1

YYYYYYY_ äåöîä éììë :à ÷ìç YYYYYYY
19 ,íéùøôîå ê"ðú :à ÷øô
27
29
29
32




































         רד"ק
   מה ה' דורש
    פסוקי חסד
     ודבקת בו

23          דברים כח ט
23      רבינו אברהם ב"ה
25           אהבת חסד

äøåúá

19    הליכה בדרכיו בתורה
20               'דרך ה
21            אונקלוס

íéáåúëå íéàéáðá
íéùøôî è÷ì

32            תרגום יונתן
33      רד"ק רמב"ן אב"ע

25      הליכה בדרכיו בנ"ך
26          דרך ה' בנ"ך
27         "'"דעת את ה

äøåúä éùøôî

21           דברים יא כב
22            דברים יג ה
22              דברים כו יז

34 ,äëìä éùøãîå ñ"ùä úåéâåñ :á ÷øô
52              מהרש"א
53              מהרש"ל
úëì òðöä / ä÷ãöå ç"îâ (å)

54
54
54
55
55
56
56
56
































































     :סוכה מט
   תוספתא פאה
         רש"י
        מאירי
       מהרש"א
     הון עשיר
     ערוך לנר
     שפת אמת

íìåòä éãåîòî (æ)

58
58
58
58
58
59
60

































































    :אבות א
   אבות דר"נ
       רמב"ם
     ברטנורא
    מגן אבות
       ספורנו
    הון עשיר

äòã åá ïéàù éî ìò íçøì ïéà (ç)

60
60
60
60
60
61





























      :סנהדרין צח
        חולין קלג
   חובות הלבבות
          מאירי
     מרגליות הים
       ברכת פרץ

42
42
42
43
43
43








44
44
45
45
45
46
46
47
40
48
48


































    בבא קמא צט
    מהרש"א,רש"י
      תועפות ראם
       רבינו יונה
       תלמידי ר"י
         ריטב"א

øåòéù åì ïéà ç"îâ (â)

















































        :פאה א
   פיהמ"ש לר"ם
       ר"י במ"צ
     ר"ש משאנץ
   פירוש הרא"ש
       קול הרמז
       הון עשיר
    מאירי חגיגה
       טורי אבן
   ירושלמי פאה
      =מפרשים

áåè åðéàù ÷éãöå áåè ÷éãö (ã)

åì äîåã - íåçø àåä äî (à)





















38 
38
39
39
39
39
39
39
39











   תורת כהנים קדושים
         הגר"א,ראב"ד
       מלבי"ם,מהרי"ד
          :שבת קלג
              ,רש"י
            ירושלמי
        מסכת סופרים
            שכל טוב
            ירושלמי

40
40
41
41
41
42















52
52
52
52









































   .שבת קכז
        רש"י
      מאירי
     ריטב"א































ìåàù àáà - åäåðàå

50            .קידושין מ
50        פני יהושע,רש"י
ïäéúåøéô ìëåà (ä)

       ספרי עקב
     עמק הנצי"ב
        .סוטה יד
    מהרש"א,רש"י
         מהר"ל
      ויקרא רבה
   תנחומא וישלח
    מדרש תהלים
      תרגום יונתן

34
34
35
35
36
37
37
37
37

êøãä íäì úòãåäå (á)








         מכילתא
     ילקוט שמעוני
     בירורי המדות
           תרגום
    רמב"ן,אבן עזרא
     :בבא מציעא ל
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68 ,(â-à) íéðåùàø :â ÷øô
75
76
77
78
79
79
80
80
80
81
81
82
82
83
84
85
85























































   רבינו יונה אבות
     אגרת התשובה
   רבינו יונה משלי
      אגרת הקודש
   ריטב"א שבועות
            רוקח
      ספר חסידים
    השרשים לרד"ק
      ספר החינוך
     דרשת מהר"ש
            מאירי
      מהר"י ווייל
      משיבת נפש
      ספר המשלים
     רמב"ן שבועות
     דגרמי.רמב"ן ד
     ר' אברהם ב"ה

131       ""דומה לשכינה
126           משנה פאה
126         מורה נבוכים
êåîë êòøì úáäàå

      רמב"ם סה"מ
   הלכות דעות פ"ו
       הלכות אבל
         קרית ספר
      אורחות יושר

145
145
144
145
145













68
69
69
70
74







           שאילתות
      חובות הלבבות
        ליקוטי רש"י
   המספיק לעובדי ה
    רבינו יונה שע"ת

íéðåùàø (â)

úååöîä éðåî íéðåùàø (à)

6 
6 
7 
8 
10  
12  
13  
14  
15  
15
16  
18  

      הלכות גדולות
       רמב"ם סה"מ
            רמב"ן
             יראים
             סמ"ג
             סמ"ק
         רבינו יונה
        ספר החינוך
      ר' אליהו הזקן
    זהר הרקיע,רשב"ג
             חרדים
    ספר המצות הקצר











í"áîøä éøáã (á)
åéëøãá úëìäå

119         ספר המצוות
129         דעות בינוניות

87 ,íéðåøçà :ã ÷øô
114
115
115
116






116
116
117
107


























        מהר"ל
     פחד יצחק
   ארח מישרים
     יד הקטנה

äåöîä øãâá íéðåøçà





















    הכנה דרבה
     כוכבי אור
    לקט שיחות
   חי' וביאורים

108
109
110
111
111
112
112
113



























     ערוך השלחן
   הנציב מוולאזין
        חפץ חיים
     משנה ברורה
      אהבת חסד
        עין יצחק
     הגרי"פ פערלא
   ר' אביגדור מילר
?èôùîäå÷á íâ

87 
87 
87 
88 
92 
96 
97 
102
105
108












































   עמודי שלמה
        רדב"ז
    ספר חרדים
        של"ה
     יוסף אומץ
   מסילת ישרים
     ספר הברית
      יד הקטנה
    מכתם לדוד
   הכתב והקבלה






119 ,"úåãéîá úéðåðéáä êøãä" í"áîøä úèéù :ä ÷øô
138 
138 
139 
139 
142 
142 
143
143 

     מסילת ישרים
      שו"ע הרב
    ערוך השלחן
       יד הקטנה
   ר"ב מפרשיסחא
        הרב דסלר
   ר' אביגדור מילר
     ר' משה שפירא













132
132
134
134
134
134
135
136














































   כסף משנה
   לחם משנה
     קרית ספר
   מעשה רוקח
   נמוקי מהרא"י
     אבן האזל
    ספר החינוך
    ספר הבתים





í"áîøä éøáã

120
124
129
126
















   שמונה פרקים
     פירוש אבות
  ב-הלכות דעות א
     מורה נבוכים
í"áîøä éùøôî

131           מגדל עוז

63 ,äãâà éùøãî :å ÷øô
67           חופת אליהו
67        תנא דבי אליהו
67           מדרש משלי

65         לקט מדרשים
66           תנחומא,ב"ר
66         תנא דבי אליהו

63        רחמנים ביישנים
63           תורה וגמ"ח
64           לקט גמרות

3

YYYYYYY_ úåéèøôä úååöîä :á ÷ìç YYYYYYY
148 ,íúééåìå íéçøåà úñðëä :æ ÷øô
íé÷ñåôá (ä)

