיי�
הוא: כ�

עצמו את לפרנס בעסק לעסוק או מלאכה לעשות מחוייב שהוא ר"ל עצמו, חובת ג)
במאכל גופו את שיכלכל במה כפו, מיגיע השמש תחת חייו ימי מידת נפשו את ולהחיות
יו� בכל באד� הנת	 תמורת למלאות כחותיו להתמדת הנצר	 ובמשורה במידה ובמשתה
וכדומה ופחי� צני� רעי� ופגעי� מהנזקי� עצמו את ולשמור יחרי�, והתאוות והמותרות
ע� הגו� כי מה', רצו� להפיק ישרי� ובמעשי� בחכמה לעסוק בו אשר הנפש שיוכל כדי
שנאמר כמו וגדולה קטנה תעשה לא בלעדו אשר הנפש שמוש כלי הוא אבד, דבר היותו

לנפשותיכ�. מאד ונשמרת� ונאמר בה� וחי
בתכלית בו יוצא אד� כל עצמו, חובת הללו, בדורות והנה ואראה לבי את אני ושמתי
הזה, החוב ידי לצאת ולילה יומ� ישקוד לא אשר איש אי� כי ואראה וכה כה ואפ� נמר�,
חובת אמנ� חובת�, ידי יוצאי� רבי� ג"כ למקו� אד� שבי� במה יתבר	 הבורא וחובת

בו. שיוצא מצאתי לא מאל� אחד האד�,
הזה הגדול והדבר ריעי� אהבת תחרב לדור מדור אדבר, ומה אומר מה אהה, אדוני אהה
הזו, הנכונה במידה להחזיק מתעורר אי� באומתנו, והאחוה הריע כלתה כי עד וחסר הול	
לא אשר המידה בזאת בזה חטאינו מפני אלא נחרב לא והוא מקדשנו בית יבנה ואי	
נקבל הטוב את למוקש, לנו זה יהיה מתי ועד רעהו, את איש וישנאו ריעי� ביד החזיקו

נקבל. לא הרע ואת מה�
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כי חובות, הג' מכל ובלולה כלולה באמת היא כי ידעו לא וה� ה� לבב תועי ע� ואומר
חז"ל אמרו וכאשר כמו	, לרע	 ואהבת התורה צותה כאשר ג"כ הבורא מחובת (בפרקהיא

דאבות) במהג' שבארנו כמו הימנו, נוחה המקו� רוח אי� הימנו נוחה הבריות רוח שאי� כל
די בו זה)שיש מאמר ו' ה' ב(בפרק עצמורק מחובת והיא ותבי�, מקומו על ש� תביט עיני	

בזה המי�, לאישי וישחית יזיק אבל האד� מי� חברת אהבת ברית ישמור לא א� כי ג"כ,
הוא א� ובהשחתת� שלו� לו יהיה בשלומ� כי נפשו ומשחית לעצמו מזיק ג"כ הוא
כמובא באיש הדבקי� האברי� כמו ה� במי� המי� אישי כל כי אובד, עדי הוא וג� נשחת
מי נמצא הנה ותבי�. ההוא המקו� מ� וראה עיני	 שא זה) מאמר י"ג י"ב (פרק למעלה

הנזכרי�: חובות מג' אחד שו� מקיי� לא זה מקיי� שלא
והטבע, השכל פי ועל והמקובל התורה פי על מצוה הזה החוב פריעת כי ראיתי כאשר ויהי
ומעלה נכונה מידה בכל ושאי� הקדושה, לתורה ואפילו אמת ולכל חכמה לכל קוד� ושהוא
שכל בשו� מפורש בארנו כאשר אליה שיקד� מי טוב מעגל וכל ישר ומעשה נשגבה

– ה' ישועת את זה במאמר
הקדמוני� ישראל מחכמי המחברי� בדברי הזה הנכבד העני� לחפש פני את אני ושמתי –
מצאתיהו ולא בקשתיהו ישני�, ג� חדשי� גדולי� ע� קטני� בספרי�, ובינותי והאחרוני�,
בשלש שבכתב בתורה הוא כאשר תיבות וג' ב' פי על כלל ובדר	 בעלמא בזכרו� א� כי
מזה נמצא ולא ואבקשהו הגוי� חכמי ספרי על חקרתי ג� כמו	', לרע	 'ואהבת תיבות
אפרט הזה הספר ע� ואמרתי ולבבי כחי ויער (ציצערא), בדברי ישרות סברות איזה א� כי
ואייחד בזה, קצת ואארי	 וגדריו ואופניו ודרכיו בו הכוונה כל ואבאר העני� ואפרש הדבר
מי� וחברת הקיבו� קשר קיו� שמירת על עמי בני לבות להעיר כדי עצמו בפני מאמר לו
ביעקב לרעות לאחוה הדר	 ולהורות הוא רב כי הזה הגדול החוב על ולעורר� האנושי,

העברי�: עיני תפקחנה אז או זאת ישכילו יחכמו ואז עמי
שמרו עמכ�, ה' יהיה צדיק גוי את� ג� בצדק, העירותיהו אנכי ועמי, אחי לי שמעו כ� על
ושימו רעהו, את ואיש לאחיו איש רעו ולכו זאת נא בינו אתכ�, העירותי אשר ככל ועשו
תשמר�. כי נעי� כי הזה, במאמר הכתוב כל את ולקיי� לאשר ומעלה הזה היו� מ� לבבכ� נא
ויהיה שהוא מדינה מאיזה ויהיה שהוא ע� מאיזה יהיה אד�, בני כל ע� תריעו אחי נא

המשנה בפירוש ז"ל הרמב"� לשו� זה כי שהוא, שבט ז)מאיזה יב ידמוכלי� ואשר :
אמר יתבר	 ה' כי אמיתי, בלתי ודעת טעות הוא הנכרי�, ע� מותרת ההטעה כי האנשי�

חז"ל ואמרו הקונה' ע� 'וחשב לעכו"� עצמו במוכר קנינו קיג)בדי� עליו(ב"ק יגלו� יכול
דברה כ� א� ואמרו ויטעהו), עליו יערי� � יגלו� (ועני� בחשבו� עמו ידקדק וחשב, ת"ל
והתחבולה הבדוי מותר אי� וכ� יד	, תחת שאינו בעכו"� ק"ו יד	, שתחת בעכו"� תורה

ואמרו העכו"�, על והעקיפי� והאונאות הרמאות צב)ומיני הבריות(חולי� דעת לגנוב אסור
עכ"ל. עכו"�, דעת אפילו

אלהי� בעיני טוב ושכל ח� ותמצאו חלד יושבי כל ע� ואחוה ואהבה בשלו� תחיו למע�
מלבדה: עוד אי� אשר חמודה מידה והיא ואנשי�, אלהי� בעיני והישר הטוב הוא זה כי ואד�,
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ìהמונעים והדחפים הגורמים את ז"ל המחבר מתנח כ"ו-ל"א) (פרקים כאן הנעתקים בפרקים
נכונים שהדברים כמה מאד מעניין וריחוק. שנאה לידי והמביאים לחבירו נכונה התייחסות מהאדם

לבן-זמננו. גם ואקטואליים
:íä åìàå äîä íéøáã äøùò íéòø úáäà éãéñôî êàÅ

ìלזולת לעזור למצוה] [או לחובה מודע אינו
כו: הזה,äðåùàøá:פרק מהחוב ידיעה כללחסרו� מזה ידעו לא רבי� שלאכי וחושבי�

עצמו בעבור אלא היה ולא האד� הו�נולד ולהוריש אשתו זו לשארו א� כי נברא ולא ,
ויענו פיה� שחוק ימלאו למו ילעגו אד� כל בעבור ג� שנבראו לה� יאמר וא� לבניו. רב
ובניו. אשתו ע� טוב נפשו את והרוה וישתה שיאכל לעצמו יולד לעמל אד� כי לא ויאמרו
הלל כדברי השלילות על יפתרו כמו	', לרע	 'ואהבת לאמר כתוב בתורה ימצאו� כי א�
לא זאת ג� א� אבל לקיי�, זה לבב� והיה ית� ומי תעביד. לא לחבר	 סני דעל	 מה
חסיד לא יאמר אחד וכל נביאי�, ומנהג חסידי� כמשנת בעיניה� הלל ודברי יקיימו,
ואיש איש כרצו� ולעשות אד� כל חפ� למלאות אלא אד� כל נברא שלא ידעו אני.ולא
כאשר החובות כל משאר יותר אד� כל על מוטל חוב ושהוא והראוי, לו האפשרי כפי

המאמר בזה וב')ביארנו א' נפשי.(פרק בסומכי אדני היה אשר כפי די בו שיש במה
ìרעה עין

:úéðùרעה עי� לו שיש שלו,מי שבעול� וזהב כס� כל היה הבריות לולא כי בחשבו
בשל רעה עינו וא� בעול�, לבדו הוא ישאר למע� אחיו הבל את שהרג קי� דעת והיא

כמו	? לרע	 ואהבת לקיי� יוכל אי	 אחרי�
הוסי� שלא די לא לקי�, זו מידה גר� אשר הגדולה הרעה לבו אל ית� � בצדו ותשובתו
באר� אמות ד' אפילו כי בתחילה לו שהיה חלקו אבד ג� א� הבל מות אחרי בעול� דבר

לא בו מי�לנוח שט� בבוקר אחת לינה שמה ל� אשר המקו� בכל כי בקביעות לו היה
מכל לגרשו למקו� שלוחי� הרבה כי מש� גרשו אשר אחרת סיבה או הגיעו אליו רבי�

כידוע. קי� ויוק� נהרג ולבסו� לגבעה מהר ונד נע ויל	 ויק� עליו שכב אשר מקו�
ìרע לב

:úéùéìùרע לב לו שיש הבריותמי את לאהוב יוכל ואי	 לכל רע והוא מגונה וטבע
וטבעו. מזגו כנגד וזה

לטבע הראשו� טבעו את לשנות בחירה בעל הוא שהאד� זאת מודעת כי – בצדו ותשובתו
לאט לאט רב זמ� בדבר ההרגל ע"י הקצה אל הקצה מ� להפכו וגבורה כח ובידו אחר
הרגל כי ראשו�. מבט של הפכו בנפשו יוקבע עד יותר מעט ויו� יו� בכל והול	 מוסי�

למעלה זאת והשמעתי הגדתי כאשר שני, טבע ונקרא טבע זה)נעשה חלק ה' מאמר ה' .(בפרק
מענינו, הלמד דבר הוא ג� היומי. בנסיו� הוא מפורס� כי ראיה צרי	 אי� זה דבר ואמתת
תת� בנת� ולא עי�, רע ולאיש רע לב על לרע	 ואהבת מצוה התורה היתה לא כ� לולא כי
לא א� להתקיי�. אפשר שאי דבר התורה תצוה לא כי בתולדה, בטבעו וקמצ� כילי לאיש
כ	, טבעו אשר לאיש זה ופרק כ	 טבעו אשר לאד� זה פרק תורה, נתנה פרקי� פרקי�
יהיה ואיש איש כרצונה לעשות ומזג טבע ולכל אד� לכל אחת ותורה אחת חוקה אבל
יחפו� אשר כל אל הראשו� טבעו להפו	 הכח האד� שביד יע� שיהיה, טבע באיזה תולדתו

עצמו. להרגיל

>ÁÙ¯<
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לרעהו ויושיע יעזור שא� חושב הוא כאשר הדבר שאי� וכילי נבל לכל התורה הבטיחה ג�
בגלל כי בהיפ	, הדבר אבל זה, ידי על תיכ� שיתרושש אחד כס� אפילו שבממו� בדבר

יד	 משלח ובכל מעשי	 בכל אלקי	 ה' יברכ	 כזה טו)הדבר עשר(דברי� תעשר עשר וכ� ,
טבעו את לשנות ירצה לא אשר כילי או לב רע או עי� רע איש כל לכ� שתתעשר. בשביל

לו. סלוח ה' יאבה ולא ימות, נבל כמות הרגל, ידי על
ìביתו ובני עצמו בצרכי והעסק הטרדה

:úéòéáø,והוא שבכול�, הגדולה בתשלו�והיא כ	 כל תמיד טרודי� אד� בני רוב כי
עצמ� תמידחובת וידאגו בעיניה�, חשיבי כלא זהב דינרי אלפי� אל� ישיגו שאפילו עד

מינ� אישי שאר על העובר בכל לב לשו� ימנע� וזה עצמנו, חובת נשלי� מתי ויאמרו
אד�. לבני זולת כרו� כשפל

יומש	 עצמו חובת נשל� עד צבור חובת בתשלו� וימתי� יאחר א� כי � בצדו ותשובתו
על השמי� כימי ימי� יארי	 כי א� כלל, בחייו זה יקיי� ולא מותו אחרי עד ההמתנה
חז"ל שאמרו כמו חציו, ולא הכל יקח במותו לא כי אד� לתאות סו� אי� כי על האר�.

כס� ישבע לא כס� אוהב אומר והכתוב בידו, תאותו וחצי מת אד� ה')אי� וכבר(קהלת ,
עיני	 לנגד הקוד�)ידי שו�(בפרק מקיי� אינו זה מקיי� שאינו מי חובותשכל משלשה אחד

כ� וא� החובות, שלשה אלה המה מה בפרק בו בני וראה עיני	 נא שא שמה, הנזכרי�
שמש. חזה בל הנפל ממנו טוב לעול�, בא ולמה בעול� פעל מה

ìלהם להטיב יכול אינו ולכן באחרים חסרונות רואה
:úéùéîçבאמרו מזה האד� רעההתנצלות מידה בו יש הלא זה לאיש לאהוב אוכל אי	

עשויי�כזאת לעול� אצלו מתוק� והכל בעיניו ישר איש כל דר	 כי כזאת. מגונה מעשה או
ומביט מבי� אבל שבו, החסרו� מרגיש ואינו דעתו, לפי מו� כל בה� אי� אבל וישר, באמת
ולא בעמיתו, מו� כל ומרגיש ופחיתותו חבירו חסרו� ראשונה ובהשקפה אחת בסקירה

הוא. חסר כי ידע
מידה באיזה להחזיק או עבירה לעבור לאד� מסית אינו הרוב על הרע היצר כי והטע�
אהבה תכסה פשעי� כל ועל נקיה, בכסות ויכסנה מצוה בלבוש תחילה ילבישנה עד מגונה
לא בו מו� אשר האד� לכ� לנצח. ראה בל פניו הסתיר הצרעת כסתה והנה שמי�, ויראת
המכסה את יסיר הרע, היצר ר"ל בעצמו, והוא בידו, מו� כל את רואה אי� כלל, ירגיש
שה� כמו הדברי� את רואי� הע� וכל הכסות ואת הלבוש את והפשיט אד� כל שאר לפני

ופחיתות. רעי� חטאי� ה� כי יכירו� רואיה� כל בתחילה� כאשר רע ומראיה�
היה פני	 נוכח שפתי מוצא ידעת זה)וכבר מאמר י"ח באופ�(בפרק הוא ריעי� שאהבת

האהבה, את לכבות ולפוקה למכשול זאת ל	 יהיה ולא שלו החסרו� ע� אד� כל שתאהב
אשר באר� צדיק אד� אי� כי לעול�, לרע	 ואהבת מצות לקיי� תוכל לא כ� לא שא�

בזאת. התנצלות אי� כ� וא� חסרו�. בשו� יחטא ולא טוב יעשה
ìהבריות בעיני אותו ויבזו אחרים או אישיים ממניעים מטיב שהוא עליו שיאמרו מפחד

:úéùéùבאמר� מזה האנשי� אד�התנצלות בני בעניני התערב בלתי להשתדלטוב ולא
אר� נאמני ואל בקרב� במגור� רעות כי בלבות�, חשד לידי נבוא שלא כדי טובת� על
לא ויאמרו חדה חרב ולשונ� וחצי� חנית שניה� אד� בני ורוב יחשובו�. מרמות דברי
או אצלו, הכמוס טע� לאיזה אנשי� ולבב הבריות דעת לגנוב שירצה מי אלא בזה עוסק
ממונ� את לו יאמינו עד הבריות דעת בו לצוד או כאבשלו�, וממשלה שררה להשיג

ממחשבותיה�. ולהמלט בה� לנגוע שלא טוב לכ� לזה. וכדומה כחש למע� ורכוש�
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ונכונה ישרה דעה היתה שא� זו, היא בטלה ודעת זרה מחשבה כי – בצד� ותשובת�
בתורה: בכתובי�, ומשולש בנביאי� ושנוי בתורה כתוב הפכה נמצא למה כ� לעשות

לרע נפש	ואהבת לרעב ותפק בנביאי�: כאלה. הרבה ועוד תעניק הענק תת�, נתו� כמו	, 	
אור	 בחוש	 וזרח תשביע נענה נח)ונפש תמנע(ישעיה אל ובכתובי�: כאלה. הרבה ועוד

יד	 לאל בהיות מבעליו ג)טוב זאת(משלי על אותנו הזהירה ומדוע כאלה. הרבה ועוד
כר' חסדי� בגמילות תמיד עסקו בעצמ� וה� התלמוד, ובעלי המשנה חכמי רבות פעמי�
דעת שהוא אלא הבריות? אות� יחשדו שלא ה� חששו לא ולמה וכדומה, יאיר ב� פנחס

ירצה. לא הוא פגול ומחשב הבל א	 בטלה

ìבהפסד מזה ואצא טובה תחת רעה לשלם אנשים שדרך טוענים
כז: הרעהúéòéáù:פרק תדבקנו פ� כ� לעשות נוכל לא באמר� מזה האנשי� התנצלות

טובה תחת רעה לשל� הרבה אנשי� דר	 הזאת.כי ולצרה לי מה ובכ�
שיהיה בטבע נברא ולא היה לא הוא שקר דבר הזה הדבר כי ידידי דע אשיב, זאת על
על תשלו� זה שיהיה מה זולת אחרת וסיבה טע� שו� בלי לרעהו רעה משל� האד�
דבר הרואות שעינינו מה א	 כ�, אינו ובאמת הוא כ� כי נראה א	 מאתו, שקבל הטובה
ללח� ורעב השלג ביו� לבוש בלי בחו� עומד איש שראה אד� כגו� בנסיו�, לפעמי� כזה
מביתו גנב האיש וזה ללו�, ומקו� ללבוש ובגד לאכול לח� לו ונת� ביתו לתו	 והכניסו
לו, נת� אשר והלבוש האכילה בעבור הזאת הרעה לו שעשה תחשוב לא כלי�, או כס�

ה�: ואלו סיבות, משני באמת בא זה אמנ� אבי. כ� לא
והוא גנב, אשר הכס� מ� תועלת משיג הגנב זה כי רע, הפועל של תועלתו בעבור (א)
היה אחר מאיש לגנוב לו מזדמ� א� ימצא, באשר לגנוב והל	 בליעל איש ובטבעו בעצמו
שפעל לא אבל מזה, גנב והלבישהו, שהאכילהו מזה לגנוב ידו מצא וכבר מאחר, גונב
ויתכ� הטבע, נגד זה כי מאתו, שקבל והלבוש האכילה על לתשלו� זה שיהיה מטע� זאת

מזה. א� כי מאחר לגנוב לו נזדמ� שלא בלבו מצטער בעצמו הגנב שזה
ההטבה קוד� או אחת, פע� רעה איזה כ� ג� ההוא לאיש עשה שהיטיב זה לפעמי� כי (ב)
על קט�, לדבר בעיניו אותו רואה מאד� טובה שהמקבל הוא אד� בני וטבע כ�, אחרי או
רואה מאד� רעה וכשמקבל הוא, גדול באמת כי א� וישכחהו, מלבו לאבד מהר הוא כ�
היא. קטנה באמת א� תמיד, לבו לוח על הדבר חקוק כ� על מאד גדולה בעיניו אותה
באמת, היא קטנה כי א� מאד, גדולה לרעהו, עשה אשר קטנה טובה כל רואה והמטיב,
נקרא לא זה לו, עשיתי מה ויחשוב מאד קט� לדבר אותה רואה לחבירו עשה אשר והרעה

תיכ�. ושוכח בלבו ומבטלה כלל רעה
ככה כי מקטנות�, בה ההרגל רוב מחמת אד� בני בלבות ואדוקה חקוקה הזאת והטבע
השמי� מ� ה' מאת יקבלו אשר הגדולה וההצלחה הרב הטובה את אלקי�, ה' ע� יתנהגו

אשר עד בלבות� מאד בלבות�יקטינו יסכימו כי יתבר	, ממנו וחסד לטובה זאת יחשבו לא
הפסד או קט� צער וכל הטובה. את זוכרי� לא כל על אחר, באופ� לא להיות ראוי כ	
כזאת לי תעשה למה אהה ה' אהה ויאמרו מאד גדולה לרעה יחשבו ישיגו�, אשר מועט
קטנה מצוה בכל הדבר הפ	 ישכחו. ולא תמיד לב� יזע� ה' ועל חטאתי, ומה שפעי מה
מאד גדולה עיניה� לנגד יראה ה' למע� יתנו אשר צדקה אחת פרוטה או קצרה תפילה או
ותועבה ופשע עו� וכל הזה, בדבר ה' את העשרתי היו� לאמר בלבו האד� יחשוב עד
מה בלבו ויחשוב מאד קט� דבר עיניו לנגד יראה האד� יעשה אשר אשר גדולה היותר
רגילות ידי ועל וישכחהו, מלבו ויסירנה בזה, לו איכפת מה לאלקי� בזה חטאתי ומה שפעי

אד�. בני ע� ג� ככה ינהגו הזה
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קוד� יהיה רעה, איזה ג"כ אחת פע� מאתו קבל אשר טובה מאד� שקבל יקרה כי לכ�
וישכחהו, יקטי� הרע ואת וזוכרו הטוב את את בלבו מגדיל המיטיב לאחריה, או ההטבה
לנקו�. תמיד וזוכרהו הרע את ומגדיל וישכחהו הטוב את שמקטי� המקבל בלב הדבר הפ	
למיטיב נדמה לכ� לעשותו, ימהר רע, עליו לדבר או לו להרע יוכל אשר ועת תור ובהגיע
נמנע שהוא טובה, תחת לא רעה תחת רעה לו משל� ובאמת טובה תחת רעה לו שמשל�
היה לא ובאמת מחשבתו, ולפי המיטיב עיני ראות לפי אלא זה אי� ותמיד ובשכל. בטבע

זכרתי. זה אשר סיבות משתי אחת ידי על א� כי זה
מאומה לו אשר מכל נפקד ולא במדבר לזה אשר כל את שמרתי לשקר א� שאמר ודוד
עמו ונבלה נבל כ	 כל שהוא נבל על חשב אשר דעתו לפי היה טובה, תחת רעה לי וישב
היתה אחרת מידה ונבל לו, אשר כל את שמר אשר הטובה בעבור זו רעה לו עשה כי עד
ואת הלח� את יקח א� בחשבו עצמו לתועלת ועשה במאד ונבל גדול קמצ� שהיה בו
אחרת סעודה והכ� טבח לטבוח יצטר	 דוד לנערי וית� צאנו לגוזזי הכי� אשר הבשר
רבו היו� ישי ב� ומי דוד מי ואמר לרעה פיו פתח מהנתינה עצמו לפטור וכדי לגוזזיו,

אדוניו. מפני איש המתפרצי� עבדי�
היה דוד את שנאת� סיבת טובה, תחת רעה ישלמוני ואחיתופל: דואג על שאמר מה וכ�
הקנאה מחמת ג� זאת, על ומאבשלו� משאול ועושר הו� שישיגו עצמ� תועלת בעבור
כי מקו�, בכל כמותו שהלכה ותורתו מעלתו על לדוד בלבות� טמונה שהיתה הגדולה
לדוד רעות כל עשו לכ� קנאה, מחמת הבאה שנאה וגדולה מאד תורה גדולי היו המה א�

לה עשה ולא טוב כל לה� עשה שהוא ירמיהוא� את הע� שנאו ואשר מעול�. רעה כל �
יתעבו תמי� ודובר מוכיח בשער שנאו כנאמר אות�, מוכיח שהיה בעבור ה')היה .(עמוס

דר	 כי בטענת רעיה� ע� וחסד טוב מעשות עצמ� את לפטור האנשי� התנצלות כ� וא�
שלוחי כי זאת מודעת וג� בעצמו. בטל דבר הוא טובה, תחת רעה לשל� הרבה אנשי�
כי כסלת� יראת� הלא אחרת, ועוד זאת לעול�. רע תצא לא ומטוב ניזוקי�, אינ� מצוה
מרעת� לפחד לה� שיש שכ� מכל לה�, מטיבי� בהיות� אד� בני מרעת לנפש� ייראו א�
שיפול לזה ראוי הבריות יאמרו אז כי אד�, לשו� ייטיבו ולא רעיה� את מרחיקי� בהיות�

אד�. שו� ע� היטיב לא מעול� אשר על יקו� ולא

ìבמעמדו שיפגע מפחד
:úéðéîùיגיע העיר אותה של השפע שכל רוצה הוא עשיר א� אד� ב� טבע כי בעבור

א	 למשמעותו וסרי� לפניו ונכנעי� עניי� כול� יהיו מקומו אנשי ושאר לבד לבדולו הוא
עירו אנשי כל על עליו� עניי�יהיה יהיו עירו אנשי שכל ג"כ רוצה הוא, עני איש וא� .

אשר מה�למע� פחות עצמו את יראה דעתלא והוא כמוה�. כמותו ויהיו המדרגה בשפל
ומזה. מזה גדולה ואולת מגונה

אדרבא, במקומו, אחרי� עשירי� עוד יהיו שלא במה בביתו ועושר הו� ירבה לא העשיר כי
גנבי� א� א] סיבות: משתי מאד, ידל כי עד והול	 פוחת ויהיה עשרו יתמעט זה ידי עד
ביתו אל א� כי עניי� אצל לא ילכו, מי אל וכדומה, לילה שודדי או עיר לאותו יבואו
וארנונות ממסי� ההוא המקו� בעול נושא יהיה מי ב] רכושו. את יגנבו או ויבוזו יבואו
יבול ונבל פרנסה, מחוסרי דלי� כול� כי אחד, ג� אי� א� עמו אתו העיר הצטרכות ושאר
אשר לאיש אחד חכ� איש השיב כאשר קצר. בזמ� הוא ג� ויתרושש מגפ� עלה כנבל
בתו את לי לית� רוצה גדול עשיר אחד איש לו באמור שידו	 דבר על עצה מאתו שאל
ימי� פ� תקח לא יחידה בת החכ�: והשיב יחידה, בת היא ג� לנדוניא רב וממו� לאשה
לבד	 תישא ואיכה צרכו, כל את לו שתת� אלי	 יבוא בוא ואז אביה יתרושש אשר באי�
והיה ואחיות אחי� לה שיש אשה ל	 קח ואתה זו מדר	 כל	 לכ� חותנ	, הצטרכות כל

חותנ	. את לפרנס במשא את	 ישאו ואחיותיה אחיה כל אזי כה יקרה א�
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עניי�, כמוהו יהיו עירו אנשי כל א� לו טוב שיותר בחשבו מאד משתבש העני האיש ג�
מלאכה בעל א� לעשירי� הוא צרי	 דבר בכל כי רע, יותר לו יהיה ספק בלי אז אדרבא,

הצ מ� א� קונה, אי� עניי� בי� הלא במקומו עשירי� אי� א� מידו יקנה מי דקההוא
לבדו והוא עשירי� יהיו עירו אנשי שכל לבו חפ� לו כס�, אי� עניי� בי� ית�, מי מתפרנס

ספק. בלי גדול בריוח מתפרנס היה אז כי לו, יחשב לחכמה � עני
ì[אחר חוג [או אחרת מדינה מאנשי והרתעה דחיה

כח: באמר�úéòéùú:פרק מזה אנשי� כמה הלאהתנצלות הזה לאיש לאהוב אוכל אי	
פלוני ממדינה אי�הוא ומרמה תו	 מלאי� רעי� כול� ההיא המדינה אנשי כי ידעתי וכבר

מאיזה יהיה כ� ג� אחרת ממדינה אשר איש על אומר הוא וכ	 אחד. ג� אי� טוב עושה
מידה פחיות בה� ויתלה אחרת הרע לשו� ידבר ומדינה מדינה כל על כי שיהיה, מדינה
אשר עמו כלשו� מדבר אינו אשר רחוקה ממדינה וכשהוא עליה�. שנאה ויטיל אחרת
דבריו. ועל מלבושיו על אותו שנוא עוד ויוסי� וכל מכל בלבו ומבטלו מבזהו שלו, במדינה
חינ� היא, חינ� שנאת אחרת, אר� לתושבי זו אר� תושבי בי� אשר הזאת השנאה ובאמת
אשר הזה הרע מנהג על אתפלא מאד ומה במחשבות�. מאד ויכשלו בליבות� ארבה טמנו
תופשי בי� אפילו ולפעמי� ככול� רוב� כמעט עמינו מבני אד� בני ברוב הללו בדורות
מדינה 'אנשי מלא: בפה יאמרו זו באר� היושבי� ישראל בני אשר הע�, ושרי התורה
יחשבו המדינה בני ואלה כוזבא'. ואנשי המה רשע אנשי מרמה ומלאי רעי� כול� פלוני
רעת אר� אנשיה, כל גדולה ברעה במדינה 'ש� ויאמרו: זו מדינה בני על ככה ה� א�

רעות'. מידות אנשי בתוכה ראינו אשר הע� וכל היא יושביה
ישנאו הספרדיי� אבות�, לבית משפחות� אל עתה לב� חלק א� האחת, המחלוקת זאת
שבח ויאמרו האשכנזי�, ע� אחת בעיר ישבו כי א� גמורה, שנאה ופולי� אשכנז אר� בני

("דעדעסקי") אנשי ע� לנו ומה אנחנו יהודה משפחת כי לנו יש והנבזי�.משפחה השפלי�
ובמעשיה� במראיה� "מררי", משפחות ה� אלה עליה�, ופולי� אשכנז אנשי יאמרו ובהפ	

אפרי�. מטה משפחת ר� ממשפחת אפרתי� בני אנחנו אבל ומרי�, הרעי�
ìחינם שנאת חומרת

יושב או ממשפחתו אשר לאד� אד� שבי� חינ� משנאת קשה יותר הוא הזה חינ� ושנאת
פני�: משלשה בזה עמי בת עוו� ויגדל בארצו, וגר

על שנאה בלבו ומשריש פיו, בשבט אר� והכה לרבי�, וזה ליחיד הוא זה כי מפני א]
חינ�. שנאת ורבו ישראל אלפי רבבות

יש אפס בחינ�, כולה אינה הרוב על במשפחתו או במדינתו אשר לאיש איש ישנא כי ב]
או קטנה סיבה איזהלו ממנו בקש או רע עליו דבר או רעה פע� לו שעשה או גדולה,

אחר, שבט או רחוקה ומדינה רבה אר� על שנאה המטיל א	 לזה, וכדומה וימא� טובה
שיעלו ההשכלה חלושי לבות מרעיו� אלא בא זה ואי� מראשיתה. חינ� שנאת ודאי זה
אשר במדינה רק בלבות� וישרי� טובי� אנשי� בעול� נמצא שלא בהסכמה, מחשבת� על

מדינות. בשאר לא שמה, דר הוא
בזולת אינה הרוב על זה אשר במשפחתו, או במדינתו לרעהו שונא לאיש יהיה כי ג]
כי לאוהבי� ויהיו זה את זה ויפייסו זה אל זה יתרצו מועט זמ� אחר כי באפשר סיבה,
וידבר אחרת מדינה אנשי ישנא א� אבל לשונאו. יאחר לא כ� וא� איבה בטלה דבר בטל
עול�, איבת הוא כ� וא� מראשיתה, חנ� הוא אחר, שבט או משפחה או ידע לא אר� על
התחלה לה אי� סיבה לה שאי� וכל סיבה אי� כי אחר נצח, עד ישנא בניה� ובני בניה� ג�

סו�. לה אי� תחילה לה שאי� וכל
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וראש אחי נא אמור גדולה. סכלות כ� ג� בו יש הזה, בדבר שיש הגדול העו� ומלבד
רשעי�, כול� שיהיו מימי	 הראית או צדיקי�, כול� אנשיה שיהיו מדינה מימי	 הראית
אנשי ובינוני�, בליעל ואנשי חסד אנשי יש ומדינה מדינה בכל ואמנ� אפשר, אי זה הלא
מדינה בני תרשיע מדוע כ� וא� שבט. או משפחה אצל וככה ואמצעי�, דמי� ואנשי ש�
אולת כי הרי שבט	, זולת מאסת שבט כל ולמה בה, דר אתה אשר מדינה מבני יותר זו
מישראל שבט או ומלואה אר� וישפוט רבה אר� על כזאת לחושב וכלימה סכלות לו היא

חוב, לכ�
העול� מכלה דיחיד חינ� שנאת וא� לרבי�, חינ� שנאת של פלילי עו� שהוא מה מלבד
וכ� דרבי� חינ� שנאת שכ� מכל בה', הדבקי� בי� ומפריד האנושי מי� חברת ומפסיד

שונאכ� בכ� ורדו מדה, כנגד מדה בנו ומקויי� הגלות נתאר	 זה ידי ועל (ויקראשלמי�.
מאהבתכז) לבבנו את ולהסיר בינינו האהבה את לכבות הרע יצר מעשה א� כי זה אי� ,

שה� מקו� בכל כול� אלה ה' ע� הלא באמת כי יפריד, אחי� בי� הוא הזה ובדבר ריעי�.
נחנו, אחד אב בני כי ומפוזרי�, דרי�

ולו אלקינו הוא ואחד אבינו אברה� היה אחד כי אביכ� אברה� אל הביטו ועמי אחי
ולמה ישראל משפחת אברה� אלקי ע� התיחסו ישראל וכל באר� אחד גוי עמו אנחנו
וקרבו באזניכ� דברי ויכנסו לעד לבבכ� יחי צדיק גוי ומעתה חינ�. אחיכ� ע� תלחמו
יהיו הלבבות אר�, בקצוי מאד רחוקה במדינה דר הוא א� אפילו לבו בכל אחיו את איש
יהיה, האד� אל האד� לב כ� פני� אל הפני� ככורבי� זה, אל זה וקרא בזה זה משולבות

זאת. על מורי� במשכ� היו אשר הכרובי� כי

ìלחביר אדם שבין מצוות על מורים והכרובים
ארו� על אשר הכרובי� משני הכפורת מעל את	 ודברתי ושמע אזנ	 אלי הטה בני ועתה

והוא: זה, בעני� הזה במאמר אות	 אצוה אשר כל את העדות
בתוכו. מונח התורה כל הכולל העדות לוחות כי כולה, התורה על מורה הארו� כט: פרק
חלק על יורה אחד כל הכפורת, על אשר והכרובי� מלמעלה עליה אשר הכפורת אמנ�
המצוות חלק על מורה הארו� את הסוגר הכפורת אומר. כאשר התורה חלקי משני אחד
על אשר והכרובי� האנושי. משכל והנעלמי� הסגורי� למקו�, אד� בי� אשר והחוקי�
על ריעי�, באהבת הכלולי� לאד� אד� בי� אשר המצוות לחלק מורה מלמעלה הכפורת
טעמי כמו מסוגרי� לא כל לעי� נגלי� למעלה עומדי� הכרובי� ולכ� לה�, אד� פני כ�

משכיל. לכל וידועי� הנגלי� אלה מצוות
תינוק פרצו� דמות ז"ל רש"י פירש כאשר רברבא אפי לא לה� זוטרא אפי הכרובי� והנה
זה הוא כי עליו ירמוז אשר ריעי� אהבת חיזוק על המורה עני� להזכיר בא זה ג� לה�,
הקט� התינוק דר	 וראש אחי תראה הלא בטבע, מקטנות� אד� בני כל בלב ונטוע קבוע
כשמביאי� תיכ� שיהיה, מה יהיה בו עצמו ומפנק בידו שנותני� נאה דבר באיזה כשמשחק
אותו ויחזק כנגדו המובא לתינוק עצמו את ויקרב שבידו מה יזרק כמוהו אחר תינוק כנגדו
כ� וכמו מקד�, לו היה אשר מחמדי כל ע� שמח מאשר יותר גדולה שמחה עמו וישמח
אל זה ומשונות שונות קולות וירימו לזה זה פניה� ויצהלו עמו אתו השני הילד ישתעשע
פרצו� דמות לו ויעשה יבחר לו, שני תינוק אי� וא� רבה. שמחה וקול ששו� בקול זה
כובע ויש� פשת� או צמר בגד בחתיכת סביב אותו יכרו	 אשר קט� ע� מחתיכות תינוק
היקרי� דברי� מיני שאר מכל יותר בו וישמח ויחבקהו קט�, לתינוק נדמה שיהיה בראשו
אד� כל בלב והוטבע הוקבע ריעי� שאהבת אי	 טבעיי האות לנו זה באמת אשר בעיניו.