130
130
131
132
122
133
133
134
134
135
135
136
138
139
139
140
141
142
142
148
149

























































































       רמב"ם
    ספר היראה
   ספר חסידים
   תורת המנחה
   אורחות חיים
        מהרי"ל
     משיבת נפש
       מהרש"א
     דרכי משה
       סדר היום
         של"ה
     יוסף אומץ
     ספר החיים
    ספר הברית
   כתר שם טוב
   דרשות הגרי"ס
   מילי דחסידותא
    פתחי תשובה
      אהבת חסד
     משנה ברורה
   הליכות שלמה






















119     מהרש"א,שטמ"ק
120        בראשית רבה
120       פסיקתא,אדר"נ
íééçøåà úñðëä äìåãâ (â)

     שבת קכז
        רש"י
        מאירי
       ריטב"א
   תרומת הדשן
      שאילתות

121
121
121
121
122
122








123
124
124
124
126
126
127
127
128
128
129

          :סוטה מו
             רש"י
             מאירי
           מהרש"א
   מהר"ל עמוד גמ"ח
    של"ה מס' חולין
          באר שבע
          עיון יעקב
       ערוך השלחן
        סנהדרין קג
               רש"י



























íéçøåàä úééåì (ã)

åðéáà íäøáà ìù (à)

      פרשת וירא
       תרגומים
          רש"י
        רשב"ם
         רמב"ן
         רלב"ג
      בכור שור
      העמק דבר
        מלבי"ם
   הכתב והקבלה
   ר' אביגדור מילר
       אור הצפון
115    :בבא מציעא פו
116     מהרש"א, תוס,רש"י

106
106
107
108
108
109
110
110
111
112
106
113






































117
117
118
119
119
119
119



































íäøáà ìùà (á)









      ויטע אשל
     רש"י,תרגום
    ר' בחיי,רד"ק
     רש"ר הירש
        מלבי"ם
       .סוטה י
           רש"י

194 ,äìëå ïúç úçîù :ç ÷øô
íé÷ñåôá (ä)

162
162
163
163
164
164
164

















165
166
166
167
167
168
169
170



































         רמב"ם
          סמ"ק
    בית יוסף,טור
      שלחן ערוך
     בית שמואל
    חלקת מחוקק
          של"ה

íéðåéöå íéèå÷éì (å)



















   מנהגי החופה
    תקנת שקדו
   ממשיכין יין
       כלי שיר
   תקנת שלמה
   עוסק במצוה
   מנהגי מהרי"ל
      יוסף אומץ








158
158
158
159






159
159
160
160
160













161
161
161
161
162
162






























   תוס' הרא"ש
        הכותב
         מהר"ל
     פני יהושע

úåìå÷ 'äá øáåò (â)



















      ברכות ו
    מאירי,רש"י
     מהרש"א
     באר שבע
    עזר מקודש

ïéáùåù ä"á÷ä (ã)

        ברכות סא
    מהרש"א,רש"י
       אבות דר"נ
        פרקי דר"א
         תנחומא
     ילקוט שמעוני

ïéã÷øî ãöéë (à)

152
152
153
153
153
154
155
155
155
156
156
156
157
157































       כתובות טז
      תוספות,רש"י
    ריטב"א,רשב"א
           יראים
            מאירי
     שיטה מקובצת
     ים של שלמה
         מהרש"א
      מהר"ם שי"ף
     קובץ שיעורים
        כלה רבתי
      ביאור הגר"ח
       אבות דר"נ
       פרקי דר"א

àìåìéä éáã àøâà (á)

158             ברכות ו
158           ערוך,רש"י
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214 ,íéìåç øå÷éá :è ÷øô
185
186
188
190
190
190
190
191
192
193
197
198















































































         טור
     בית יוסף
         ב"ח
   שלחן ערוך
       חרדים
     סדר היום
       של"ה
   יוסף אומץ
    תורת חיים
   אהבת חסד
   מנחת יצחק
    יחוה דעת

177           שפת אמת
íé÷ñåôá (â)

178
179
179
180
180
181
182
184
185



















































     שאילתות
        רמב"ם
   תורת האדם
   ספר חסידים
    רבינו בחיי
   תורת המנחה
   אורחות חיים
         כל בו
        מהרי"ל






íéøãðã àéâåñ (à)

172
173
173
174
174













     מא-נדרים לט
   רש"י ר"ן רא"ש
            מאירי
          שטמ"ק
       פסקי ריא"ז

175
176
176
177
177



















úáùá (á)













       שבת יב
     רי"ף,רש"י
   רבינו חננאל
        מאירי
      מהרש"א

245 ,åúøåá÷å úîä úééåì :é ÷øô
203           אהבת חסד
203            =====

202           יוסף אומץ
203             =====

202                רש"י
202        רמב"ן השגות

247 ,íéìáà íåçéð :àé ÷øô
==
207
209
211
213
























   עוללות אפרים
      יד הקטנה
     אהבת חסד
     אגרות משה
   מנהגי קדמונים

206
206
207
207





 










































     רמב"ם
     ריטב"א
   מהרש"א
     פרישה
   יוסף אומץ

204             סוטה יד
204           אבות דר"נ
íé÷ñåôá

205            שאילתות

262 ,ãñç ìù úåàîâåã / ìã úà ìéëùî :áé ÷øô
220          אהבת חסד
220           == שלה

220          אהבת חסד
íåé ìëá ãñç

219         תורת המנחה
219         עקידת יצחק

271 ,åãåáë éôì åðéàå ï÷æ :âé ÷øô
230 
230 
230 
87  
230 







           סמ"ק
    רמב"ם כלאים
   טור חו"מ רע"ב
        חוות יאיר
     קובץ שיעורים

       

'רמב"ם גזילה וא
228

229          כסף משנה
229          רא"ש ב"מ
229               יראים

227
230
227
227
228
























   .בבא מציעא ל
     == רמב"ן
     :שבועות ל
      ברכות יט
    :סנהדרין יח

278 ,äáùçîáå øåáéãá ä÷ãö :ãé ÷øô
à"éá åñééôîä... (á)

220
220
220
232
232
232
232

















           ספרי
           רש"י
      ויקרא רבה
   :בבא בתרא ט
   רש"י ר' גרשום
          תוספות
           מאירי






235
235
235
220
220
235
235
















































       סמ"ק
         חינוך
    רבינו בחיי
   העמק דבר
   אהבת חסד
    פנים יפות
   גרי"פ פערלא

êááì òøé àìå (à)

233
220
233
234
220
235
235

























     רמב"ם מת"ע
           ש"ך
          יראים
   אגרת התשובה
     ספר חסידים
          רמב"ן
          סמ"ג

5
234
234
234
234
















   רשב"א בשו"ת
      כתובות סו
         הפלאה
   קובץ שיעורים

åúðéúðá øàôúäì àì (â)

234              יראים
234              סמ"ג
234     רמ"א יו"ד רמט

233
233
233
234
236

























       מהרש"א
        מהר"ל
      עיון יעקב
   רבינו אביגדור
     וצוה הכהן

292 ,íéìë úìàùä :åè ÷øô
228           =====
228           =====

238          אהבת חסד
==          אמרי יושר
241      משפטים ישרים

238           פנים יפות
==            חקרי לב
==            חקקי לב

292 ,íéîçøä úåãéî â"é :çôñð
292 ,íéðåéòå íéðåéö
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292 ,íéðåéòå íéðåéö
300 ,úåçúôî