האות. זאת על אותנו ומזכיר רומז הכרובי� פרצו� ודמות מקטנותו.

>Áˆ¯<
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סו� אי� כי שכתבנו, מה זולת הכרובי� לפרצו� אחר טע� שאי� לחשוב אחי ל	 וחלילה
בעניני� רק פה מדברי� אנו אי� א	 עליו�, בסתר הכרובי� בעני� אשר הגדולי� לסודות
ממעל בשמי� העולמות, בכל הטוב ריחה את תת� התורה כי ולבנינו. לנו הנגלות פשוטי�

מספר אי� רמז ש� הוא וכאשר שהוא, מה כפי ועול� עול� בכל מתחת, האר� קטנותועל
גדולות. ע�

להתקיי� לו אפשר ואי לבדו, אד� היות טוב לא כי להורות אחד, לא היו כרובי� שני� ולכ�
שבגבורי� גבור שבחכמי� חכ� היה א� אפילו הציבור. מ� ומופרש יחיד כאחד והוא בעול�
כי מינו, אנשי עזר מבלעדי לו הנצר	 כל אל לבדו להגיע וילאה יחלש שבעשירי� ועשיר

למעלה זכרתי כאשר בטבעו מדיני זה)האד� מאמר ג' וש�(פרק פרק באותו לקראתו עורה
הטיב. באר זה עני� נאמר

ואהבת לחבירו אד� בי� אשר המצוות מעלת כי רומז מלמעלה הכפורת על המה אשר ואת
היטב באר זה ביארנו כאשר למקו� אד� בי� אשר ומצוות לתורה קדמה יאריעי� (בפרק

זה) ותבי�.מאמר ש� מקומו על והתבוננת
סוככי� לחבירו אד� בי� אשר המצוות כל מורה הכפורת על בכנפיה� סוככי� אשר ואת
ברית יופר א� כי זה. יתקיי� לא זה ולולא למקו� אד� בי� אשר המצוות על ומגיני�
לא כי למקו�, אד� בי� אשר מצוה שו� לקיי� אפשר אי החבילה ותתפרד האד� חברת
שאי� מכש"כ וכדומה, ציצית לטוות או לעצמו הבתי� ולתק� תפילי� לכתוב יוכל אד� כל
בכל וכדומה עצמו נגעי רואה אד� ואי� פרה, אפר ולעשות קרבנות להקריב יכול היחיד
כל יבטלו בכה וזה בכה זה ויפ� לב� חלק וא� ישראל. ובאר� במקדש אשר המצוות

עיני	 לנגד ידי כבר כאשר בהכרח למקו� אד� בי� אשר זה)המצוות מאמר יא עיני	(פרק
ותבי�. עליו שי�

אשר המצוות אלה שג� אותנו ולהורות להבי� הכרובי�, פני היו הכפורת אל אשר ואת
שלא כלומר עליה�, מורה הכפורת אשר המצוות כמו אצלנו יהיו עליה� מורה הכרובי�
גלוי וטע� אות� מחייב שהשכל בעבור ריעי� ואהבת לחבירו אד� שבי� המצוות נקיי�
לא עליה�, וצותה אות� תחייב שהתורה בעבור אות� נקיי� א	 אד�, בינת פי על וידוע
והנעלמי� הסגורי� והמצוות החוקי� כל את מקיימי� אנו כאשר וכדומה, תגזול לא תגנוב
מצו	 ה' אני כי בעבור כלומר ה', אני כמו	 לרע	 ואהבת שכתוב כמו האנושי, השכל מ�
בפי לית� יכול ואיני בחלב בשר לאכול אפשי אי לומר לאד� לו שאסור וכש� זה. על
מחמת ולגנוב לגזול אפשי אי לומר לו אסור כ	 זה, נות� טבעי שאי� מחמת חזיר בשר

הרשו� את כתוב וימצא הודעתי כזאת מראשית כאשר זה נות� אינו שכלי ה'כי (במאמר
זה) חלק ג' לעשות�.פרק שלא צוה הוא כי שמו למע� רק מלעשות� ימנעו אבל ,

עצמ� בפני שנעשו לא אחד זהב מחתיכת יחד הכפורת ע� הכרובי� היו מקשה אשר ואת
יצאו אחד ממקור מורה וזה זה אשר המצוות כי להורות הכפורת, על כ� אחרי להעמיד�

ל א� כי בינ� הפרש ואי� אחד, מרועה ובאלהונתנו הטע� משיגי� אנו שבאלה בחינתנו, פי
הול	. הכל אחד מקו� ואל אלה לשתי אחד שורש באמת אמנ� הטע�, יודע אתנו אי�

אחיו אל איש ופניה� מזה מקצה ואחד מזה מקצה אחד היו אשר כה)ואת להורות(שמות ,
תאמר אל אר� מקצוי ממ	 רחוקה ממדינה הוא וחבר	 זו במדינה דר אתה א� שא� נת�
המדינה אנשי כל אני שונא וכבר מאד, רחוקה ממדינה הוא הלא לזה לאהוב אוכל אי	
בפני� ותקבלהו ותקרבהו לבב	 בכל ותאהבהו תרחמהו אלא ככה, לומר ל	 חלילה ההיא,
מקצה אחד וכרוב מזה מקצה אחד כרוב בתכלית מרוחקי� שהיו א� הכרובי� כמו יפות.
אחי� אנשי� כי אנו ג� נעשה וכ� רבה, באהבה אחיו אל איש פניה� זאת בכל מזה,
עליו�, א�ל בני משפחת יקראו אחיה� ש� על ומדינה מדינה בכל אשר ויהודי� אנחנו,
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ויהודה יהודה את יקנא לא אפרי� כי ראוי כ� תחת יתבר	. נחלתו שבט וישראל יהודה וכל
שבט מאיזה יהיה ולארצו לשבטיו ישראל את ויקרב יאהב אחד וכל אפרי�, את יצור לא

הכרובי�. כרמז רחוקה מאר� אפילו שיהיה אר� מאיזה או שיהיה
אשר אחרי רע דבר שבט או מדינה מאותה אחד ל	 שעשה ליד	 בא מעשה כבר א� אפילו
ההיא המדינה אנשי כל על והלאה אז מ� בלבב	 שנאה מלהשריש ל	 השמר עמו, הטבת
כדבר מעשות ל	 חלילה רעי�, אנשיה כל כי ההיא המדינה בני כל ארחיק מעתה ותאמר

למעלה דברתי אשר והוא וצדק אמת מטע� זה)כזה מאמר כד מ�(פרק וראה עיני	 נא שא
הדברי�, להכפיל שלא לקיצור שמתי ברית כי לזה, ודעת טע� טוב ותמצא ההוא המקו�
הנזכר. העני� כל הכרובי� שני ומבי� אתה משכיל איש כי אבטח וב	 אשנה, ולא דברתי אחת

ìהעולם אנשי עם לנו ומה וחכמה תורה בלימוד עסוקים אנחנו
ל: אנשיúéøéùò:פרק והתעותו התורה, ותופשי החכמה מאוהבי אנשי� איזה התנצלות

ואומרי�: ג"כ, לפעמי� הזה בדבר תורהחיל ותלמוד ובתורה בחכמה תמיד עוסקי� אנו
העול� אנשי ע� לנו ומה כול� הבא,כנגד עול� לחיי עמלי� ואנו שחת לבאר עמלי� ה� ,

ומחמת רעב זלעפות מפני ארצה ברחוב נופלי� אביוני� כמה יראו בעיניה� א� ואפילו
ברעב ימותו וש� יתמו קריה וברחובות בשוקי� אד� בני וכמה קרה, ביו� בגד חסרו�
לא א� נפשי� את ולהשיב חסדי� בגמילות לעסוק האוהל מתו	 ימושו לא כל, ובחוסר

ר דרשו ולא לרח�, האנשי� מש� ויענו שלו�ישגיחו א	 לאמר בלבות� מתברכי� רק יע
יריבו� וכי השלו�, לתוו	 ממקומ� יעמדו לא אנשי� ינצו וכי לנו. תהיה וצדקה בבתינו
ולא מכהו מיד המוכה האיש להציל בית� מפתח יצאו לא רעהו את איש והכה אנשי�
מה המצוה, מ� פטור במצוה והעוסק ובחכמה בתורה הוגי� אנו באמר�: כלל, לבב� ירע

באהלינו. צוחה ואי� בארמנותינו שלו� א	 שניה� ג� ימותו אד�, בני ע� לנו
האד� בני קשר ומתירי� רעי� אהבת עבותות ומנתקי� החברה ברית מפירי� אלה כל וה�
לתהו העול� ומחזירי� בכללו האנושי מי� קיבו� ומחבלי� הבריות לבב דבקות ומשחיתי�
הכל א	 וילדי�, ונשי� אנשי� אצל�, אנוש חשוב לא ידעו, לא רעי� אהבת כי על ובהו,
יבנ�. ולא יהרס� ידיו, מעשה ואל ה' פעולת אל יבינו לא כי בעיניה�, סלה אד� כל

הנפל. ממנו טוב מגונה, וטבע מזג ורוע לב רוע א� כי זה אי� ובאמת
שאמרו כמו הדי�, את לית� ועתידי� עול� ארחות עוזבי� יש שבה� החכמי� בי� ג� וא�

אידיה�)חז"ל לפני שנתפסו(בפרק בשעה פרטא ב� אלעזר לרבי תרדיו� ב� חנינא ר' שאמר
ואיני אחד דבר על שנתפסתי לי ואוי ניצול ואתה עלילות חמשה על שנתפסת אשרי	
וכדרב בלבד, בתורה אלא עסקתי לא ואני חסדי� ובגמילות בתורה עסקת שאתה ניצול,
רבי� וימי� שנאמר אלוה לו שאי� כמי דומה לבד בתורה העוסק כל הונא רב דאמר הונא

אמת אלהי וללא טו)לישראל חנינא(דברי�הימי��ב ר' וא� חסדי�. ובגמילות בתורה אלא
זכרנו. אשר הכתות שאר ג� מה כדבעי, לא א	 חסדי� בגמילות עסק אשר כ�, תרדיו� ב�
טובא זמני� הבריות את ובאהבתו יאיר ב� פנחס כרבי ובחסידות בתורה גדול לנו ומי
היה ומושיע צדיק יושיע, אביוני� ונפשות חסדי� בגמילות ועסק בתורה מלעסוק הניח
ויסע מעודו עליו רכב אשר חמורו את ויחבוש רחוקי� בדרכי� הל	 הרוב ועל אד�, לבני
למסעיו ויל	 שבוי�, נפש בשלו� פדה אשר פדות עמו והרבה אסורי�, להתיר פדנה ויל	
עסק בנסוע ויהי בדרכו ג� הא� כנודע. הבריות ע� חסדי� גמילות ושאר כלה להכנסת

תורה. ביטול בלי לדר	 אפשר שאי זאת מודעת כבר בתורה,
קיש אבי אביאל זקנו בלב שהיה רעי� אהבת בעבור אלא למלוכה זכה לא המל	 ושאול
הליכת� בדר	 יכשלו שלא וברחובות בשווקי� בלילות לרבי� נרות מדליק שהיה אביו,
למלוכה שאול זכה זקנו של זה ובזכות נר. שמו קראו כ� על אשר ואפלה, לילה באישו�

בירושלמי חז"ל שאמרו כמו בראשו מלכות כתר דשביעית)ויוש� ג' .(פרק

>Ëˆ¯<
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יופסד שלא תמיד חושש שהיה רעי�, אהבת מחמת אלא כהונה לכתר זכה לא אהר� וא�
תמיד היה ולכ� בזוהרהקבו�, שאמרו כמו לאשתו, איש ובי� לחבירו אד� בי� שלו� רוד�

אמור) שלמא(ריש לאסגא משתדל היה דאהר� יומוי דכל להאי ליה סליקו אורחוי בגי� ז"ל:
עכ"ל. דלעילא, בפמליא שלמא למעיל להאי קוב"ה ליה סליק כ	 דאורחוי ובגי� בעלמא,
הקב"ה אחאב של כדורו ע"ז עובדי הדור שאפילו עד ואחוה ריעי� אהבת כח גדול כי

חז"ל שאמרו כמו יפנו, אשר בכל ומצליחי� לב)בעזר� פרשה רבה חיבור(בבראשית פסוק על
לו הנח אפרי� ד)עצבי� אלא(הושע שני בית נחרב שלא עד הבריות שנאת גדול ובהיפ	 .

שבנו לא ועדיי� מארצנו גלינו זה חטא ומפני רעהו. ואת אחיו את איש שנאו כי בעבור
הבריות שנאת כ	 הטוב, כל ושורש התורה כל עיקר היא ריעי� שאהבת כש� כי לנחלתנו.

הרעות. כל ושורש התורה כל עוקר
השלו�, ועל הדי� ועל האמת על קיי� העול� דברי� ג' על אמרו דאבות קמא ובפרק

דשקלי� בירושלמי ו)ואמרו יחד,(פרק כולל� והוא השלו� הוא אלה שלשה כל ששורש
על אמרו ובזוהר השלו�. נעשה האמת שנעשה וכיו� האמת נעשה הדי� שנעשה כיו� כי

ישיבנו ומי באחד והוא כב)פסוק ומי(איוב והריעות, האחדות במקו� שורה הקב"ה שר"ל
אלא בא אליהו זה פנחס ואי� מש�. לסלקו חטא בשו� אפילו כח אי� שאז כלומר ישיבנו,
על אבות לב והשיב הנביא אליה את לכ� שולח אנכי הנה שנאמר בעול� שלו� לעשות

אבות� על בני� ולב ג)בני� .(מלאכי

אשר אלה דברי ויהיו הזה הגדול לדבר פני	 שי� ומיודעי, אלופי חמודות איש ועתה
הנכונה המידה בזו אחוז הזאת, הנכבדה המעלה ותקרב תבחר אשר אלי	, קרובי� התבוננתי
ליצר תפ� ואל הבט לברית תזוע, לא ומנה עליה שי� ועיני	 היד בחזקת ריעי� אהבת של
העשרה מ� אחד להביא חלומותיו העשרה בעבור תשחית לא ריעי� ואהבת ולטענותיו,
הנשבר. כחרס ובטל שוא כול� אי	 עיני	 לנגד ידי כבר כי חלילה, בו להתנצל בלב	

לרע	 ואהבת באמרו לעול� יקו� אלקינו ודבר ינקה, לא להעשיר וא� בה� המחזיק לכ�
בכל הזה כבוש� בא לא הימנה, טובה מידה ל	 אי� כי תזוע לא ומנה בה אחוז כמו	.
הבריות את אוהב שלו� ורוד� שלו� אהב אהר� של מתלמידיו והוי האד�. ומעלות מידות
אר�, ושוכני תבל יושבי לכל רצוי והוי כאח. כריע שלו� בלב קרבות מיני בכל ומקרב�
אחי	 הלא כי כ� ג� וטובת� שלומ� ותדרוש כול�, עמי� חובב א� לעמ	 טוב דרוש
לשמש כי אות	 שמשמשי� השימוש תחת מאד לנו טובי� והאנשי� ריעי�, וה� ריעי�
למעלה שזכרנו אוכלוסא כשראה זומא ב� כמאמר שמשותי	 וכול� בה� כמו בה� אהל ש�

זה) מאמר ג' ידי(פרק על כי אד�, לכל ואהבת לישראל, תתרועע לאומי� תתרועע לכ� .
האד�... כאחד והיו כול� האד� בני לבבות ויתיחדו יתקשרו ריעי� אהבת

ועד מעתה הלבבות וקרבות חיבה וריעות אחוה ובאהבה בשלו� עמו את יבר	 וה'
אמ�. עול�

Y Y Y_ úéøáä øôñ éøáãî ïàë ãò _Y Y Y
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ועיונים כמוךציונים לרעך ואהבת /
מיוחדים ומאמרים ספרים

כמוך, אריאבלרעך דוד ר'
,===

כמוך, לרעך קובלסקיואהבת נחמן ר'
חידוש, כאן יש אם ==צ"ע הקונטרס כל

כמוך, לרעך פרידמןואהבת אריה אליהו ר'
הספר, ==כל
ישראל, שליט"איחל לאו הרב

יג===, סימן ח"א

=====
ישראל, פישראבן יעקב ישראל ר'

נח, בבן יפה מיתה לו פ"ח,ברור עדות הל'
196 עמוד ח"ד

אנכי, פאלאגיאברהם אברהם ר'
הס"ת רע אהבת חסר שאם נחל הערבי בדעת
שור התבואות כמ"ש אותיות שחסר פסולה

הנשמות, כנגד פ"טשהאויתיו קדושים
משה, פיינשטיןאגרות משה ר'

לרעך ואהבת בכלל דהוי אף אבלים ניחום
מ קיל בכ"ז ??,כמוך מצוות רמטשאר א' יו"ד

/ נערה בשביל בפנים פגם לתקן כדי ניתוח
מגמ' גם לומד / ובזיון נציון דרך רק האיסור
שם וברש"י לאביו דם מקיז לענין סנהדרין

כמוך, לרעך סוואהבת ב חו"מ
עליו, ומתפלל חבירו של בצער שמצטער מי

כמוך, לרעך ואהבת מצות בזה ח"דמקיים יו"ד
נא סימן

תפארת, דוריאדרת אברהם ר'
סני, דעלך ובמאי לרעך ואהבת במצות ביאור
כמותו, ממש חבירו את לאהוב חייב והאם

סו סי' ח"ג
וכו' רע ריח גורם או חבירו בפני כינה ההורג

כמוך, לרעך ואהבת מצות מבטל סי'האם ח"ג
סט

ביטול / רוחניים בדברים אף קודמים חייך
בשוגג, שידהמצוה עמ' ח"ד

חברים, כהןאהבת דוב ר'
ומוסר, חסידות דברי

ישראל, שוורץאהבת יואל ר'
,==

ישראל, עוזיאלאהבת חי מאיר ציון בן ר'
,==

יהודה, אושפזאיאהלי הלוי מנחם ר'
מצוה לרמב"ם, קעח (מצוה עדות בכבישת
לרעך ואהבת מצות של קיום גם יש להעיד)

אכמוך, התשובות חלק
אברהם, גורוביץאור א. אברהם ר'

חולים, ביקור לרעך, כ"אואהבת סימן דעות
החמה, קרויזראור זונדל ר'

ובן ר"ע ובענין דעלך, מה הלל של בדבריו
קודמין, חייך שםפטורא בפסוק

הצפון, כ"ץאור דב ר' ע"י נערך
קסג===, ב

התורה, חסד קמטמאמר ב
ואהבת מצות ביאור התורה" "חסד מאמר:

רל, א עוד עיין כמוך, קאלרעך ב
קמטעיי"ש, ב

יחזקאל, קורנגוטאור משה אפרים ר'
ישראל, 109-103אהבת עמ'

לציון, שאולאור אבא ציון בן ר'
כמוך, לרעך קסהואהבת עמ'

נאמן, אוירבאךאורח נ"נ מנחם ר'
ז.==, דף

חיים, מלונילאורחות הכהן אהרן רבנו
רעים ואהבת חכמים כיבוד ואם אב כבוד דין

סמ"ק, מספר לקוח הזה הסימן /58 אוצה"ח
ישראל, הירשפלדאחדות מאיר ר' ליקט:

,==
אחיו, אל מחבריםאיש כמה

רשות, או מצוה חובה ליהודי, טובה לעשות
16 עמ'

המצות, חגיזאלה משה ר'
קדושים==,

טהורות, שפיראאמרות מיכל צבי יהושע ר'
לרעך, ואהבת ומצות חינם שנאת זבעון פרק

בינה, אוירבךאמרי מאיר ר'
כמוך, לרעך ואהבת משום אסור חבירו מזיק

לג עדות
יונה לרבינו אבלים, דאורייתאניחום הוי

דרבנן, ולרמב"ם להם, והודעת או"חמהפסוק
43 ג, אות יג
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יושר, א"שאמרי מאיר ר'
כולל כמוך לרעך שואהבת הלל דברי ביאור

כולה, התורה כא.-כא:כל
ליעקב, רבינוביץאמת א. שמואל ר'

ר"ו==, סי'
ים, רבינוביץאפיקי מיכל יחיאל ר'

ח"ב==, סוף
מישרים, טרוישארח מנחם ר'

לרעך, ואהבת במצות נכלל חוטא שגם שיטתו
שלא [וצ"ע רעך, נקרא לתיאבון מומר גם כי
ממעטים שבפירוש הראשונים דברי מזכיר
וגםמסבירשהמצוהכוללתאהבתבלב רשע],

,== עיי"ש פעולות עשיית אוגם
יושר, שליט"אארחות קניבסקי חיים ר'

,==
לשלמה, ברמןאשר שלמה מרדכי ר'

בשיטתחרמב"םשואהבתכוללמצוותהחסד,
ז מועד

יהודה, יהודהבאר חיים ר' חרדים, ספר על
דייטש

ועקידה עיקרים בשם משה ישמח בשם
שכאשראוהביםאדםאחדמכלהלבמקיימים
תשנא לא כמו ולא לרעך ואהבת מצות

עיי"ש, ואחד אחד לכל 10שהכוונה עמ'
קובץ, יצחק במכוןבאר גם יש ג' חלק

תה"ל בקובץ רובו מודפס / יונגרייז אורי הרב
ד',

מרים, מןבאר יצחק דוד ר'
,==??? רמב"ם

משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'
באריכות, ישראל" "אהבת עמ'מאמר ויקרא

והלאה תה
משה, שטרןבאר משה ר'

או דאורייתא מצוה הוא חולים ביקור האם
לרעך ואהבת במצות הרמב"ם ובשיטת דרבנן

קדועוד, סימן ח"ב
לרעך, בואהבת עובר חבירו בגנות המספר

קסג סי' ח"ו פשקווילין, המדביק וכש"כ
ודעת, אדלרבינה מנחם ר'

ישראל, 606בפושעי יד סימן
ישראל, דאווידבית ישראל ר'

עיי"ש, ועוד המצוה חגדר סימן
שערים, בלוםבית עמרם ר'

תשנא=, דלא בלאו פלפול ס"ט=בתוך סימן
אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'

אוה"ח, ראה ח"ג
למעשה, הלכה כמוך לרעך עחואהבת ח"ג

אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'
לז====, נדרים

יפה, מיתה לו ברור 462בענין כתובות

תוס' ובדברי / יפה מיתה לו ברור בענין
נב, 441סנהדרין סנהדרין
המצוה, 128גדר

יצחק, ברכהברכת יצחק ר'
,==99

יהגה, פלקבתורתו דוד ר'
להרבה ציונים אוצה"ח 195 במפתחות עיין
כמוך, לרעך ואהבת במצות שמדבר מקומות

591
ורדים, הלויגינת אברהם הרב

יג====, ד' כלל כדאו"ח עונש ,/ מצות בו יש
811

המלך, מבראדדבר אברהם ר'
ועוד, אגדה עיניםדברי פתח / פ"ז א' שער

שבמנין, קושלבסקידבר אליה ר'
הגר, אהבת לרעך, ואהבת ר"ומצות סימן

יהושע, ==דברי
,== י'== אות ט סי' ח"ב

שאול, נטנזוןדברי הלוי שאול יוסף ר'
הלל..., דברי 327ביאור עמ'

שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'
שיראנה, עד אשה שיקדש לאדם אסור בענין

ב שם ובציונים כד כג, סי' ח"ג
לפי, החיד"אדבש מרן

ל"ג==, אות א' מערכת
שלום, זהבדובר משי אברהם ר' ליקט

,==
ומחשבה, שטרנבוךדעת משה רבי

,==
תורה, גיפשטיןדעת יהושע ר'

ב האדם מגדרת חברים,לפי 91אהבת ב
מצותיך, צדקדרך צמח בעל מענדל מנחם ר'

וקבלה, חסידות פי על מצוה כטיסוד עמ'
ברנשטייןהגיונות, משה ר'

לגר, הלל 8תשובת
עוזיאל, עוזיאלהגיוני חי מאיר ציון בן ר'

המוסר, ע"ד רעים אהבת פאמצות עמ'
קונטרס, =לרש"בהחלצו,

,==
בחיים, לחפץ רוזנרהמפתח שלמה ר'

חיים שמואל ר' / כמוך לרעך ואהבת במצות
קיטלפאיר, עמ' חיוד"ת
המלך, אלאשויליהר אברהם ר'

הבעש"ט של דרכו פי על ישראל אהבת מצות
חסידות, קנחוגדולי קנז עמ' ח"ו
המידות, פיינזילברהשלמת הלוי שלמה ר'

כמוך, לרעך ואהבת מצות יבאר ה' פ"הפרק
תשובה, סופרהתעוררות שמעון ר'

ו====, יו"ד
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לרעך, נוימןואהבת יעקב ר'
לרעך, ואהבת של הפסיכולוגיא ==חלק

בנעימים, גרוברטחבלים יהודה ר'
,== י'== באות 192 ח"ג

החיים, זכאיחדוות אהרן ר'
גם כולל רעים, אהבת מצות על הספר כל

הגר,, אהבת
הלוי, ידידיה הלויחדושי ידידיה ר'

סני, דעלך מה הלל שבתבדברי מס'
הירשחורב, רש"ר

מצרי, תתעב לא / לרעך 60ואהבת
חזקוני

אותו: ויסרו תצא) (כי רע שם מוציא בפרשת
ואהבת מצות על שעבר על מרדות, "מכת
על מרדות מכת שיש חידוש כמוך". לרעך

וצ"ע, עשה תצאביטול כי
שלום, של אייזנבלאטחיים שמואל ר'

עשה==, פתיחה יא/ כלל
לוי, פאללאקחלק סגל מנחם ר'

ופרמ"ג, מהרש"א ס"דבדברי סי'
היריעות, זילברחמש דוד ר'

המצוה, 263ביאור
לאברהם, יעליןחסד אברהם ר'

,====
חמד, זילברשטייןחשוקי יצחק ר'

מטונף, במקום או / במחשבה המצוה קיום
491 ברכות

סופר, סופרחתם משה ר'
מגרשה לא אם בו מואסת שאשתו שחין מוכה

ה אם / כמוך לרעך ואהבת משום בנתיעובר
קעדנכון??, ב אה"ע
ודעת, שטרנבוךטעם משה ר'

הפסוק==, על
המצות, הבבליטעמי משה ב"ר מנחם ר'

,==
אומר, יוסףיביע עובדיה ר'

כה==, (אה"ע) ח
הלוי, הורוביץיד שמחה יצחק ר'
ר"ו==, עשה

ישראל, שליט"איחל לאו הרב
יג===, סימן ח"א

הרקח, טייטלבויםיין משה ר'
כמוך, לרעך ואהבת בו ויקיים אחד אדם יבחר

44 עמוד
העבודה, ושורש זיסקינדיסוד אלכסנדר ר'

ישראל, אהבת בקונטרס /מודפס הגדול שער
המים שער
משה, טייטלבויםישמח משה ר'

ח"ב, 41 קדושים פרשת העיקרים, בקושית
ח"א. 384 תשא כי

לחיים, הכתוב מחבריםכל כמה
גוטל, מ' נריה לרב באריכות, המצוה ביאור

רג עמ'
חלפון, אליהו לר' המצוה... רסגביאור

הלוי דוד חיים לרב באריכות, המצוה גדר
אביב, תל והלאהראב"ד קמ עמ'

ואחדות ישראל אהבת בענין ומחשבה מוסר
עיי"ש, מחברים מכמה קלו,ישראל... קכח,

רעב קצז, קנט,
יצחק, בית כנסת

ישראל, כאהבת סי'
מקלם, הסבא )ברוידא(כתבי זיו זיסל שמחה ר'

גם עיין לרעך, ואהבת בענין נוראה הערה
מז, טעמוד עמ'

ע, עמ' הקבלות ע'פנקס עמ' קבלות
אריה, גרוסנסלב ליב אריה ר'

כופר, של קבורתו 58לענין אוצ"ה כ"ו ח"ב
ספר, שלמה קלייןלקוטי זלמן שלמה ר
קדושים, פרשת

אליהו, שפיראלקט אליהו ר'
חינם, ר"ושנאת מצוה

מוסר, שיחות שרלקט אייזיק יצחק ר'
הפרט, אהבת דרך נקנה הכלל רפחאהבת

ישראל, עיני המלקטמאיר נשרי; הרב
לשאוף גם צריך אלא הרע שלילת מספיק אינו

684להטיב, עמ' ח"ו
עוז, עמדיןמגדל יעקב ר'

ועוד, הבריות אהבת 111-110בענין עמ'
וזמנים, שטרנבוךמועדים משה ר'

כמוך, לרעך ואהבת מצות סי'בשיעור ח"ה
שמ"ו

מוריה,
הוטנר, הרב של מאמרו 92בתוך ב

אבל דאורייתא והוא כלל הוא לרעך ואהבת
מצות וכן / הסברו עיי"ש מדרבנן הפרטים

, ?? ?? מאת עדות 421הגדת קמב
חיים, סופרמחנה חיים ר'

לא, בנפש אבל קודמין חייך נאמר או"חבגוף
48 ב

84 ז' אות כג סימן או"ח ח"ב, יו"ד ==או"ח
אדם, שבין הופנרמידות נפתלי ר'

קיג-קיט====, סימן
מאליהו, דסלרמכתב אליעזר אליהו ר'

לו, ומטיב שנותן למי 73אוהב עמ' ח"א
במצוה, דרגות 90-88ג' עמ' ח"ג

לדוד, פרדומכתם דוד ר'
קודמין, וחייך כמוך לרעך ואהבת בין היחס

ו' או"ח
אלימלך, וינטרמנחת אלימלך ר'

כמוך, לרעך ואהבת בענין רחב מאמר
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אשר, וייסמנחת זעליג אשר ר'
מג==, ויקרא

קובץ, יהודה מנחת
,==

סולת, זעמןמנחת דוד ר'
נקודות=, רמג=כמה

החכמה, חייםמעין נח ר'
דבריך===, נאמנים ...ד"ה

בר אדהאןאשית,מעשה ניסים יוסף ר'
לספר השווה בזה אריכות לגוי גם אסור

הידוע, הברית
דוד, הרדב"זמצודת

יד==, יג, מצוה
ולב, בר-שאולמצוה אלימלך ר'

בתורה, גדול כלל ביאור ומהותה, המצוה
הלבבות, ליכטשטייןמצוות מרדכי ר'

"ספר הספר בסוף / כמוך לרעך ואהבת מצות
ישראל אהבת על ומחשבה מוסר המידות"

בועוד, סי'
המוסר, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

,== ==111
הנ"ל, במצוה 214-211,ביאור עמ'

המלך, קלייןמצות הקטן מנשה ר'
,==

השם, שטייףמצות יונתן ר'
ג, גסימן

שדה, מוולאזיןמרומי הנצי"ב
כמוך לרעך ואהבת גמ"ח משום שלום שאילת
למצוה ומוסיףשמקייםהמצוהרקכשמתכווין

ארץ, דרך סתם יד.ולא ברכות
קהת, בני גראסמשא הכהן שמאי ר'

חבירו, ממון להזיק פ"ובאיסור דעות
לדוד, פרדומשכיל דוד ר'

בפסוק====,
אברהם, פרייסמשנת אהרן אברהם הרב
תושב, 152בגר ח"ג

לרעך, בואהבת עובר לחבירו צער שום הגורם
116 עמ' ח"ג

לסכם== ד' בקובץ ==המובא
חכמים, הוכגעלרטרמשנת יוסף ר'

ה, אות שמועה יבין נקימה הל' עשהסוף חלק
אדם, בני גליקמשפטי ראובן ר'

יראה במקוםכאשר בקיצורסמ"ג הלשון לתקן
מחבירו ירצה כאשר צ"ל עמו, מתנהג שחבירו

עמו, רמהשיתנהג עמ' ח"ב
טובה, עצה נתינת קלבמצות עמ' ח"א

השלום, סילברמשפטי יצחק ר'
יג== פרק

מדבש, פרחימתוק יצחק ר'

,==
תורה, אשלגמתן הלוי יהודה ר'

==להעתיק התורה כל של "כלל" זה איך
,== ד קובץ עיין המאמר "מתןתמצית מאמר

תורה"
אזהרות, שפיראמתק איסר ישראל ר'