7

   

î

    

_ ê"ðáå äøåúá :à ÷øô +
:÷øôä ïëåú
äøåúá "íùä êøã" (á)
"íùä úà úòã" (ã)
:íùá úå÷éáã úåöî (å)

:äøåúá íùä éëøãá äëéìä úååöî (à)
:íéáåúëå íéàáðá "íùä êøã" (â)
:êîî ìàåù íùä äî (ä)
ê"ðúá "ãñç" é÷åñô (æ)

.÷øôä øãñ ìò ì÷äì éøåãéñ øôñî íåùø ÷åñô ìë ãéì 2

äøåúá íùä éëøãá äëéìä úååöî (à : à)
:וּשׂמאל
ֹ ְ ימין
ִ ָ תסרוּ
ֻ ָ  ֹלא,אתכם
ֶ ְ ֶ אלהיכם
ֶ ֵ ֹ ֱ 'צוּה ה
ָ ִ כּאשׁר
ֶ ֲ ַ לעשׂוֹת
ֲ ַ וּשׁמרתּם
ֶ ְַ ְ
לכם
ֶ ָ תּחיוּן ְוטוֹב
ְ ִ למען
ַ ַ ְ ,eëìz
Å Å אתכם
ֶ ְ ֶ אלהיכם
ֶ ֵ ֹ ֱ 'צוּה ה
ָ ִ אשׁר
ֶ ֲ Cøcä
Æ Æ Ç בּכל
ְָ
ל; ואתחנן-דברים ה כט
:תּירשׁוּן
ָ ִ אשׁר
ֶ ֲ בּארץ
ֶ ָ ָ ימים
ִ ָ והארכתּם
ֶ ְ ֲַ ַ ְ

[à]

:וּליראה ֹאתוֹ
ָ ְ ִ ְ 1 åéëøãa
È È À Ä úëìì
Æ Æ È ,מצוֹת ה' אלהיך
ְ ִ ושׁמרתּ ֶאת
ָ ְַ ָ ְ

[á]

דברים ח ו; עקב

אלהי
ֶ ֹ ֱ 'ליראה ֶאת ה
ָ ְ ִ ְ  ִכּי ִאם, מעמּ
ָ ִ ֵ שׁאל
ֵ ֹ אלהי
ֶ ֹ ֱ 'ישׂראל ָמה ה
ֵ ָ ְ ִ ועתּה
ְַָ
וּבכל
ָ ְ לבב
ְ ָ ְ בּכל
ָ ְ אלהי
ֶ ֹ ֱ 'ולעבד ֶאת ה
ֹ ֲ ַ ְ וּלאהבה ֹאתוֹ
ָ ֲ ַ ְ åéëøc
È È À ìëa
È À úëìì
ÆÆ È
דברים י יב; עקב
:נפשׁ
ֶ ְַ

[â]

אתכם
ֶ ְ ֶ מצוּה
ֶ ַ ְ אנכי
ִ ֹ ָ אשׁר
ֶ ֲ הזּאת
ֹ ַ המּצוה
ָ ְ ִ ַ תּשׁמרוּן ֶאת ָכּל
ְ ְ ִ שׁמר
ֹ ָ ִכּי ִאם
:וּלדבקה בוֹ
ָ ְ ָ ְ 2 åéëøc
È È À ìëa
È À úëìì
Æ Æ È אלהיכם
ֶ ֵ ֹ ֱ 'לאהבה ֶאת ה
ָ ֲ ַ ְ ,לעשׂתהּ
ָֹ ֲַ

[ã]

דברים יא כב; עקב

ואתוֹ
ֹ ְ 3 eëìz
Å Å íëéäìà
Æ Å É Á 'ä éøçà
Å Â Ç : ...הנּביא ַההוּא
ִ ָ ַ דּברי
ֵ ְ ִ תשׁמע ֶאל
ַ ְ ִ ֹלא
:תדבּקוּן
ָ ְ ִ תעבדוּ וּבוֹ
ֹ ֲ ַ ואתוֹ
ֹ ְ תשׁמעוּ
ָ ְ ִ וּבקלוֹ
ֹ ְ תּשׁמרוּ
ֹ ְ ִ מצוֹתיו
ָ ְ ִ ואת
ֶ ְ ,תיראוּ
ָ ִ
דברים יג ה; ראה
úà ä"á÷ä äåö ,íå÷îä éëøãá úëìì :ç"ú ïîéñá ì"æå ,åéëøãá úëìäå úåöî äæ ÷åñôî ãîì íéàøéä .1
.åúèéù øåàéá ù"ééò ,'åëå åéëøãá [úëìì] êéäìà 'ä úåöî úà úøîùå áéúëã úåöîä éëøãá úëìì ìàøùé
ïåùìá íäù íéàááåäæ ÷åñôá øéòäì.äæ ÷åñôì äøåúäéùøôî éøáãå ,éøôñäéøáã íéàáåî ?? ãåîò ïìäì .2
.åéëøã "ìë" í÷ìçáå ,íéáø
áåúë àìù øéòäì .(??) äæ ÷åñôì äøåúä éùøôî ïî÷ì ïééòå (?? ïî÷ì) ãé äèåñ àøîâá ùøãð äæ ÷åñô .3
êøãä ïî êçéãäì...äøñ øáã éë úåîé àåää àéáðäå áåúë äæ øçàù ÷åñôáùíâ áì íéùì .êøã úìéî ùøåôî
.äá úëìì à ä äåö øùà

[ä]
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)(ìéòì íéøëæðä íé÷åñôì) ñåì÷ðåà (á : à
] [å

לאהבה
מצוַּ היּוֹם ְ ַ ֲ ָ
אנכי ְ ַ ְ
אשׁר ָ ֹ ִ
לעשׂתהּ ֲ ֶ
הזּאת ַ ֲ ֹ ָ
המּצוה ַ ֹ
תשׁמר ֶאת ָכּל ַ ִ ְ ָ
ִכּי ִ ְ ֹ
ערים
שׁלשׁ ָ ִ
ויספתּ ְל עוֹד ָ ֹ
היּמים ָ ְ ַ ָ ְ ,4
ָ åéëøãaכּל ַ ָ ִ
È È À Ä úëììå
אלהיÆ Æ È À 
ֶאת ה' ֱ ֹ ֶ
דברם יט ט; שופטים
האלּה:
השּׁלשׁ ָ ֵ ֶ
ַעל ַ ָ ֹ

][æ

חקּיו
ולשׁמר ֻ ָ
ֹ ְ ִ ְ 5 åéëøãa
È È À Ä úëììå
לאלהים Æ Æ È À
להיוֹת ְלִ ֹ ֵ 
האמרתּ ַהיּוֹםְ ִ ,
ֶאת ה' ֶ ֱ ַ ְ ָ
דברים כו יז; כי תבוא
בּקלוֹ:
ולשׁמע ְ ֹ
וּמשׁפּטיו ְ ִ ְ ֹ ַ
וּמצוֹתיו ִ ְ ָ ָ
ְִ ָ