ואהבת, כדבמצות
יחיאל, נוימן

,= ?? קובץ ואהבת =מאמר
אלימלך, נועם

ודוחק צרות על שחוששים אדם בני יש
ורחמנותם, לבבם רוך מחמת חבריהם
אמיתה על לא אבל טובה הזאת הבחינה
מיצר שיהא היא האמיתית והבחינה ומכונה,
השכינה צער שזה מחמת ישראל צרות על

וכו', השכינה להעלות תשאוכו' כי פרשת
ישראל, רבינוביץנזר ישראל ר'

ועי"שעוד, - ומצותואהבתלרעך אהבתרעים
4-1 עמ'

ליראיו, וואלקיןסביב אהרן ר'
לח==, סי'

הלכה, הכהןסדר שלמה דוד ר'
פ"ז===, דעות

משנה, באסקוויץסדר הלוי וואלף ר'
ה"ג==, פ"ו דעות

הבתים, מאישליטאספר הכוכבי דוד רבנו
ר"ז==, מצוה

הזכרון, הלויספר בקראט אברהם ר'
רשי=, דברי קדושים=על

הזכרונות, אבוהבספר שמאול ר'
לרעך, ואהבת ס:בענין עמ'

המלך, קראקאובסקיעבודת מנחם ר'
פ"ו==, דעות

יבנה, חסד שטייןעולם בונם שמחה ר'
והקבלה" מה"כתב מעתיק החוברת בסוף

עיי"ש, ואהבת מכח הנהגות של ??רשימה
דבורה, לתומר סרנאעיונים יחזקאל ר'

,===8-377
מקלט, לידאעיר דוד ר'

מישראל, איש כל רמהלאהוב סי' קדושים
תמר, תמרעלי ישכר ר'

נדרים, הירושלמי דברי בביאור
הארזים, חזןעמודי אלעזר ר'

,==
ברכה, פומרנצ'יקעמק אריה ר'

רבינו כתב עליך חביב חברך כבוד יהי במשנה
ומקשה ארץ, דרך הלכות משום שהוא יונה
ומשום התורה מן חיוב יהיה לא למה המחבר

כמוך, לרעך סגואהבת עמ'
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יום, של פלקענינו דוד ר'
ועוד, הרמב"ם 308שיטת

יצחק, ערמאהעקידת יצחק רבינו
שנאת ובענין כמוך" "לרעך בענין ארוך ביאור

קצ"בהרע, דף בראשית
והמצוה, הפסוק בראשיתביאור כ"ג, שער

קפח:
דומים, אנשים בין יותר חזקה שערהאהבה

החיבור פרק ח'
יצחק, הוטנרפחד יצחק ר'

הרמב"ן, ובדברי כא"כמוך" שבועות
של הפרטיות למצוות לרעך ואהבת בין הבדל

/ וכו' חולים ביקור כפורחסד, ביום גם ונעתק
ח, סי' והוא אחת אות ובתוספת לא מאמר

יח פסח
התורה, כל פ"בזה טיו שבועות

ישרים, פיינטוךפיקודי אלטר אברהם ר'
ר"ז==, ר"ו עשה

ופסקים, צרפתיפירושים אביגדור רבינו
קדושים===??, פרשת
יועץ, פאפופלא אליעזר ר'

רעים"ועיקרמצותהאהבההיאבלב..., אהבת
הקנאה, מדת קנאהבגנות

המלך, שטרןפני גרשון ר'
פ"ו, דעות

יפות, הורוביץפנים פנחס ר'
שם, קדושיםבפסוק

יוסף, פאצנאוסקיפרדס יוסף ר'
נושאים, והלאהכמה רל"ד ויקרא

חיים, עץ ויטאלפרי חיים ר'
מצות קודםשיתחיללהתפללצריךלקבלעליו
איש כל לאהוב ויכוין כמוך לרעך ואהבת
מכל כלולה תפלתו עי"כ כי כנפשו ישראל
פרי לעשות לעלות ותוכל ישראל תפילות

פ"בויצליח, הקרבנות שער
בתורת, כשרפרקים שלמה משה ר'

ישראל, צאהבת ג,
העמודים, ===צביון ר'

ואהבת==,
זהב, זעהמאןקב צבי דוד ר'
,====

הלולים, לוונשטאםקדש אברהם ר'
הרבה / לרעך ואהבת במצות ארוך ביאור
חשוב חומר כאן יש אם וצ"ע ארוכים דברים

המחבר, של טיבו ולברר ???132 ,24
התורה, מחבריםקול כמה

מצוות בשם מביא במעשה, או בלב מצוה אם
מקיים בה לעשות שחושב זמן שכל הלבבות
הרב מאת ועוד רגעף בכל לקיימה ואפשר מ"ע

גומבו, מאיר 303ישראל עמוד נא חלק
קובץ, תורה, קול

הרב היהדות, ובמוסר בהלכה ושנאה אהבת
ז"ל, 3אונטרמן לט חלק
גאון, נסים אברמסוןרב שרגא ע"י נערך

כשם כמוך: לרעך ואהבת מצות גדר ביאור
לראות ורוצה נפשו את אוהב שהאדם
וכשם חבירו, את לאהוב ירצה כך בטובתו,
לחבירו. ירצה כך מהיזק גופו שינצל שירצה
אחת נפש אחד, כגוף הם ישראל שכל ועוד
אוצר עם ==השוה עוד עיי"ש הרבה, בגויות

שם, סנהדרין 403הגאונים
אבות, יונה רבינו

טוב בעצמו שיהיה טוב, שכן אומר יוסי רבי
לחמשה נאמן אוהב היותו ואחר שכניו כל על
לאהב הדבר אליו קרוב לשמונה או אדם בני
המדות בכל באושר ונמצא עולם באי כל את
במצות התפשטות של יסוד עכ"ל. הטובות,
ורב גורדזנסקי אברהם לרב השווה ואהבת

זצ"ל, טאביגדור ב
מהועד, מאליהורשימות מכתב כולל

יפה, מיתה לו ברור 17בענין י
יעקב, פרגרשאילת סג"ל יעקב ר'

הל' רמב"ם עזרא, אבן רמב"ן, המצוה: מהות
ועוד, == צ"אאבל, סי' ח"א

ישראל, וויינפלדשובה אברהם ר'
לואהבת ששייך מה המאמר בתוך לחפש

??לרעך,
הטהור, מקומרנאשולחן אייזיק יצחק ר'

ז==, סעיף קנ"ו
מרדכי, מובשוביץשלמי שלמה מרדכי ר'

ה"ז==, פ"ו דעות
חדש, פינסושם דניאל חיים ר'

לח==, סי'
עולם, ליכטענשטיןשם ל. אליעזר ר'

שם==, קדושים
שלמה, אלגאזישמע שלמה ר'

ר"י מרבו פירוש וכו', רעך למילת חוזר כמוך
שבת רשי עפ"י ה': אני הפסוק בסיוום שיגובא

ה', אני רעך? זה מי הלל, קדושיםעם פ'
ישראל, אהבת שערי

פרקים, כמה והלאה י"ז ==מע'
אהרן, ראטערשערי ישעיה אברהם ר'
עיי"שבפסוק, בפסוק
יושר, שקאפשערי הכהן שמעון ר'

]וע"ע ואהבתעצמו.. אהבתישראל יסודבענין
בזה[, תודעה המחברשבועון בהקדמת

צדיק, אלטרשפתי מנחם פנחס ר'
לאהוב אדם שצריך מכאן כמוך, לרעך ואהבת
'מריבה' שיש זמן כל ובאמת עצמו, את
יצה"ט [בין עצמו האדם בתוך [קונפליקט]
יכול אינו עצמו, עם שלם לא וכאילו ליצה"ר]

בדבריו, עיי"ש אחרים, קדושיםלאהוב פרשת
י סימן
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לעינים, אלגאזיתאוה שלמה נסים ר'
עיי"ש, ועוד רעך עוקציןבענין מס' סוף

פה, שבעל מחבריםתורה כמה
סולובייציק, אהרן הרב כמוך לרעך מואהבת

95
מאיר ישראל הרב קודמין, חייך או ממש כמוך

מאלאו, עמ' מ'
דורון, בקשי הרב לגלמאת עמ' ו

אברהם, גרודזינסקיתורת אברהם ר'
אחד אדם לבחור ז"ל אביגדור ר' של היסוד
כמוך, לרעך ואהבת מצות הסוף עד בו ולקיים

,... אבות יונה רבינו דברי על עמ'מבוסס
רלג-רלד

לאדם, האדם לאדםתורת האדם תורת מכון
ג': קובץ

==
לרעך ואהבת פירוש מה תורה" "מתן מאמר

בתורה גדול כלל הוא
ד': קובץ

==
ה: קובץ

הרב לרעך, דואהבת עשה מצות ביטול בגדר
דרזי. ישראל

239 עמו יותר, ולא כמוך
240 מאחרים, מצפה שאתה מה - כמוך
242 כמוך, לרעך ואהבת בקיום הקשיים

164 ואהבת, מצות מבטל לחבירו המשקר
ו: קובץ

לתקנות מקום אין כזה גדול כלל אחרי
311 עמוד דרבנן, (גזירות)

המידות, ארטןתורת יעקב ישראל הר"ר
פהמתורתן ושבעל מקורותמתורהשבכתב לקט
ליקוט כולל כרכים, ה' ואחרונים, ראשונים של
תש"ז ירושלים ותלמידיו, הבעש"ט מדברי יפה

יעקב, סופרתורת חיים יעקב ר'
במת, לרעך ??402ואהבת ח"ב

מהרי"ץ, דושינסקיתורת יוסף ר'

,==
צומתתחומין, מכון

,?? לרעך ואהבת במצות יאמאמר
מרדכי, מבערזאןתכלת מהרש"ם

שנאת ובמצות / אדם תולדות ספר זה עה"פ
בראשיתהרשעים, פרשת

אמרים, ליקוטי מלאדיתניא, הגר"ז
לב==, פרק

והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'
וניחום חולים ביקור שמנה הרמב"ם על תמיה
די צדקה במצות ולא ואהבת במצות אבלים

תקצבמחסורו, ב'

חבירו בקלון מתכבד
נאמן, אוירבאךאורח נ"נ מנחם ר'

חבירו, בקלון ט:המתכבד דף
הבנים, מצליחאם משה חיים ר'

חבירו, בקלון ה"גמתכבד פ"ו דעות
שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'

חבירו, בקלון שםמתכבד ציונים כו-כז סי' ח"ה
ט עמ'

שלום, של אייזנבלאטחיים שמואל ר'
חבירו, בקלון זמתכבד לאוין פתיחה

המאירימאירי, מנחם רבינו
חבירו, בקלון 86מתכבד עמ' התשובה חיבור

דחסידותא, בוטשאטשמילי דוד אברהם ר'
גם או בפניו דוקא האם חבירו בקלון מתכבד

בפניו, יטשלא
כמוך, והלאהלרעך 116 עמוד
הקטנה, ===יד ===בפנים

חרדים, ===ספר ===בפנים
חינוך, ===מנחת ===בפנים

טו, פרק הברית ===ספר ===בפנים
,???? ויטאל לר"ח קדושה ===בפניםשערי

===
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ועיונים הגרציונים אהבת /
מיוחדים ומאמרים ספרים

כמוך, אריאבלרעך דוד ר'
הגר, אהבת 241-252מצות עמודים ח"ב

הגר, קלייןמשנת משה ר'
הגר, אהבת הגרמצות של מעמדו י"ד פרק

קצא-קצה עמודים ויחוסו,
שררה, לענין הגר רו-רטדיני עמודים

המידות, ערוך הלוישלחן יולי אבן אסי ר'
סה-ע עמודים ח"ב

הגר אהבת במצות
חשן, שליט"אאבני זילברשטיין הגר"י

אחר ממקום שיהודי חיים החפץ דברי לפי
יש הכנסת, לבית זר אדם נכנס אם גר, בכלל
שהגר"ח ושמע ממקומו. להעבירו ולא לכבדו
ישיבה בחור שכל לומר נוהג היה שמואלביץ
כדי ולאהבו לעודדו יש לישיבה המגיע זר

הגר: אהבת מצות תפזלקיים עמוד ח"ג
נאמן, אוירבאךאורח נ"נ מנחם ר'

יהודי שכולל החינוך ובדברי אגדה, דברי קצת
ועוד, אחרת ט:ממדינה דף קנו סימן או"ח

השחר, הוברמןאילת זאב ר'
אדם שבין ממצוות הוא הגר אהבת מצות

קמזלמקום, סימן ח"א התורה על עיונים
כהן, הלנדראמרי מיכל יחיאל ר'

גר לרבות בתורה שמוזכר מקום בכל לברר
בעמוד מהכלל. אלו מצוות יצאו מדוע צדק

עיי"ש. הגר אונאת איסור בענין דן יגכג. סימן
ליעקב, קמניצקיאמת יעקב ר'

מאהבת יותר כולל הגר, "את" ואהבתם א)
אהבהפנימית, והיינו לרעך, בו ישראלשנאמר
היינו מצוות שתי בגר שיש הרמב"ם מש"כ ב)
דהוי לרעך ואהבת בכלל אינו שגר נאמר דלא
כלול ורק ושררה, יוחסין לענין מישראל פחות
גמורות מצוות שתי דהוי קמ"ל הגר, באהבת

קדושיםבגר. פרשת
תלמודית, איציקלופדיה

הגר אהבת ערך הגר, אהבת
אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'

סה==לבדוק, סימן ח"א
שלמה, טנאברכת שלמה ר'

בשני לפגוע לא הכוונה לרעך ואהבת א)
נתחדש גר ולענין עצמו), בגבול פוגע (כשאינו

לפי"ז ומדייק גםבדבריםחיוביים, שישלאהבו
לענין ב) הפסוקים. בשני ינותן בתרגום שינוי
שהוא מסתבר שלא כותב בעבד מנ"ח ספיקת

זו. אהבה פ"ובכלל דעות
שבמנין, קושלבסקידבר אליה ר'

גמ"ח, מצוות לענין לגר קדימה רויש עשה
יזחקאל, סרנאדליות יחזקאל ר'

הלחם נתינת כאן הרבותא אין גר, ואוהב
ועיקר באהבה, הנתינה אלא והשמלה
ואהבתם "לתת". בתיבת היא כאן ההגדשה
מצוה והיא האמורה... מההכרה הגר, את
מקום. של בדרכיו ההליכה מכלל מיוחדת

עוד. תתטזעיי"ש עמוד ח"א
הכרם, גפןדליית יצחק ר'

את, ואהבת לבין ל- ואהבת בין ההבדל ביאור
במשנה כמ"ש קדימה דין לגר אין ולמה

שליט"א, דויד הגר"י בשם הוריותהוריות, ח"ב
תתטו עמוד

קובץהדרום,
גאטליב, יצחק הרב מאת הגר" אהבת "בענין

מו כרך
פנים, דינרהידור רפאל ר'

דין שיש המלך" "פרשת של חידושו על משיג
הרמב"ם בדברי וביאור לגר, והידור קימה

גרים, בענין מגבתשובתו סימן
הירשחורב, רפאל שמשון ר'

,==417 עמוד הגר אהבת
לב, קובץחכמי

ווינפלד, אברהם הרב גרים, בת עם ח"דשידך
53 עמוד

היריעות, זילברחמש דוד ר'
,= במצוה נקודות עמודכמה קדושים פרשת

389
מצוה, של האדר"תחשבונות

שט==, עמוד
הלוי, הורוביץיד שמחה יצחק ר'
רז==, עשה

פשוטה, רבינוביץיד נחום ר'
ולאיזה הנגיד, תשובת בשם ל-ל את בין חילוק

הרמב"ם, התכווין חז"ל פ"ומדרש דעות
יצחק, בית ברנשטייןכנסת הגר"ם לזכר קובץ

מאת הגר ואהבת ישראל אהבת מצוות בענין
וילנר, יצחק י. כ'הרב סימן
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הלכות, מויינאמהר"ש שלום ר'
שערות מלשון דרי גר, תזכיר לא דורות עשרה
של שורות עשרה לו ויהיו שיזקין עד היינו
??? לוריא יוחנן ר' עם השווה (לבנות), שערות

קפג סימן
המאור, אלנקווהמנורת ישראל ר'

,==??
ועושה, פרידמןמצווה דוד שמואל ר'

הגר, אהבת תפח-תצבמצות עמודים ח"ב
המלך, צימנטמצות עזריאל ר'

קנא==, עמוד רז מ"ע
השם, שטייףמצות יוחנן ר'

ד==, סימן הגר אהבת
שמחה, רוזנברגמשנת שמחה ר'

רעים, ואהבת הגר פ"ואהבת דעות
אזהרות, שפיראמתק איסר ישראל ר'

כד==, עמוד
לאחד, זכרוןנר ספר

מאת הגר אהבת למצוה ומסתעף הגר הונאת
רפפורט, ישראל משפטיםהרב פרשת

הבתים, מאישליטאספר הכוכבי דוד רבנו
גרים, ר"זאהבת מצוה

הזכרון, הלויספר בקראט אברהם ר'
הגר, אהבת פזבענין עמוד

המלך, קרקובסקיעבודת מנחם ר'
פ"ּו===, דעות

הצדק, פריינדעיר שמואל ר'
י'===, עשה סמ"ג

יצחק, הוטנרפחד יצחק ר'
גר, שהוא משום לאהבו הוא הגר אהבת ענין

ח מאמר פסח
המלך,פרש מנחםת בן מאיר יצחק ר'

לפני קימה דין שיש ומחדש הגר, אהבת בדין
שיבה, בפני כמו עמודגר תורה תלמוד הל'