][ç

אלהי
מצוֹת ה' ֱ ֹ ֶ
תשׁמר ֶאת ִ ְ
נשׁבּע ָלִ , כּי ִ ְ ֹ
כּאשׁר ִ ְ ַ
לעם ָקדוֹשׁ ַ ֲ ֶ
יקימ ה' לוֹ ְ ַ
ְִ ְ
דברים כח ט; כי תבוא
:6 åéëøãa
È È À Ä zëìäå
ÈÀÇÈÀ

][è

הרע:
ואת ָ ָ
המּות ְ ֶ
ואת ַ ָ ֶ
ואת ַהטּוֹבֶ ְ ,
החיּים ְ ֶ
לפניַ היּוֹם ֶאת ַ ַ ִ
נתתּי ְ ָ ֶ
ְראה ָ ַ ִ
ֵ
ולשׁמר
ֹ ְ ִ ְ åéëøãa
È È À Ä úëìì
אלהיÆ Æ È 
לאהבה ֶאת ה' ֱ ֹ ֶ
מצוַּ היּוֹם ְ ַ ֲ ָ
אנכי ְ ַ ְ
אשׁר ָ ֹ ִ
ֲֶ
דברים ל טו-טז; נצבים
ורבית וגו':
וחיית ְ ָ ִ ָ
וּמשׁפּטיוָ ִ ָ ְ ,
וחקּתיו ִ ְ ָ ָ
מצוֹתיו ְ ֻ ֹ ָ
ְִ ָ
(??) ãñç úáäà ò"òå .åéëøãá äëéìä ìù íé÷åñô øùòì ïééöù (?? ïî÷ì) ç÷åø øôñ ïééò
.á÷ò úùøôá íé÷åñôä øãñá íééåðéùä øàéáù

)) ñåì÷ðåà (á : àלפסוקים הנזכרים לעיל(
òåãéë úåéîùâä ÷éçøäì åëøãë "åéðôì (äðåëðä) úð÷åúîä êøãä" íâøúî ñåì÷ðåà íé÷åñôä áåøá ì
][à

 àçøåà ìëáדפקיד ה' אלהכון יתכון תהכון בדיל דתיחון וייטב לכון
דברים ה ל
ותירכון יומין בארעא דתירתון:

][á

ותטר ית פקודיא דה' אלהך למהך  éäåîã÷ ïð÷úã ïçøåàáולמדחל יתיה:
דברים ח ו

][â

וכען ישראל מא ה' אלהך תבע מנך אלהין למדחל קדם ה' אלהך למהך
בכל  éäåîã÷ ïð÷úã ïçøåàולמרחם יתיה ולמפלח קדם ה' אלהך בכל
דברים י יב
לבך ובכל נפשך:

][ã

ארי אם מטר תטרון ית כל תפקידתא הדא דאנא מפקיד יתכון למעבדה
למרחם ית ה' אלהכון למהך בכל  éäåîã÷ ïð÷úã ïçøåàולאתקרבא
דברים יא כב
לדחלתיה:

][ä

 àðçìåô øúáדה' אלהכון תהכון ויתיה תדחלון וית פקודוהי תטרון
דברים יג ה
ולמימריה תקבלון וקדמוהי תפלחון ולדחלתיה תתקרבון:

] [å

ארי תטר ית כל תפקידתא הדא למעבדה דאנא מפקיד לך יומא דין למרחם
ית ה' אלהך ולמהך  éäåîã÷ ïð÷úã ïçøåàáכל יומיא ותוסיף לך עוד תלת
דברים יט ט
קרוין על תלת אלין:
<?> ù"ééò íåé ìë ãñç úåùòì êéøöù ?? íìåò íùá íééç õôçä ãîì ïàëî .4
(??) ä"ìùäå ,(??) ï"áîøä éøáãá ïî÷ì ïééò .5
äøåúäéùøôîáå,(?? ãåîò) í"áîøäïá íäøáà 'ø éøáãá äæá ïééò ,"åéëøãá úëìäå"éåèéáá ãéçéä ÷åñôä .6
?? ãåîò ïî÷ì íéàáåîääæ ÷åñôì
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)(ìéòì íéøëæðä íé÷åñôì) ñåì÷ðåà (á : à

î

)(ìéòì íéøëæðä íé÷åñôì) äøåúä éùøôî (â : à

][æ

ית ה' חטבת יומא דין למהוי לך לאלה ולמהך éäåîã÷ ïð÷úã ïçøåàá
דברים כו יז
ולמטר קימוהי ופקודוהי ודינוהי ולקבלא למימריה:

][ç

יקימנך ה' קדמוהי לעם קדיש כמא דקיים לך ארי תטר ית פקודיא דה'
דברים כח ט
אלהך ותהך :éäåîã÷ ïð÷úã ïçøåàá

][è

דאנא מפקיד לך יומא דין למרחם ית ה' אלהך למהך ïð÷úã ïçøåàá
÷ éäåîãולמטר פקודוהי וקימוהי ודינוהי ותיחי ותסגי ויברכנך ה' אלהך
דברים ל טז
בארעא דאת עליל לתמן למירתה:
)) äøåúä éùøôî (â : àלפסוקים הנזכרים לעיל(

][ã

אתכם
מצוּה ֶ ְ ֶ
אנכי ְ ַ ֶ
אשׁר ָ ֹ ִ
הזּאת ֲ ֶ
המּצוה ַ ֹ
תּשׁמרוּן ֶאת ָכּל ַ ִ ְ ָ
שׁמר ִ ְ ְ
ִכּי ִאם ָ ֹ
וּלדבקה בוֹ:
ָ ְ ָ ְ åéëøc
È È À ìëa
È À úëìì
אלהיכם Æ Æ È
לאהבה ֶאת ה' ֱ ֹ ֵ ֶ
לעשׂתהָּ ֲ ַ ְ ,
ֲַ ָֹ
דברים יא כב

 ,ïåøîùú øåîù :é"ùøאזהרת שמירות הרבה להזהר בתלמודו שלא ישתכחìëá úëìì :
 ,åéëøãהוא רחום ואתה תהא רחום ,הוא גומל חסדים ואתה גמול חסדים,åá ä÷áãìå :

אפשר לומר כן והלא אש אוכלה הוא ,אלא הדבק בתלמידים  7ובחכמים ומעלה אני עליך
כאלו נדבקת בו:
... ,ïåøîùú øåîù íà éë :àøæò ïáàלאהבה – בלב ,ללכת בכל דרכיו – שלא ישנה ולא
יהפוך  .8ולדבקה בו ,בסוף ,והוא סוד גדול:
 ,åéëøã ìëá úëìì :â"áìøרוצה לומר להדמות אל מנהגי השם יתעלה ופעולותיו כפי
היכולת ,כי הוא צדיק וישר ומשפיע מטובו לכל הנמצאות ומזה יקנה האדם מנהג להתנהג
ביושר ואמת ולהטיב לזולתו בכל מה שאפשר לו.
 ,äáäàì 'åâå ïåøîùú øåîù íà éë :åðøåôñשיהיה עסקכם בתורה כדי להכיר חסדי הא-ל
יתעלה אשר מזה תמשך האהבה ,åéëøã ìëá úëììå .להתנהג באותם הדרכים אשר הוא
מנהיג בם את עולמו והם צדקה ומשפט ,åá ä÷áãìå .שיהיו כל מעשיכם מכוונים לעשות
רצונו כאמרו בכל דרכיך דעהו.
][ä