רלה-ו
שמחה, מפרשיסחאקול בונם להר"ר

מה אחד לזקן ששאל הגר באונקלוס מעשה
בו כתב חיבתו שכל הקב"ה לפני הגר חביב
אף ליה אמר ושמלה, לחם לו לתת גר ואוהב
לאכול לחם לי ונתן אלא תבע לא אבינו יעקב

ס"ו: לך לך תנחומא לשון - ללבוש ובגד
בשלמא מיעקב, לו השיב מה קשה והנה
אבל יותר, להתפלל שייך לא להתפלל
כהנה שיתן ראוי ודאי ההבטחהבשבילאהבה
הבין שאונקלוס כך הוא ביאורו אמנם וכהנה,
ובאהבתו גר אוהב שהקב"ה כמשמעו הפסוק
וכו', חביב מה שאל לכך ושמלה לחם לו נותן
דהנה הוא, כך הפסוק ששיעור לו גילה והזקן
לחם רק מהשי"ת תבע לא אבינו שיעקב מצינו
זולת לתבוע לגר ראוי שאין שכן ומכל ושמלה,

שאינו גר, ואיזה גר, אוהב וזהו ושמלה, לחם
במיעוט, להסתפק ושמלה לחם אלא מבקש

והבן. די, לו יהיה השם לו שיתן קולומה
ח. אות לך לך פרשת שמחה

יעקב, פרגרשאילת סגל יעקב ר'
ו'=ר=, אות צ' סימן ח"א
כט==, וסימן טו סימן ח"ב

מרדכי, מובשוביץשלמי שלמה מרדכי ר'
ה"ז===, פ"ו דעות

לדוד, מןתהלה יצחק דוד ר'
הגר, אהבת ובמצות כמוך לרעך יו"דואהבת

לח סימן
ודעת, דרוקתורה זלמן ר'

,====
פה, שבעל קובץתורה

משה הרב גרים, קהל ובענין בכלל גרים בענין
נריה, 97צבי עמוד יג חלק

הרב של מאמרו בתוך אברגלוני ר"י שיטות
73שרמן, עמוד כט חלק
קובץתחומין,

פיק, זאב שלמה הרב מאת הגר אהבת מצוה
205 עמוד יז חלק
והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'

תרכג==, סימן ח"ב
אולם גרים בבן הגר את ואהבתם מצוה אין

בלאו, אסור תרכלביישו סימן א' חלק
ורוצה גיורת היא האשה של שהסבתה נודע

השידוך, תרכגלבטל סימן ח"ב
-----

שררה לענין גר
הרא"ש, פאלאגיאבות נסים רחמים ר'

אם ואבטליון שמעיה בענין בגר, שררה
גרים, ממשפחית שבאו או גרים היו בעצמם

יא פרק דר"נ אבות
תלמודית, איציקלופדיה

בגר, רסושררה עמוד גר ערך
אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'

לשררה, גר סהמינוי סימן ח"א
משפט, קובץדברי

טובול, יחייא הרב מאת בגר עמודשררה ח"ג
קכז

לציון, לנדאדורש יחזקאל ר'
וגם צדק גרי שהיו ואבטליון שמעיה בענין
של בניו מבני שהיו שמבואר מתרץ אב"ד,
עשרת שם שגלו אשור מארץ והיינו סנחריב
ואבטליון ששמעיה לומר ואפשר השבטים,
ישראל בת על שבא סנחריב מזרע נולדו
עשאום כי גרים ונחשבו השבטים, מעשרת
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אחיך מקרב ומ"מ כגוים, השבטים לעשרת
עיי"ש ישראל, על למלוך וראוים שפיר מקירי

20באריכות. עמוד ג דרוש סוף
ישראל, פלצקיחמדת דן מאיר ר'

ואבטליון, ושמעיה בגר 166שררה עמוד
ישראל, טרונקישועות יהושע ישראל ר'

ושררה, דיין לענין ז'גר סימן חו"מ
הגדולה, בנבנשתיכנסת חיים ר'

שמעיה את קבלו ואיך ושררה, דיין לענין גר
גרים, שהוי ונשיא לאב"ד סימןואבטליון חו"מ

ז'
אריה, גרוסנסלב ליב אריה ר'

בגר, 75שררה עמוד כא סימן יו"ד ח"ב
אבות, תשב"ץמגן

ואבטליון, שמעיה אבענין אבות
הלוי, הלוימהר"ש שלמה ר'

גרים, על לגלול ובענין ואבטליון שו"תשמעיה
73-74 ?? סימן

קובץמזכרת,
מאת דיין להיות יכול גר והאם בגר שררה

פוגלמן, מרדכי 332הרב עמוד ??
צבי, פלדרנחלת גדליה ר'

שררה, לענין 133גר עמוד ?? חלק
יעקב, סופרתורת חיים יעקב ר'

ואבטליון, שמעיה של קעזשררה סימן
אבות, תשבץמגן

ואבטליון, שמעיה של ??שררה א אבות
והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'

תורנית, במשרה שררה שהמינוי סימן ג' חלק
גיורת שהיא בי"ס מנהלת בגר, שררה

בקטנותה, תתלחשנתגיירה סימן א' חלק
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כמוך לרעך ואהבת במצות נושאים
(à)úååöî â"éøú ììëá íàä

אחד פה המצוות מוני >Á<–>‡<=כל

(á)(?ãáìá äáùçîá øáåò) ,íéùòî áééçî àìå (äàð÷ä ìåèéá ïåâøéô) áìáù äåöî

עה"ת לסה"מ,>Î·<רמב"� המעשיותכותב>Ê<(בהשגותיו המצוות בה"ג שדעת
כותב הבית (בתורה ברמב"� מקומות לעוד להשוות וצרי	 בדרכיו, והלכת בכלל ה�
לעני� דבריו ע"ע לרע	, ואהבת מזכיר ולא ירפא ורפא מפסוק הוא הרופא שמצות

הקטנה>˜Ï‰<רבית יד מעשי�?), שמחייב משמע (קצת שיטתו>˜Ú‰<ועדות שמבאר
מיוחס חנ�]>Î‚<רבינו שנאת איסור לומדי� [מכא� ,

בלב>ÊÈ<חרדי�>È‡<סמ"ק התלויות במצוות �
יונה רבינו בלב>˜Ï‚<דרשות מצוה �

(â)ãáìá äáùçî ìò éååéö ïéàå íéùòî ø÷éòá

אבל בהל' הרמב"� בשיטת שבהלכות>˜ÊÎ<לעיי� אלא חסד, מעשי שכולל מפורש
עיי"ש>˜Î‰<דעות אחרת הגדרה משמע

משפט אצל>¯<אורח כמ"ש בלבב	 ואהבת כתיב דלא כיו� כותב בכלל) והנה (ד"ה
במצוה נכלל" אהבה מחוסר הבא "דמעשה לומר יש שנאה

אברה� הרמב"�,>¯�<לב בשיטת
(ã)(òåâôì àìù à÷åã ìáà äùòîá úåöîä) "äìéìù" íéãîåìä

מגדי�>ÊÓ<מהרש"א פרי ,>‚Ú˜<.ש.מ שכר� מת� ,>„Ú˜<הי� איי ,>ÁÓ<הקטנה יד ,
>‰Ú˜<השולח� ערו	 ,>ÂÙ˜<איש מעשה ,>ÌÈ�ÂÈˆ·<הברית (ספר ,>ÊÒ˜<(וחיוב שלילה

ראיה סני", דעל	 ב"מה נכללי� עשה בקו� בססיי� קטני� דברי� שג� י"ל /
פאה פיהמ"ש דעל	>ÂÓ<מרמב"� מה להגר הלל בדברי כלולות גמ"ח מצוות שכל

אנשי�). בעיני "רע" זה כי פשוטה (והסברא סני,
(ä)åøéáç ïåîîì ø÷éòá ñçééúî

החינו	 רזא>È‚<ספר פענח התורה, במפרשי שניה בקבוצה ראשוני� ,>‰Î<מהרי"ק ,
>Ï<ועוד ועוד
(å)[???ãåáë åà ïåîî-] åøéáç "úáåè" áåäàì àìà åøéáç úà áåäàì àì

כהני� בתורת גר"א / לבדוק ??� כ	 כותבי� עה"ת ראשוני� ==>ˆ·<כמה ,
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(æ)úáäàå úåöîî ãîìð ÷éæî øåñéà

רמה שלמה>ÊÚ<יד של י� ,>Á�˜<שיעורי� קוב� // ??>Êˆ˜<דיסקי� מהרי"ל ,
משפט>˜ˆ‚< אורח משה>¯<, אגרות ,>??<

(ç)(áåéçá íéùòî úééùò íâ ììåë) êøáçî äôöî äúàù åîë

אבל הל' עשה>˜ÊÎ<רמב"� אחרי�, ל	 אות� שיעשו רוצבה שאתה הדברי� "כל :
סמ"ג לאחי	", אות� שור>Ë<אתה בכור עמו", יתנהג שחבירו ירצה "כאשר :>‡Ï<:

חזקוני ל	", הוא שיעשה רוצה שאתה כמו>Ï·<"כמו טובה לו לעשות "ואהבת :
דבר העמק ל	", הוא שיעשה אוהב מחבר	",>ÂÏ<שאתה חפ� שאתה "כמו :
הברית בספר ובהסברה באריכות ג�>˜ÊÒ<מבואר ולפי"ז המכו�) בתורת (ומורחב

כלולי� לחבירו, האד� קרבת לפי הכל מחבר) המתבקשי� (קטני� חיוביי� מעשי�
במצוה.

(è)(äùò íéé÷î) "úéîåé÷" äåöîå (äùò ìèáî) "úéáåéç" äåöî ïéá íé÷ìçîä

איש (מעשה החזו"א קיו�>·ˆÌÈ�ÂÈ<הגדרת יש חסד ובמעשה להזיק שלא שמחייב (
ובצער בחוסר חבירו כאשר בי� חילוק יש אולי // מיירניק, מאמר ע"ע המצוה,

סת� נתינה לבי� חיוב) יותר (שאז
(é)íåãñ úãéî ìò ïéôåë íåùî (åðåîîáå åôåâá) úåðè÷ úåáåè úåùòì

הקדשי� דיסקי�>˜ÊÙ<כס� מהרי"ל משפט>˜ˆ‚<, אורח הרב/>¯<, של מאמר
והלאה 127 עמוד ד בקוב� פרייס

(àé)åéëøãá úëìäå úåöîì ñçéä

רמב"� ע"י (מוסבר בה"ג מחלוקת יפה ורמב"�>Ê<לבאר (>Â<,דבר העמק ע"ע
פערלא>??< לגרי"פ רס"ג ??ביאור ,>??<==
(áé)?øòö ìæâ ÷æð ìëá úáäàåá øáåò íàä - åøéáçì íãà ïéáù úååöî øàùì ñçéä

גרמיזאי� מהר"ש בש� חדש חכמי�>˜Ò·<פרי משנת ,>·Ú˜</גרי"פ רס"ג ביאור
==>˜ËÙ<פערלא

(âé)(åøéáç ìò äååöî åðéà åîöò ãåáëì ùùåç åðéàùë) äåöîá äãøåäå äìáâä éåä "êåîë"

ראב"ד הראשוני�, לפי עזאי וב� עקיבה משאנ�>ÂÙ<רבי ר"ש ,>ÊÙ<

(ãé)êòøì úáäàå íåùî øáåò åðéà ââåùá òâåô

משפט אורח בכוונה, ???>¯<רק ועוד אריאב הרב ,
(åè)(äøåúä ãåîéì ïîæ ìò øúååì åà äåöîá ÷ìçúäì) úåéðçåøá ïéãä äî

סופר הלבבות>˜ÊÚ<חת� מצוות חיי�, מחנה ,>Áˆ˜<משה אגרות ,>ÁÚ˜<אדרת ,
?? תפארת

(æè"êåîë" úìéîá íéðåù íéùåøéô

לחבר	>Á<יראי� לעשות רצוי שלא מה תלמד מעצמ	 א: פירוש
ה קוב� עיי� יותר ולא כמו	

(æé)"êòø" úìéîá íéùåøéô=

כיראי�>Ë<סמ"ג (דלא ובמצוות בתורה רע	 �>Á<�"רשב מ"כמו	"), זה דרוש
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>ÁÏ<...טוב הוא א� רע	
הגאוני� ומכירו,>ˆ„<אוצר יודעו �
הברית ??>˜ÊÒ<ספר בכלל גוי
זקני� אשתו>ÊÏ<הדר �

מחשבת וכו',>Ó<מלאכת במזג ל	 הדומה רע	 ,
(çé)êòø àìå êòøì áåúë äîì

זקני�>Ï·<חזקוני הדר מהרי"ק>??<, ,>Ï<זקני� הדר "ל"רע	, רע	 של ממו� �
עזרא>??< אב� ועיי� יתירה, ספורנו>ËÏ<"ל" ,>„Î<	רע בעד �
(èé)"íùä éðà" ùåøéô

הברית אופני�>???<ספר כמה
(ë)"ìåãâ ììë" äðååëä äî

לא) (שבת למקו�,>Ó‰<רש"י אד� בי� ג� כולל ברש"י א' פירוש לפי
(חוזרי� לעצמ	 רוצה היית אי	 הכלל לפי לנהוג יש פרטית מצוה אי� כאשר � י"ל

מחדל) לברירת
(àë)åúùà úáäàá úãçåéî äåöî ùé íàä

(קידושי� אשתו בעני� ה� כמו	 לרע	 ואהבת הפסוק שמוזכר הגמורת ששתי להעיר
נדה>�‡< ,>Ò<?? המשמעות ומה ,(

סב: יבמות יותר>Ò‚<גמרא והמכבדה כגופו אשתו את האוהב ת"ר עו: וסנהדרי�
יט: י אישות רמב"� אהל	... שלו� כי וידעת אומר הכתוב עליו וכ�>Ò‰<מגופו

שלשו� [להעיר כגופו... ואוהבה מגופו יותר אשתו את מכבד אד� שיהיה חכמי� ציוו
פ"ו דעות ברמב"� ג� נמצא ועיי�]>˜Î‰<כגופו אד� כל לעני�

זקני� טו>ÂÒ<הדר פרק הברית ספר ,>‰Ú¯<פד סימ� קידושי� הלוי משמר ,
יותר יש קרוב שיותר מי כל הרי ואהבת די� בעיקר הברית ספר סברת לפי להעיר:

טו) בפרק עצמו במש"כ (ג� ועיי� גדול יותר הוא החיוב וממילא ציפיות
(áë)ñåéôå äáåùú

פגע... לא ובסו� אב� זרק א� הוטנר: לגר"י זכרו� ספר
(âë)(êòøì úáäàå íéé÷î) êòøì úáäàå ììëá íäù íéùòî ìù úåàîâåã

(רמב"� בשבחו חינו	>˜Î‰<מספר ,>‚È<חרדי� ,>ÊÈ<(
חסידי� ספר עבורו: צ� עבורו, משה>˜Ó‡<מתפלל אגרות ,>ÌÈ�ÂÈˆ<

הלשו� שמירת ספר עידוד: >˜ˆ‰<דברי

סמ"ק זכות: לכ� >È‡<ד�

חסידי� ספר לשה"ר עליו מספר חסידי�/>˜Ó·<אי� ספר לו: שאי� ספר משאיל
>ËÏ˜</חסידי� ספר טובה: עצה >˜Ó„<לתת

(ãë)íéòùøå íéàèåç

עה"ת רשב"� אבל>ÁÏ<בראשוני�: הל' רמב"� ,>ÊÎ˜<אלא) ובמצוות בתורה אחי	
פרקי�ד שמונה פיהמ"ש עיי� עיקרי� בי"ג בכפירה אלא אחי	 מכלל יוצא דאינו ס"ל
>‡Ï˜<יראי� ,(>Á<סמ"ג ,>Ë<אינו אחד לדבר דרשע מיימוני) (הגהות וסעייתו

בכלל.
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חינו	 מנחת ,>˜ËÚ<באחרוני�:
שיק ברשעי�>˜Ù‰<מהר"� נוהג סובר

(äë)éåâ éôìë âäåð íàä

מדע ספר (ריש רמב"� המצוה: בכלל שאינו הסוברי� אבל>˜Î„<ראשוני� הל' ,
יראי�>˜ÊÎ<פי"ד ,(>Á<רמג סימ� חינו	 ,>‚È<רבית לעני� תצא כי רמב"� ,>‰Ï˜<,

פאלאג'י לב פאלאג'>˜Ù·<חקקי בחיי� ובחרת ,>‚Ù˜<,ס"ג פ"ג ח"א חסד אהבת
>‰Ê ¯ÙÒ· ‡Ï<,?? יולי אב� שו"ע ,?? קנייבסקי לגר"ח אורחותיו הש� ,

בגוי המאירי שיטת על סומ	 וג� לשיטתו, שהוא אפשרי =הסבר הברית ספר שיטת
מצול�= פ"ח ממו� נזקי האזל באב� "רע	" בפירוש דיו� בזמ"הז==ע"ע
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הגר אהבת במצות נושאים
(à)úååöî â"éøú ïéðî êåúá äðîð íàä

בה"ג רמב"�>¯‡<המוני�: סמ"ג>¯·<, חינו	>¯‰<, ,>Â¯<אזהרות ,>Ê¯<חרדי� ,
>Á¯<

רס"ג יונה), (רבינו סמ"ק, יראי�, מוני�: שאינ�
(á)êëá î"÷ôðäå ,øâä úà íúáäàå (íéøáã) ,êåîë åì úáäàå (àø÷éå) ÷åñô äæéàî