תשׁמעוּ
וּבקלוֹ ִ ְ ָ
תּשׁמרוּ ְ ֹ
מצוֹתיו ִ ְ ֹ
ואת ִ ְ ָ
תיראוֶּ ְ ,
ואתוֹ ִ ָ
ֹ ְ eëìz
Å Å íëéäìà
Æ Å É Á 'ä éøçà
ÅÂ Ç
תדבּקוּן :דברים יג ה
תעבדוּ וּבוֹ ִ ְ ָ
ואתוֹ ַ ֲ ֹ
ְ ֹ
 ,åøîùú åéúåöî úàå :é"ùøתורת משה ,åòîùú åìå÷áå :בקול הנביאים,åãåáòú åúàå :
במקדשו ,ïå÷áãú åáå :הדבק בדרכיו ,גמול חסדים ,קבור מתים ,בקר חולים ,כמו שעשה
הקב"ה :9
é"ùø éøáã ìò øøåòî ïëå '÷áãú åáå' ë é ÷åñôá ìéòì êë é"ùø ùøéô àì äîì (æ"è) ãåã éøáã ïééò :é"ùø .7
íéøùéîçøàáå,äæá (ïàë ,à"ãéçøì)ãåã éðôá ë"ùî ò"òå ,íéãñç úåìéîâ ìò úå÷éáãäùøéôù<?> ä âé ïî÷ì
é"ùøáå èì 'îò à"èéìù ÷àåèéì ììä ø"øäì "åéëøãá úëìäå" ïééò é"ùø éøáã øåàéáá (2 .æ úåà øåàéá â"ô
.÷áãú åáå ÷åôñá íéìåç øå÷éá ììåëù <?> æ"ú 'éñ íéàøéäì äåùäå ,ë"çà àáåîä ä âé ÷åñôá
äðùú àìù' åéëøãá úëìì :(æè ì) ïî÷ì ë"ëå ,úåðùì àìù äðååëä åéëøã ìëá úëìì ùøôî :àøæò ïáà .8
ä÷áãìå:øåèäùåøéôáïééò óåñá åá ä÷áãìë"çà ë"ùîå.úåîãúäïéðòìêééù åðéà ë"àå ,'êåöùéúåöîåéëøãî
.óåñá åá ä÷áãì éåàø äéäúù ãò åéëøãá êìúù ì"ø ,óåñá íäøáà 'ø áúë ,åá
.'æ úåà øåàéáá â"ô "íéøùéî çøà"áå íéðåøçàäéøáãá ìéòì ?? äøòä ïééò= :é"ùø .9
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)(ìéòì íéøëæðä íé÷åñôì) äøåúä éùøôî (â : à

 ,åëìú íëéäìà 'ä éøçà :àøæò ïáàשתעשו על פי יכלתכם כמעשיו ,ותרדפו אחרי נתיבותיו:
 ,åàøéú åúåàåמלשאול למה זה ,åøåîùú åéúåöî úàå :שהם העיקר ,åòîùú åìå÷áå :מה שהם
זכר לעיקר ,åãåáòú åúåàå :במעשה ,ïå÷áãú åáå :בלב ,בראש ובסוף.
 ,åëìú íëéäìà 'ä éøçà :ï"áîøהיא מצוה שנלך אחר עצתו וממנו לבדו נדרוש כל נעלם
ונשאל כל עתיד ,כענין ותלך לדרוש את ה' )בראשית כה כב( ,כי יבוא אלי העם לדרוש
אלהים )שמות יח טו( .וכן יעשו ישראל עם הנביאים ,האין פה נביא לה' ונדרשה את ה'
מאותו )מ"ב ג יא( ,ויגד לנו ה' אלהיך את הדרך אשר בה נלך ואת הדבר אשר נעשה )ירמיה
מב ג( .ובספרי :אחרי ה' אלהיכם ,זה ענן .והוא מה שפירשנו ,שנשמע לקול אותותיו ונלך
אחרי עצתו.
 ,åàøéú åúåàåשתאמינו כי הוא אשר בידו נפש כל חי ובידו להמית ולהחיות ופוקד עון
ומשלם שכר .ואת מצותיו תשמרו ,תורת משה .ובקולו תשמעו ,לעשות כל מה שיצוה
אותנו מלבד התורה ,כמו שאמר שמואל )ש"א יג יג( נסכלת לא שמרת את מצות ה' ,והוא
מה שפירש עוד )להלן יח טו( נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלהיך אליו תשמעון,
ואמר )שם פסוק יט( והיה האיש אשר לא ישמע אנכי אדרש מעמו ,שהוא חייב מיתה בידי
שמים ,וכמו שבא במצות הנביא הכני ופצעני בדבר ה' )מ"א כ לה לז( .וכן אמרו בספרי
)ראה ס( ,ובקולו תשמעו ,בקול נביאיו.
 ,ïå÷áãú åáå åãáòú åúàåכבר פירשתיו )לעיל ו יג ,יא כב( .והנה כבר נאמר )לעיל ו יג( את ה'
אלהיך תירא ואותו תעבוד ,אבל החזירו בכאן ,לשלול שלא נירא מדברי הנביא מפני האות
והמופת ולא נעבור על עבודת ה' בעבור דבריו ,כי מן ה' לבדו נירא ולא מאל אחר,
ולהוסיף ובקולו תשמעו:
 ,åëìú íëéäìà 'ä éøçà :â"áìøצוה שילכו אחרי השם יתעלה ,ר"ל שילכו בדרכיו בחקרם
איך מנהגו במה שישפע ממנו וזה יהיה סיבה שייראו ממנו ויראתם ממנו תסבב שישמרו
מצותיו וישמעו בקולו ויעבדהו לא זולתו וידבקו בעבודתו.
 ,åëìú íëéäìà 'ä éøçà :åðøåôñכענין והלכת בדרכיו ולא בדרכים שיאמר נביא או חולם
להדיחך מן הדרך...
][æ

חקּיו
ולשׁמר ֻ ָ
ֹ ְ ִ ְ åéëøãa
È È À Ä úëììå
לאלהים Æ Æ È À
להיוֹת ְלִ ֹ ֵ 
האמרתּ ַהיּוֹם ִ ְ
ֶאת ה' ֶ ֱ ַ ְ ָ
בּקלוֹ :דברים כו יז
ולשׁמע ְ ֹ
וּמשׁפּטיו ְ ִ ְ ֹ ַ
וּמצוֹתיו ִ ְ ָ ָ
ְִ ָ
 ,åéëøãá úëììå :ï"áîøשתעשו הטוב והישר ותגמלו חסד איש את רעהו...
åéëøãá úëìì äåöîä ïàëî ãîìù (?? ïî÷ì) àåáú éë úùøô ä"ìù ïééò 2