גרי"פו>¯·<רמב"� מש"כ עיי� הגר, את ואהבת� (דברי�) בפסוק המצוה עיקר עוד
הבה"ג והנה ד"ה פה (עשה )>¯Ó‰<פערלא

שלמה תורה>¯ÁÏ<עמודי במשנה מפסוק ולא ויקרא מהפסוק שרק סובר (מהרש"ל)
ז לפני בפסוק כמש"כ בדרכיו והלכת של עני� מוסי� (דברי�) שפסוק הלומדי� היש

המל	 דבר הגר: את ואהבת� וגו', לו לתת גר אוהב הירש>¯Ó·<שהקב"ה רש"ר ,
>·Î¯<�"ומלבי>ËÈ¯<מאמר) מסלבודקא בורשטיי� הגר"מ בש� מובא כ�", "על

ישראל) כנסת
(â)êåîë êòøì úáäàå úåöîì ñçéäå äáäàä úåäî

(דעות כתב>¯‚<רמב"� ובתשובה אהבתו, על אהבה הקב"ה הוסי� (>‡Ï¯<שנוס�
של במאמר יפה מוסבר וא�, אב מכיבוד ושונה עיי"ש ללב' המסורה 'אהבה בגר

אברה� עיי"ש>¯�<לב
שיק בגופו>¯Ó„<מהר"� הגר את ואהבת� בממו�, לרע	 ואהבת :

אברה� לב (טנא), שלמה ברכת == אחרוני� ==>¯�<עוד ==
בדרכיו והלכת של מימד המוסיפי� ע� להשוות

הבריתעוד ספר של דרכו פי על בפשיטות לפרש ואהבת>˜ÊÒ<יש חיוב את שמגביל
כלפיו, חיוב יותר יש יותר) ממנו (ומפצה אליו קרוב שיותר ומי חבירו של לקרבה
ולהתייחס קרובי� ידידי� של החוג בתו	 אותו להחזיק הוא בגר שהמצוה י"ל ולפי"ז

לעיי�.... ויש שלו, טוב הכי כחבר אליו
(ã)øâä úáäà úåöî ïéðòì øâ áùçð úåøåã äîë

חינו	 לאחד">¯Ó‚<מנחת "נר מאמר סולת, מנחת עליו שחולקי� ובאחרוני� ,
פרמ"ג בקדושה, ולידתו חינו	>¯Ó<הורתו מנחת ,>‚Ó¯<"לאחד "נר מאמר ,

הגר אונאת במצות להנ"ל השוואה
(ä)íéãñç úåìéîâ úååöîá øâä úîéã÷ áééçî

מגדי� יוס�,>¯Ó<פרי חבל הוריות: משנה מכח עליו חולקי� רבי� אחרוני� אלא ,
כמו	 לרע	 שבמני�, דבר יעקב, שאילת

(å)äåöîá ìåìë úøçà äðéãîî àáä éãåäé

בחיי>¯Â<חינו	 רבינו ,>„Ï¯<יוע� פלא אורחי�), הכנסת לעני� הקמח: ,>¯Ó‡<(כד
הקצר המצוות בספר חיי� ??.>¯Ë<חפ� מצוה של חשבונות ,

אחרת ממדינה הבא ליהודי (ג�) שהכוונה הגר אונאת לעני� מפרשי� ע� להשוות
משפטי� פרשת ש�>??<(רש"י בחיי רבינו הרמב"�>??<, ב� אברה� ורבינו ,(
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>‚Ï¯<.לדת שנכנס צדק גר על דרשו וחז"ל כ	 הוא הכתוב ש'פשט'
(æ)(åøåñì øæç àì) ('åëå úååöî íéé÷îä) éúéîà øâá ÷ø

??? הלכות משנה ועיי� בסברה) פשוט ג'>==<(לכאורה שיש חז"ל על וסומ	 ,
בגרי� דרגות

(ç)éðòðë ãáò

חינו	 (טנא)>¯Ó‚<מנחת שלמה ברכת מצוה, של חשבונות ,

(è)úçôñë ìàøùéì íéù÷ íéøâù ùåøéô äî

עיי"ש>¯�·<==בפני� סברות ט' מובאי�
(é)äæä ïîæá äøøù áùçð äîå ,äøøùá øåñà øâ

משה ==ועוד>¯ËÓ<אגרות ואבטליו� שמעיה בעני� רבות תשובות ==עוד ,

(àé)(úøåéâ) øâ íò ïúçúäì äìéçúëì õòééì ùé íàä

שעז סימ� חסידי� ספר ?צילו�?>??<כ�: אברה� לב ,>==<==
הלכות משנה תשובות>¯�‡<לא: בצילו�), תשובות עוד ויש בפני� מובא (ג�

כ�) הגרי� (בני והנהגות
(áé)íå÷ú äáéù éðôî ÷åñôì ù÷éäî øâ éðôá íå÷ì äåöî ùéù äèéù

צילו� המל	 מצוותפרשת לחדש תיתי מהיכי החוקלי� אחרוני� ויש מנח�) (ב�
(âé)?? åúåìôù íåùî åúåðåäì øåñà ,åúìòî íåùî åúáäà

רנ"ה בל"ת הגר (אונאת המקומות בשני הרמב"� כתב לעיי�>¯·<כ� ויש (
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הספרים רשימת
גמרות

כח. חברכם'ברכות Á˜>47>כבוד
לא. והגרשבת Ó>27„>הלל
מז: כספחתיבמות גרים 122<¯�·>קשים
סב: כגופויבמות אשתו Ò>29‚>אוהב
סה: הנאהנדרי� ÁÒ>30>במדיר
מא. שיראנהקדושי� 26<�‡>עד
ע: כספחתקידושי� גרים 122<¯�·>קשים

נט מציעא רעבבא סורו 124<¯�‚>גר
פד: יפהסנהדרי� ËÒ>30>מיתה
מה. יפהסנהדרי� Ú>32‚>מיתה
יב י, ב חברךאבות וממון 46<˜‰>כבוד

יז. עליונדה תתגנה Ò>29>שמא

חז"ל מדרשי
טו דר"נ חברךאבות Â˜>46>כבוד
טז דר"נ וקנאהאבות הרע ÊË˜>49>עין
טז דר"נ האפיקורסיםאבות ÊÈ˜>50>שנאת

יז דר"נ חברכםאבות Ê˜>46>כבוד
רבה הגרבמדבר ÊÎ¯>108>אהבת

ז כד רבה גדולבראשית Ù>37„>כלל
שמעוני קכגילקוט רמז Î¯>106„>בראשית
נדרי� גדולירושלמי Ù>37‰>כללי
י ד רבתי חברךכלה בטובת ÂË˜>49>נו"נ
ג ו רבתי Ë˜>47>כלה

הגרמכילתא ÊÎ¯>107>אונאת
דרשב"י יפהמכילתא Ò>32·>מיתה

גרי� הגרמסכת ÊÎ¯>108>אהבת
שופטי� קלהספרי È˜>48·>מצוה
תצא כי קלהספרי È˜>48·>מצוה

ראה המסיתספרי È˜>49„>שנאת
סוטה מהוגנתתוספתא לא È˜>48‡>אשה

סנהדרי� יפהתוספתא Ú>32„>מיתה
כהני� גדולתורת Ù>37‚>כלל
כהני� הגרתורת Ù>37‚>אהבת

אליהו דבי הגרתנא אהבת ÊÎ¯>109>כט,

ספרי�

מילר: אביגדור יטר' Ó<22‚<קדושים
עזרא: יזאב� י ÊÈ¯<105<דברים

יט ËÏ<20<קדושים
שמעו�: אאב� Ëˆ˜<94<סימן

אברה�: ה'רבינו לעובדי Ï¯<111·<המספיק
כ כב Ï¯<111‚<שמות
משה: כואגרות ח"ד ÁÚ˜<74<אה"ע

כו ח"ד ËÓ¯<118<יו"ד
ה': דר� שעריםאגרת ÊÏ¯<113<נעילת

הש�: דר� באגרת Ë�˜<66<שער
יזאונקלוס: י È¯<104„<דברים

לג יט È¯<102‡<ויקרא
יח יט Î<17<קדושים

משפט: כואורח סי 94>¯<חו"מ
צדיקי�: האהבהאורחות 60>˜�·<שער

הגראזהרות: ÊË<13<אהבת
רעים ÂË<13<אהבת

ועוד Ê¯<101<רס"ג
הי�: לא.איי ÁÓ<25<שבת

רס"ג: יטביאור ÁÙ˜-·ˆ˜<78<עשה
פב Ó¯<115‰<עשה
שור: יחבכור יט Ï<19‡<קדושים

רטזגאוני�: Ú<31‡<הרכבי
לח 39>ˆ„<סנהדרין

אריה: יזגור י ÊË¯<104<דברים
הש"ס: מא.גליוני Ë�<29<קידושין

ה ידגר"א:ביאור ו ÂÒ˜<68<איוב
לא. ËÓ<26<שבת

קדושים 38>ˆ·<תו"כ
המל�: גרדבר Ó¯<115·<אהבת
הקודש: קדושיםדר� 38>ˆ‡<תו"כ
הר"�: הדרשות 60>˜�<דרוש
זקני�: יחהדר יט ÂÒ<30<ויקרא

יח יט ÊÎ<18<קדושים
יח יט ÊÏ<20<קדושים

גדולות: 99>¯‡<גריםהלכות
המצוות 5>‡<מנין
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דבר: ההעמק ו Ó<21‡<דברים
יז י Î¯<106‚<דברים
לג יט È¯<103‚<ויקרא

יח יט ÂÏ<20<קדושים
בחיי�: קדושיםובחרת Ù˜<76‚<פרשת

רענ�: קדושיםזית 38>ˆ<תו"כ
הלבבות: דחובות Ï˜<56„<הבטחון

ג הנפש Ï˜<56„<חשבון
ג הנפש Ï¯<110<חשבון

יאיר: רהחוות Ò˜<67‚<סימן
לגחזקוני: יט È¯<103·<ויקרא

יח יט Ï<19·<קדושים
פלטיאל: יחחיי� יט Ù<33<ויקרא

חיי�: הקצרחפ� ÁÈ<14<המצוות
סא עשה הקצר Ë¯<102<המצוות

עשין 86>˜ˆ„<פתיחה
לב: מטחקקי סימן Ù˜<76·<ח"א
טחרדי�: ÊÈ<14<פרק

ט Á¯<101<פרק
סופר: יזחת� י Î¯<105<דברים

יז י Î¯<106‡<דברים
יט ÊÚ˜<74<ויקרא
הקטנה: Ú˜-ÂÚ˜<73‰<דעותיד
רמה: כו:יד בתרא ÊÏ˜<57<בבא

נב: ÊÚ<32<סנהדרין
שלמה: של כגי� י Á�˜<65<ב"ק
סג Ê�˜<65<קידושין

העב': ושורש זיסוד פרק א Ù˜<76„<שער
דבש: איערות דרשה ËÏ¯<113<ח"א

ה דרשה Ú˜<72‡<ח"ב
מראה: נדריםיפה 41>˜·<ירושלמי
הקמח: גרכד Ï¯<111„<ערך

הקדשי�: אכס� רלז ÊÙ˜<78<חו"מ
אברה�: הגרלב 119>¯�<אהבת

מא.מאירי: Â�<27<קידושין
רעמהר"ל: 43>˜‚<אהבת

שיק: רמדמהר"� Ù˜<77‰<מצוה
תלב Ó¯<115„<מצוה
דיסקי�: ר"ממהרי"ל 86>˜ˆ‚<פסקים

יחמהרי"ק: יט Ï<19<קדושים
יזמהרש"א: Ò<29‡<נדה

לא. ÊÓ<25<שבת
זקני�: יטמושב Êˆ<40<ויקרא

יח יט ÁÚ<32<ויקרא
יח יט ÁÎ<18<קדושים
יח יט Ï<19„<קדושים

יזמזרחי: י ÊË¯<104<דברים
ויטרי: תכחמחזור סימן Ê˜<46<אבות

מחשבת: יחמלאכת יט Ó<21<קדושים
יזמלבי"�: י ËÈ¯<105<דברים

יח יט Ï<19‰<קדושים
קדושים 38>ˆ‚<תו"כ
מהר"ש: תצטמנהגי 60>˜�‡<סימן
המאור: שיגמנורת Ò˜<67‡<סימן
חינו�: רמגמנחת ËÚ˜<75<מצוה

תלא Ó¯<115‚<מצוה
ישרי�: יאמסילת Ò˜<67„<פרק

יט Ò˜<67‰<פרק
חכמה: ידמש� ל 45>˜„<דברים

יח יט Ó<21·<קדושים
לדוד: יזמשכיל י ÊË¯<104<דברים
ברורה: קנומשנה ÁÓ¯<118<או"ח
הלכות: רעדמשנה יב 121>¯�‡<חלק
חכמי�: טמשנת Ú˜<72·<דעות

מצות: של שכר� דמת� Ú˜<73„<חקירה
יסמ"ג: ט, Ë-È<9<מ"ע

י 99>¯‰<עשה
חסמ"ק: È<10‡<סימן
יחספורנו: יט Î<18„<קדושים

הברית: עיי"שספר הנושאים 127רשימת
המצוה יסוד יח: ÊÒ˜68><פרק

החינו�: רמגספר È<12‚<מצוה
תלא È<13„<מצוה
תלא Â¯<100<מצוה
העיקרי�: כדספר פרק 41>˜‡<מ"א

מה פרק 61>˜�‚<מ"ד
חסידי�: סימניםספר ÁÏ˜-ËÓ˜<58<כמה

שפט Ê�<28<סימן
Ï¯<113‰<קטז

יראי�: רכדספר Á<9<סימן
יעקב: ל.עיו� 26>�<שבת
הצדק: יעיר ט Ù˜-‡Ù˜<75<סמ"ג

שלמה: טעמודי עשה ÁÏ¯<113<סמ"ג
השולח�: זערו� קנו ÂÙ˜<77<או"ח

לנר: (ספחת)ערו� מז 124>¯�·<יבמות
יז Ò<29·<נדה

מה Ù<33·<סנהדרין
רע)ערו�: (סורו סר 124>¯�‚<ערך

יוע�: גרפלא Ó¯<114‡<ערך
יהושע:פ כח:ני È˜<47<ברכות

מא. Á�<28<קידושין
רזא: יחפענח יט Î<18‰<קדושים
חדש: תרופרי סימן Ò˜<67·<או"ח
מגדי�: קנופרי Ú˜<72‚<או"ח

קנו Ó¯<114<או"ח
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קדושי�: ËÈ<17<פסוקיםפרשת
הלבבות: Áˆ˜<89<צוות
יעקב: ÊÒ<30<מכתבקהלות

שיעורי�: כבקוב� בתרא Êˆ˜<89<בבא
אהר�: קדושיםקרב� ËÙ<38<תו"כ

(גר) קדושים ÂÎ¯<107<תו"כ
פלטיאל: חיי� יטר' 41>˜<ויקרא
שור: בכור יזר"י י ÊÈ¯<105<דברים

לג יט È¯<103·<ויקרא
מלוניל: סב:ר"י Ò<30„<יבמות
קמחי: כור"י ד ËÎ<19<משלי

משאנ�: קדושיםר"ש ÊÙ<37<תו"כ
קדושיםראב"ד: Ù<37‚<תו"כ
לזראב"�: 40>ˆ‰<סימן

(ספחת) ע: 124>¯�·<קדושין
בחיי: יזרבינו י ÁÈ¯<105<דברים
הלל: קדושיםרבינו ÁÙ<38<תו"כ
יונה: התשובהרבינו È<12·<אגרת

התשובה Ï˜<56·<אגרת
תצא כי Ï˜<56‚<דרשות

מיוחס: יטרבינו È˜<47<ויקרא
לג יט È¯<102·<ויקרא

יח יט Î<18‚<קדושים
יונת�: לגרגו� יט È¯<102‡<ויקרא

יח יט 17Î<קדושים

תשכחרדב"ז: Â�˜<65<ח"ב
יזרי"�: Ò<29<נדה

סבריטב"א: 61>˜�‰<ב"מ
מא.ריטב"א: 27>�‰<קידושין
יזרלב"ג: י ÊÈ¯<105<דברים

לג יט È¯<102·<ויקרא
יח יט Ï<19‚<קדושים

רמב"�:
המצוות Î˜<54„<מנין

ג ו Î˜<54‰<דעות
א יד ÊÎ˜<55<אבל

(ספחת) יז יג ביאה 123>¯�·<איסורי
יט ג 27>�„<אישות

יט טו Ò<30‰<אישות
ד ד ÂÎ˜<54<תשובה

י ח עניים ÁÎ˜<55<מתנות

רו עשה המצוות 5>·<ספר
רז עשה 5>„<סה"מ

שב ל"ת 5>‚<סה"מ
ב שורש Â<8<סה"מ
ט שורש 8>‰<סה"מ

המצוות ÁÈ˜-‚Î˜<53<ספר
הגר 99>¯„-¯·<אהבת

א פאה ÂÓ<25<פיהמ"ש
פ"ב קידושין 27>�‚<פהמ"ש

סנהדרין Ï˜<55<פיהמ"ש
לחלק Ï˜<55‡<הקדמה

תמח סימן Ï¯<110‡<תשובה
יזרמב"�: י ÊÈ¯<105<דברים

כ כג Ï˜<57‰<דברים
א שורש Ê<8<השגות

יח יט Î<17·<קדושים
יזרש"י: י ÂË¯<104<דברים

רע) (סורו יג 124>¯�‚<הוריות
לג יט È¯<102‡<ויקרא

סב: Ò<29‚<יבמות
ל ג ÂÏ˜<57<משלי

(ספחת) יג 122>¯�·<נדה
מה Ú<32‰<סנהדרין
פד: Ú<13<סנהדרין

יח יט Î<17‡<קדושים
מא. 27>�·<קידושין

לא. Ó<25‰<שבת
הירש: יזרש"ר י Î¯<106·<דברים

לג יט È¯<103·<ויקרא
יחרשב"�: יט ÁÏ<20<קדושים
בריותשל"ה: האותיות Ò˜<66<שער

הלשו�: יאשמירת 88>˜ˆ‰<הזכירה
ה Âˆ˜<88<התבונה

הרא"ש: ע:תוספות 122>¯�·<קדושין
קלז ÂÏ¯<113<שבת

התוספות: Âˆ<40<בראשית
מה ÂÚ<32<סנהדרין

יח יט ÂÎ<18<קדושים
(ספחת) ע: 122>¯�·<קדושין

המנחה: מזתורת 61>˜�„<דרשה
חיי�: מהתורת Ù<33‡<סנהדרין
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הכותרות מפתח
65 עובר, אמו על קדיש לומר בבנו המוחה אב

21 משמעויות, שתי אהבה,
76 רעים, מאהבת גדולה הגר אהבת
111 ענוה, לידי מביאה הגר, אהבת

61 חבירו, עם ברית כריתת כעין חברים אהבת
העוסקים העולם תושבי כל כולל רעים אהבת

129 ביישובו,
136 החכמה, לאהבת קודמת רעים אהבת
136 האמת, לאהבת קודמת רעים אהבת

56 חבירו, טובת לדרוש אדם חייב
152 באומנות, כמוך אפילו אומן:
70 באומנות, כמוך אפילו אומן:

איסור כאן אין לחבירו יזיק לא אם נזק לו יגיע אם
96 ואהבת, משום דאורייתא

לרעך, ואהבת מצות אין לעצמו חסרון צד יש אם
78 חסר', לא 'זה של בציור רק וחייב

65 ואהבת, משום היזק לגרום או להזיק אסור
143 זכות, לכף לדונו צריך רע לך שעשה מי אפילו

55 שיראנה,, עד אשה לקדש לא אשה,
145 אשתו את ולכבד לאהוב אשתו,

20 אשתו, לרבות לרעך אשתו,
8 בדרכיו, והלכת משום לבה"ג גמ"ח:

8 לרעך, ואהבת משום לרמב"ם גמ"ח:
146 הראוי היחס משפחתו, ושאר בניו

66 חברים, אהבת גדר
76גו 'רעך', בכלל אינו הגויים תורה מתן אחר י,

76 ל'רעך', ואהבת בכלל אינו גוי,
כל הכוללת רעים אהבת מצווה התורה גם גוי,

132 האומות,
135 נכרים, גם מכבדים היו חכמינו גוי,

134 המצוה, ובכלל ע"ז עובדי אינם בזמננו גויים
המצוה, בכלל אינם והמושחתים ע"ז עובדי גויים:

129 ,133

59 בזיונו, על מקפיד אינו אם גם
70 , ה'" "אני פירוש וכך שלם, לא הוא אם גם

152 , ה'" "אני פירוש שלם, לא הוא אם גם
132 לזולתנו, לעזור נטיה האדם בטבע גם

74 קודמין, חייך אומרים ומצוות בתורה גם
141 לזה, זה יזיקו שלא שומרים בגוף האיברים גם
137 , וחברתם הבריות בתיקון רוצים החכמים גם
137 לחברה, לתת רוצים במדברות המתבודדים גם

55 ,54 ואהבת, לפסוק נסמכות חסד גמילות
105 בישראל, שררה לכל מעמידים אין גר

119 לגרים, שאסורה הזה בזמן "שררה" איזו גר,
118 בישראל, שררות לכל גר מעמידים אין גר,

121 צדק, גרי עם להשתדך נכון האם גר,
117 ה', אהבת מצות בכלל גרים דקבלת י"ל גר,

113 הגרים, להצלחת להתפלל גר,
122 כספחת, הגרים למה גר,

117 גרים, לקבל מצוה כולל אלברגלוני לר"י גר,
119 הרמב"ם, לדעת הגר אהבת מצות גר,

99 הגר, באהבת עשה מצוות שתי גר,
138 לתורה, קדמה ארץ דרך בכלל ארץ, דרך

לעזרת וזקוק יצרתו מתחילת בעצם חסר האדם
130 הזמן, כל האנושיות

72 לרעך, ואהבת בכלל כנעני עבד האם
10 המצוה, בכלל שלום הבאת

59 באהבה, הגבלות
וחז"ל אחר ממקום לגור שבא מי הוא "גר" הוראת

100 ,111 צדק, גר פירשו
147 ממונם, ושמירת כיבוד הורים,

146 בבעליה, לזלזל בתם את לעודד שלא הורים,
לבין חבירו כלפי הפרטיים הלאוים בין היחס

79 לרעך, ואהבת של הכוללת המצוה
79 וקללה, הכאה של ללאוין היחס
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ממצות ללמוד אין [-ואז עבירה דבר בו דראה היכא
80 לרעך], ואהבת

67 לרעך, בואהבת עובר בדברים חבירו המבזה
61 כמוך, לרעך ואהבת מקיים המוכיח

מקיים דרשותיו את לשפר איך לדרשן המייעץ
87 כמוך, לרעך ואהבת

88 ואהבת, מקיים אנשים המשמח
68 ומגדילו, ישראל את שאוהב מי אוהב הקב"ה
זהירות הגר אהבת בממונו, זהירות לרעך ואהבת

115 שי"ק מהר"ם / בגופו
לאדם למחול הכוונה התפילה לפני לרעך ואהבת

72 לו, שהרע
106 ושמלה, לחם לו לתת גר ואוהב

115 בדרכיו, והלכת
והצדק היושר יסודות – אדם תולדות ספר זה

45 , האדם בנפש מושרשים
דקים הנראים בדברים גם בחבירו מלפגוע זהירות

140 וליצנות, דברים אונאת כמו
משום שעיקרן במצוות רק כבודו לפי ואינו זקן

67 כמוך, לרעך ואהבת יסוד - ממון הפסד
74 בתורה, ולא הזה עולם בעניני רק קודמין חייך

45 ואהבת, למצות קשור לא קודמין, חייך
זו, במצוה כלול (זר) אחרת ממדינה שבא יהודי

100
ששמח בשעה המרחץ בבית אפילו לקיים יוכל

76 לחבירו, שיש במה
111 גר, נקרא מעירו הגולה ישראל

47 ואהבת, משום חבריכם כבוד
59 כמוך, לרעך ואהבת משום חברים כבוד
55 לאהבו, מצוה עיקרים בי"ג המאמין כל

135 וכו', הימנו' נוחה הבריות שרוח 'כל
44 בתנאים דעות עוד גדול, כלל

לו המפריעים לדברים לב ישים כאשר כמוך,
,8 זולתו, את ומצער מפריע מה ילמד לעצמו,

140
162 לחבירו, אדם שבין מצוות על מורים כרובים
צדיק בשם לו נראה שאינו תורה דבר על יחזור לא

59 כמוך, לרעך ואהבת משום
144 לו, להטיב שסירב מי על להתרעם לא

113 אוהב, שהמלך מי את לאהוב

153 הבריות, מהיזק עצמו לשמור למיחש:
94 לרעך, בואהבת עובר במתכווין חבירו מזיק
89 סני, דעלך מה משום לכתחילה אסור מזיק,

שהוא דבר על אפילו לשלם המזיק חייב בנזק מזיק,
59 סני, דעלך מה עליו, מקפיד לא

142 עצמו, תועלת מפני לחבירו יזיק לא מזיק,
12 לצערו, או לחבירו להזיק לא

להיזק לחוש 87מזיק, אחרים, של
94 דאורייתא, איסור יש מתי מזיק,

57 מזיק, לאיסור מקור מזיק:
11 ואהבת, משום ופיוס מחילה

בכלל טוב עשיית אם ומהרש"א רמב"ם מחלוקת
72 המצוה,

11 ואהבת, מצות ביטול מחלוקת,
86 סדום, מידת

82 ושיטתן, סנהדרין תוס' ביאור יפה, מיתה
55 יפה, מיתה לו ברור מיתה,

148 ולממשלה, למלך היחס מלך:
53 לאהובו, אסור מסית,

144 בזה, הרווח מידותיו, על מעביר
56 בלב, מצוה

138 למקום, למצוות קודמות לחבירו ב.א. מצוות
65 ואהבת, משום באדם וטעינה פריקה מצות
72 כמוך, לרעך ואהבת על עובר חבירו מצער

149 רעים, אהבת מבטל עצמו מקלל
139 האדם, גוף בתוך האיברים בין ליחס משל

148 לבזותם, אסור בביתו משרתים
145 חבירו, בקלון מתכבד
54 חבירו, בקלון מתכבד

143 חברתה, בשל נוגעת שלא ממנה ללמוד נמלה,
60 אהבתו, לידי מביא לחבירו ועזרה נתינה

75 ואהבת, בכלל אינו עבירה עבר
86 הרע, לשון בסיפור עובר

לפגוע לא וגם והשמחה, הרצון בלב, המצוה עיקר
75 תעשה, ואל בשב

55 ואהבת, משום שבויים פדיון
148 רבות, לרעות גורמת האחים בין קטטה

ממנו, יותר שררה נוטל חבירו אם אפילו קנאה,
38
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57 ואהבת, החסד מצוות משום איסורו רבית,
66 חברים, באהבת תלויות המצוות רוב
8 לואהבת, גמ"ח מצוות הסמיך רמב"ם

רוח ואין הקב"ה עם הברית את מפיר לשמים רשע
135 הימנו, נוחה הבריות

בכלל רשע שגם נלמד "לעמיתך" כתוב מדלא רשע,
77 [בחנם], לבזותו שלא והיינו

20 מלרעך, נתמעט רשע,
79 הסמ"ק, שיטת

בו שאין דבר לעשות או לחבירו רע לעשות שלא
77 ממון, הפסד

56 התורה, כל מקיימים ידו על שלום,
11 קנאה, מתוך שנאה

7 בואהבת, עובר שנאתו המראה שנאה,
161 חינם, שנאת

66 חברים, ואהבת ה' אהבת – אהבות שתי
134 האדם, מן לו תפארת

152 השם, ציווי בעבור המצוה תקיים
71 השם, ציווי בעבור המצוה תקיים

רעים: אהבת המעכבות הסיבות

לזולת לעזור [מצוה] לחובה מודע 157,אינו

רעה 157,עין
רע 157,לב

רעים אהבת מבטלים בצרכיו והעסק 158,הטרדה
להם מהטיב אינו ולכן באחרים חסרונות 158,רואה
אישיים, ממניעים מטיב שהוא שיאמרו 158מפחד
טובה תחת רעה לשלם אנשים שדרך 159,טוענים

עני אם עשיר אם מעמדו שיקפח 160,מפחד
אחר] חוג [-או אחרת מדינה מאנשי 161,הרתעה

עם לנו ומה וחכמה תורה בלימוד עסוקים אנחנו
העולם 164,אנשי

דוגמאות:

65 אמו, על קדיש לומר בבנו המוחה אב
לו שאין למי "תוספות" 58,ישאיל

בשבילו יתענה חבירו על רע חלום חלם 58,אם
עבורו שהתפלל מי על 58,יתפלל

לרעך ואהבת משום רעה שמועה להעביר 58,לא
ואהבת משום ראוי לאינו בתו להשיא 59,לא
כמוך לרעך ואהבת משום טובה עצה 59,תתן

(משום דברשלאהיהעושהלעצמו יעשהלחבירו לא
מיאוס) או פחד 58,סכנה,
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השמטות
היסוד אד�, שמ� ויקרא ברא� ונקבה זכר � התוכחה מצות בעל של חדש ביאור � עזאי ב�

גדול... יותר כלל זה � זה את זה ומשלימי� לזה זה צריכי� שאנשי�
.31 עמוד ו' קוב� , משה באר לרע	, בואהבת עובר חבירו בגנות מספר

אבות אבות מג� כמו	: לרע	 ואהבת משו� זכות לכ� לדו� מצות המסמיכי� השיטות לסכ�
ה'... דר	 אגרת .... סמ"ק

ואהבת ביטול משו� שהוא שי"א שינה גזל בעני� ליקוט בסופו דברי� אונאת בספ"ל עיי�
עיי"ש ... כמו	 לרע	

אב� זרק שאחד בציור או לרע	 ואהבת מצות על בעובר פיוס בעני� שלה, עמ' הוטנר הרב
מחילה. ממנו לבקש צרי	 א� באמצע, ונפסק חבירו על

תקו� בלא ראשוני� עיי� ואהבת, מטע� שצרי	 לאד� קטנה טובה לעשות "חייב" הא�
סט�ע, סק"ט נה"ש ב כלל שלו� של וחיי� ד, חקירה סו� מצוות של שכר� מת� וע"ע

== בזה מפרשי� עיי� סדו� מידת על כופי� בכה"ג הא� לשאלה שיי	 ולכאורה

ח"ז יבנה חסד בעול� =מובא רפג עמ' ח"א אליהו לב ==ע"ע הברית ספר רה.בעני� עמ'
גר ע� שידו	 בעני� שעז חסידי� ספר חסר===

גר בפני קימה בעני� המל	 לפרשת ציו�
רע	 בעני� עוקצי� סו� לעיני� תאוה

סמ"ג מפרשי
רמב"� מפרשי

בעשה עובר בדברי� חבירו את המאנה שט, סימ� חו"מ ח"ח הלוי שבט לשו"ת ==לציי�
ל ==שיי	 כמו	... לרע	 ואהבת של

קטעי� להעתיק אפשר א� עיי"ש האהבה =מהו אשכול 72 עמוד החמישי השער הישר ספר
ה' את דקרא מריבויא ישראל משאר יותר חכ� תלמיד לאהוב מצוה א' סי' מהרי"ל שו"ת

319 עמ' ב' כמו	 לרע	 מובא ת"ח, לרבות תירא אלקי	
בציוני� מוריה משפט, שער כמו	, לרע	 ואהבת משו� עובר עדות שהמונע מש"כ להוסי�

ועוד=== ועוד
בלב האהבה עיקר בציוני� עיי� יוע� ==פלא

האד� מעשי� ובאיזה מתי נשאל קסו: עמוד ח"ב החזו"א): והנהגות (תולדות איש מעשה
בדר	 היא המצוה שעיקר בחז"ל רואי� הרי והשיב כמו	, לרע	 ואהבת מצות את מבטל
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כמו	, לרע	 ואהבת של העניי� עיקר זהו לא) (שבת תעביד לא לחבר	 סני דעל	 השלילה,
ואהבת מצות ביטול אבל ובממו�, בגו� חיובי באופ� לחבירו לסייע היא קיומית מצוה אמנ�
בזולת. לפגוע שלא והקפידא החומרה עיקר זהו בחבירו, פוגע כשהאד� היא כמו	 לרע	

שליט"א. ת"ח מגדולי אחד מפי
יספר� דברי�, עליו יספר 'וא� הסבר: מוסי� החינו	 בשבחו" "לספר דעות ברמב"� הערה
בחינו	? כלול וזה בשבחו יספר אודותיו אותו ישאלו כאשר לומר יש עוד / לשבח"...

מאירי יש / וכו' וכו' של	 שלי ' סדו� מידת בעני� באבות משנה
הברית... בספר מובא גויי�... אפילו הבריות כל את ויאהב ש"ה ח"א קדושה שערי

קדושה שערי חבירו בקלו� מתכבד ובעני�

wifn xeqi`

לרע	 ואהבת חינו	
רמה: היזקאיד מיניה דאתי מידי למגר� ...דאסיר מסתברא, אלא ד"ה כו: בתרא בבא

כמו	... לרע	 ואהבת משו� ואי מכשול תת� לא עוור לפני משו� אי לאינשי
גזל � אבות יונה: רבינו

כא� שלמה: של י�
וכו' להזיק אסור שאילתות:

שלו... ממו� להזיק אסור כ	 חבירו ממו� ולגזול לגנוב שאסור כש� עח סי' חו"מ טור:
מ) פרק ח"ג נבוכי� מורה (ע"ע ש�... בלבוש יתר ובביאור

גזל � יהושע: פני
לג עדות בינה: אמרי

אבידה השבת יעקב: קהלות
(אבוקרט) אש: תורת

אשר: מנחת
החינו	 על חידושי� ילקוט

הישיבות ראשי שיעורי
הישיבות ראשי שיעורי

וחקרת: ודרשת
שמעו� ואב� קוק): (הגרא"י משפט אורח

לעיל ציוני� עיי� קהת בני משא
ב"ח עיי� גזילה) איסור על (דעבר לעדות פסול א� במזיד חבירו ממו� מזיק א� ==נפק"מ
כ	 מצינו דלא ל' סימ� הכונס יש"ש מהרש"ל ועיי� יב, ס"ק לד סימ� חו"מ מרדכי בש�

הכונס.... סו� יהושע ופני
����������������������
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