][ç

אלהי
מצוֹת ה' ֱ ֹ ֶ
תשׁמר ֶאת ִ ְ
נשׁבּע ָלִ כּי ִ ְ ֹ
כּאשׁר ִ ְ ַ
לעם ָקדוֹשׁ ַ ֲ ֶ
ְיקימ ה' לוֹ ְ ַ
ִ ְ
 :åéëøãaדברים כח ט
È È À Ä zëìäå
ÈÀÇÈÀ
 :àøæò ïáàתשמור – בלב ,והלכת – במעשה:

øùôàù ìëë åéìà úåîãúäì ìëåéù éãë íùä éëøãá øå÷çì êéøö ì

 :â"áìøבסוף פרשת כי תבוא... :והתועלת הרביעי הוא במצוות ,והוא מה שצוה ללכת
בדרכי השם יתעלה להדמות אליו כפי היכולת ,וזו אמרו 'וללכת בדרכיו' כי זה ממה שיישר
האדם אל כל המידות החשובות בהשיבו איך מנהג השם יתעלה במה שהוא פועל מבריאותיו
שהוא בתכלית מהחסד והחנינה והיושר ,וזה גם כן יעמידהו על השגת השם יתעלה כפי
מה שאפשר כי תמיד יחקור מפני זה בדרכי השם יתעלה כדי שיקח מזה מנהג הנ"ל
להדמות אליו לפי מה שאפשר.
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)(ìéòì íéøëæðä íé÷åñôì) äøåúä éùøôî (â : à

î

ãñç úáäà

äùåã÷ âéùéå àéîùã àúééòñá êøáúé ,úå÷éáãì íéòéøôîä íéùðà íò ÷ñòúîä íâ ì

 ,'åâå êîé÷é :øáã ÷îòäעתה באה הברכה לאנשים שבאים להתנהג בפרישות ודביקות,
 ,'åâå øåîùú éëבאופן שמי שרוצה להתנהג בקודשה
ונדרש לזה סייעתא דשמיא...
ודביקות לא יחפוץ להבדל ממעשה המצות שלפעמים הם מסירים הדביקות ,אבל מכל
מקום ההכרח לשמור המצות בין השייכים לשמים בין השייכים לאדם וחבירו ,והיינו והלכת
בדרכיו מה הוא רחום אף אתה רחום כו' ,וכבר נתבאר בפ' ציצית ובכמה מקומות אזהרה
זו שלא יהי מנהג קדושה וחסידות מסיר ממעשה המצות אפילו מה שבין אדם לחבירו.
ויותר נראה דהאי 'כי תשמור' אינו תנאי שהרי כבר כתיב התנאי בראש הפרשה ,אלא הוא
ברכה ,דתשיג מידת הקדושה ודביקות בה' אפילו בשעה שתשמור את מצות ה' וגם והלכת
בדרכיו ,ויש כמה מצות מעשיות שאי אפשר לעשותם בשעת דביקות ומכל שכן והלכת
בדרכיו שהוא עסקי בני אדם ,ועל כרחו יסיח דעת בשעת מעשה מקדושה ,מכל מקום
יקימך ה' לעם קדוש ,ומיד אחר המעשה תשיג הקדושה והדביקות כמו שהיה תחילה,
והוא סיעתא דשמיא וברכה דכתיב באברהם אבינו בספר בראשית )יח ג( בעת ביאת
האורחים ,והוא היה מתקדש ודבק באלהיו יע"ש:
åéëøãá úëìì äåöîä ìò äøåúá øéäæä úåîå÷î äðåîùá // íé÷åñôä úåìéôë íééç õôçä øåàéá ì

 :äîã÷ä :ãñç úáäàיתברך הטוב והמיטיב המתחסד עם כל ברואיו ...וציום ללכת
בדרכיו ,שהם דרכי החסד והרחמים והחנינה ,וכדכתיב )דברים י יב( ועתה
ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' ללכת בכל דרכיו .ואיתא בספרי )שם(
אלו דרכי הקדוש ברוך הוא ...ולא פעם אחת הזהיר אותנו השם יתברך על זה ,כי אם
בשמונה מקומות אמר כענין הזה] .בעקב פרשה א' פסוק ו ]א[ ,ובחמישי פסוק יב ]ב[,
ובשביעי פסוק כב ]ג[ ,ובראה פרשה שלישי פסוק ח ]ד[ עיין שם בפירוש רש"י ,ובשפטים
פרשה חמישי פסוק ט ]ה[ ,ובתבוא פרשה שלישי פסוק יז ]ו[ ,ובששי פסוק ט ]ז[ ,ובנצבים
פרשה שביעי פסוק טז ]ח[[...
íùä úãåáòá úåâøã 'â ì

 :äçéúôä óåñá ä"äâäואגב אבאר שלשה פסוקים שיש בענין זה שצריכים הבנה .דהנה
בתחלת פרשת עקב כתיב )דברים ח ו ]ב[( ושמרת את מצות ה' אלהיך ללכת בדרכיו וליראה
אתו ,הנה כתוב הליכה בדרכיו קודם יראה .ובחמישי כתיב )דברים י יב ]ג[( ועתה ישראל
מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו
וגו' ,שינתה התורה לכתוב הליכה בדרכיו אחר יראה וקודם אהבה .ובשביעי כתיב )דברים
יא כב ]ד[( כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת וגו' לאהבה את ה' אלהיכם ללכת
בכל דרכיו ולדבקה בו ,הרי דכתבה הליכה בדרכיו אחר האהבה וקודם הדבקות.
ונראה דיש שלש מדרגות בעבודת ה' .אחד  -היראה ,ולמעלה מזה  -האהבה ,ולמעלה
מזה  -הדבקות בה' .והחילוק בין האהבה לדבקות הוא דאהבה נקרא אפילו כשמתעורר
בלבו האהבה לה' לפרקים ,מה שאין כן דבקות מקרי אם האהבה תקועה בלבו תמיד ועל
ידי זה נדבק נפשו לה' ,כן כתב הרמב"ן )שם(.
ועתה יבוא הכל על נכון בעזרת ה' .דהתורה מלמדנו שהאדם אינו זוכה לשום מדרגה עד
שירגיל נפשו מתחלה ללכת בדרכי טובו של הקב"ה להיות רחום וחנון וגומל חסד ,ולזה
כתב בתחלת עקב )ח ו( ללכת בדרכיו וליראה אותו ,להורות דלהשיג מדרגת היראה צריך
שיקדמנה המדה טובה הזו.
ואחר כך גילה לנו הכתוב עוד בפרשה חמישי ,דאפילו אחר שהשיג יראת ה' ,לא יחשב
בנפשו עתה ראוי לי רק להתבונן כל ימי חיי בעניני היראה ורוממות ה' וללמד תורתו
הקדושה ,ולא להסתכל כלל בעניני טובות זולתי ,ולזה בא הכתוב ואמר בפרשה חמישי )י
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יב( ועתה ישראל וגו' ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ,להורות דאף
מי שזכה ליראת ה' וצריך לעלות למדרגה היותר גבוה מזה והיינו האהבה ,ומסתמא האיש
ההוא נבדל מעניני העולם ,אף על פי כן לא יזכה למדרגת האהבה עד שיקיים עתה גם
כן ללכת בכל דרכיו ,דהיינו להיות רחום וגומל חסד וכדפרש רש"י בסוף עקב )יא כב(,
ע"ש .ולכך הקדים ההליכה בדרכיו קדם האהבה.
]ובזה ניחא גם כן מה שלא כתבה התורה וללכת בו"ו העטוף ,רק ללכת משום דבו"ו הוה
משמע דקאי על יראה שלפניה ,והוה משמע דאחר היראה יראה להשיג מדרגה זו .ובאמת
זה אינו ,דלא זכה אדם להשיג יראת ה' בלי מדה טובה זו ,לכך כתב )י יב( ללכת בכל
דרכיו ולאהבה אתו ,להורות דעל ידי זה שיתנהג גם עתה במדת טובו יתברך ,יזכה לבסוף
גם לאהבה[.
ואחר כך בפרשה שביעי )יא כב( הוסיף הכתוב עוד לנו לאמר דאף מי שזכה למדרגת
האהבה ,ובודאי האיש ההוא נבדל מעניני העולם לגמרי ,לא יחשב בנפשו עתה בודאי
ראוי לי רק להתבונן בתורה ובגדלת ה' תמיד כדי שאזכה להיות דבק בה' בתמידות שזהו
באמת העיקר ,על כן איני צריך לבלות זמן כלל ולהסתכל בעניני טובות זולתי ,ולזה בא
הכתוב ואמר כי אם שמר תשמרון וגו' לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה
בו ,להורות דאף לזכות להשיג מדרגת הדבקות בה' צריך גם כן שיתחזק עוד במידה טובה
הזו של הליכה בדרכיו דהיינו להיות רחום וגומל חסד .ובזכות זה יעזרהו ה' ,ויתחסד עמו
לזכותו להיות דבק בה' בתמידות .ולכך כתב 'ללכת' וגו' ,ולא כתב 'וללכת' כדי להורות
דאינו קאי על האהבה שלפניה ,רק על ולדבקה בו שכתוב אחרי זה.
ובזה ניחא עוד מה דבתחלת עקב כתיב ללכת בדרכיו ובפרשה חמישי ושביעי כתיב בכל
דרכיו ,להורות דלהשיג אהבה ודבקות צריך שיתחזק האדם לילך בכל השלש עשרה
מדות דוקא.

)äøåúá / 'ä êøã (à : á
][àé

'ä Cøc
Æ Æ eøîLå
אחריו À È À
ואת ֵבּיתוֹ ַ ֲ ָ
בּניו ְ ֶ
יצוּה ֶאת ָ ָ
אשׁר ְ ַ ֶ
למען ֲ ֶ
ידעתּיו ְ ַ ַ
ִכּי ְ ַ ְ ִ
צדקה
לעשׂוֹת ְ ָ ָ
ֲַ

וּמשׁפּט ,10
ִ ְָ

עליו:
דּבּר ָ ָ
אשׁר ִ ֶ
אברהם ֵאת ֲ ֶ
הביא ה' ַעל ַ ְ ָ ָ
למען ָ ִ
ְַַ
-הקב"ה אמר על אברהם -בראשית יח יט ,וירא

][áé

eëìé
À Å Cøcä
להם ֶאת Æ Æ Ç
והוֹדעתּ ָ ֶ
התּוֹרתָ ְ ַ ְ ,
ואת ַ ֹ
החקּים ְ ֶ
אתהם ֶאת ַ ֻ ִ
והזהרתּה ֶ ְ ֶ
ְ ִ ְְַ ָ
יתרו אמר למשה -שמות יח כ ,יתרויעשׂוּן:
אשׁר ַ ֲ
המּעשׂה ֲ ֶ
ואת ַ ַ ֲ ֶ
ֶ ְ 11 dáÈ

][âé

למען
ואדעַ ַ ְ 
ֲ ָ ֵ ְ 12 Eëøc
Æ È À úàÆ àðÈ éðòãåä
בּעיניÄ Å Ä 
מצאתי ֵחן ְ ֵ ֶ
ועתּה ִאם ָנא ָ ָ ִ
ְַָ
אעביר ָכּל
אני ַ ֲ ִ
ויּאמר ֲ ִ
הזּהֶ ֹ ַ ... :
עמַּ הגּוֹי ַ ֶ
וּראה ִכּי ַ ְ
בּעיניֵ ְ ,
אמצא ֵחן ְ ֵ ֶ
ְֶָ
ורחמתּי
אחן ְ ִ ַ ְ ִ
אשׁר ָ ֹ
וחנּתי ֶאת ֲ ֶ
לפניִ ֹ ַ ְ ,
בשׁם ה' ְ ָ ֶ
וקראתי ְ ֵ
פּניִ ָ ָ ְ 
טוּבי ַעל ָ ֶ
ִ
ארחם... :ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ה' ... ...
אשׁר ֲ ַ ֵ
ֶאת ֲ ֶ
משה אמר להקב"ה -שמות לג יג ,יט ,כי תשא.äæ ÷åñôì íéùøôî (â:á) êåîñá ïééò .10
(á) ïîéñ â"ô ïî÷ì ïééò (íéùøôîå ,:ì àòéöî àáá ,àúìéëî) äæ ÷åñôì áéáñ êåøà ïåéã .11
â"é :çôñð"á ïééòå .?? ãåîòá àáåî ,úòãì ù÷á äùîù "íéëøã"ä íä úåãî â"éäù ùøôî ð"åî í"áîø .12
?? ãåîò ïî÷ì ,"íéîçøäúåãéî
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וישׁר
צדּיק ְ ָ ָ
עול ַ ִ
ואין ָ ֶ
אמוּנה ְ ֵ
משׁפּטֵ ,אל ֱ ָ
ָ ְ ִ åéëøc
פּעלוֹ ִכּי È È À ìëÈ
תּמים ָ ֳ
ַהצּוּר ָ ִ
דברים לב ד; האזינו
הוּא:

][ãé

)(ñåì÷ðåà (á : á
][àé

ארי גלי קדמי בדיל דיפקיד ית בנוהי וית אנש ביתיה בתרוהי ויטרון
 'ä íã÷ ïð÷úã ïçøåàלמעבד צדקתא ודינא בדיל דייתי ה' על אברהם
בראשית יח יט
ית דמליל עלוהי:

][áé

ותזהר יתהון ית קימיא וית אוריתא ותהודע להון äá ïåëäéã àçøåà úé
שמות יח כ
וית עובדא דיעבדון:

][âé

וכען אם כען אשכחית רחמין קדמך הודעני כען òãàå êáåè çøåà úé
 êîçøבדיל דאשכח רחמין קדמך וגלי קדמך ארי עמך עמא הדין:
שמות לג יג

תקיפא דשלמין עובדוהי ארי  àðéã äéúçøåà ìëאלהא מהימנא דמן
דברים לב ד
קדמוהי עולא לא נפיק מן קדם דזכאי וקשיט הוא:

][ãé

)íéùøôî / 'ä êøãá úëìì åéðá úà äåöé íäøáà (â : á

'ä Cøc
Æ Æ eøîLå
אחריו À È À
ואת ֵבּיתוֹ ַ ֲ ָ
בּניו ְ ֶ
יצוּה ֶאת ָ ָ
אשׁר ְ ַ ֶ
למען ֲ ֶ
ידעתּיו ְ ַ ַ
ִכּי ְ ַ ְ ִ

][àé

עליו:
דּבּר ָ ָ
אשׁר ִ ֶ
אברהם ֵאת ֲ ֶ
הביא ה' ַעל ַ ְ ָ ָ
למען ָ ִ
וּמשׁפּטַ ַ ְ ,
צדקה ִ ְ ָ
לעשׂוֹת ְ ָ ָ
ֲַ
בראשית יח יט

:é"ùø

 ,åéúòãé éëלשון חיבה כמו )רות ב א( מודע לאישה) ,שם( הלא בועז מודעתנו) ,שמות
לג יז( ואדעך בשם ,ואמנם עיקר לשון כולם אינו אלא לשון ידיעה ,שהמחבב את

האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו .ולמה ידעתיו ,למען אשר יצוה ,לפי שהוא מצוה את
בניו עלי לשמור דרכי .ואם תפרשהו כתרגומו 'יודע אני בו שיצוה את בניו' וגו' ,אין
'למען' נופל על הלשון.
) :ï"áîøבראשית יח יח( ... ,äéäé åéä íäøáàåוהנכון כי השם יתברך דבר בכבוד אברהם.
אמר ,הנה הוא עתיד להיות לגוי גדול ועצום ,ויהיה זכרו בזרעו ובכל גויי הארץ
לברכה ,לכן לא אכסה ממנו ,כי יאמרו הדורות הבאים ,איך כיסה ממנו ,או איך נתאכזר
הצדיק על שכיניו החונים עליו ולא ריחם ולא התפלל עליהם כלל .והגילוי אליו טוב
ויפה ,כי ידעתי בו שהוא מכיר ויודע שאני ה' אוהב צדקה ומשפט ,כלומר שאני עושה
משפט רק בצדקה ,ולכך יצוה את בניו וביתו אחריו לאחוז דרכי .והנה אם בדרך צדקה
ומשפט יפטרו יתפלל לפני להניחם וטוב הדבר ,ואם חייבין הם לגמרי גם הוא יחפוץ
במשפטם ,ולכן ראוי שיבא בסוד ה':
)פסוק יט( -] ,äåöé øùà ïòîì åéúòãé éëמביא דברי רש"י[ ...ויתכן שיהיה 'ידעתיו' גדלתיו
ורוממתיו ,בעבור אשר יצוה את בניו אחריו לעשות את הישר לפני ,ולכך אשימנו לגוי
גדול ועצום שיעבדוני ,וכמוהו )שמות לג יב( ידעתיך בשם ,מה אדם ותדעהו )תהלים קמד ג(.
או יאמר ידעתיו שיצוה ,וכן )שמות כג יב( למען ינוח שורך וחמורך ,שינוח...
 ,åéúòãé éë :íù :åðøåôñמוכיח במישור ,åéðá úà äåöé øùà ïòîì :וכל זה אמר האל יתברך
לעשות למען אשר יצוה אברהם לבניו ,בראותו גודל חסדיו גם לרשעים ,ומשפטיו
נגד הבלתי שבים ,ושמרו )דרך ה'( לעשות צדקה ומשפט:
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 :èò úåîáé :àøîâשלשה סימנים יש באומה זו ,הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים.
רחמנים דכתיב )דברים יג יח( ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ,ביישנים
דכתיב )שמות כ כ( בעבור תהיה יראתו על פניכם ,גומלי חסדים דכתיב )בראשית יח יט( למען
אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט.
... :íù úåîáé :à"ùøäîולענין גומלי חסדים אמר דכתיב כי ידעתיו גו' ,ואף על גב שלא
הוזכר בכתוב אלא משפט וצדקה ,הוציאו מן הכתוב הזה ג"כ גמ"ח והוא
בכלל ושמרו דרך ה' גו' ,כי הגמ"ח נקרא דרך ה' שילך בה האדם אחרי מדותיו יתברך
ב"ה כמ"ש אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר להלוך אחר שכינה כו' אלא להלוך אחר
מדותיו מה הוא מלביש ערומים כו' .ומיהו קצת קשה אמאי לא קאמר נמי מהאי קרא
דכי ידעתיו גו' דעוד סימנים ניכרים יש בהם בעלי משפט ובעלי צדקה ,ואפשר דאין אלו
משפט וצדקה סימנים ניכרים כמו אלו ג' דנקט ,ודו"ק:
 :æ à :úåòã úåëìä :í"áîøוכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו ,יעשה
וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד
שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו ,ולפי שהשמות
האלו נקרא בהן היוצר והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה ,נקראת דרך זו דרך
ה' ,והיא שלמד אברהם אבינו לבניו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' ,וההולך בדרך
זו מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו.
"íùä êøã" âùåîä ì

 ,'ä êøã åøîùå... :íù úéùàøá :äìá÷äå áúëäומה הוא דרכו – עשות משפט וצדקה,
כי באלה הוא חפץ ,וכל מה שקראו חכמים 'מידות' נקרא בלשון המקרא
'דרכים' .והעושה חסד משפט וצדקה נקרא הולך בדרכיו ,שומר דרכיו .והמתבונן במידותיו
להשכיל באמתתן ולדעת אותן איך מתנהג עם בריותיו ,אם לשבט אם לחסד ,על גוי ועל
אדם יחד – נקרא יודע את ה' בכל המקרא .והוא המוצא חן בעיני ה' ,וכמ"ש משה )שמות
לג יג( הודיעני נא דרכיך ואדעך למען אמצא חן ,ונאמר על יאשיה )ירמיה כב טז( אביך הלא
וגו' ועשה משפט וצדקה הלא היא הדעת אותי נאם ה' ,מבואר מזה שאין צורך כל כך
בחקירת הנפלאות על יחודו ואמתו ,כי רק שמירת דרכיו למי שיודע אותן היא נקראת דעת
את ה' )רל"ש ]:([àøéôù áéì (äéøà) éáø-
==עיין סנהדרין נו :ויצו אלו הדינים וכה"א כי ידעתיו וגו'
][áé

==מפרשי פסוק זה והמסתעף עיין לקמן ?? ??

)íéáåúëå íéàéáðá åéëøãá äëéìä (â
íéðåùàøä íéàéáð
][åè

משׁה
אתכם ֹ ֶ
צוּה ֶ ְ ֶ
אשׁר ִ ָ
התּוֹרה ֲ ֶ
ואת ַ ָ
המּצוה ְ ֶ
לעשׂוֹת ֶאת ַ ִ ְ ָ
מאד ַ ֲ
שׁמרוּ ְ ֹ
ַרק ִ ְ
מצוֹתיו
ולשׁמר ִ ְ ָ
ֹ ְ ִ ְ åéëøc
È È À ìëa
È À úëììå
אלהיכם Æ Æ È À
לאהבה ֶאת ה' ֱ ֹ ֵ ֶ
עבד ה' ְ ַ ֲ ָ
ֶֶ
נפשׁכם- :יהושע לעם -יהושע כב ה
וּבכל ַ ְ ְ ֶ
לבבכם ְ ָ
בּכל ְ ַ ְ ֶ
וּלעבדוֹ ְ ָ
וּלדבקה בוְֹ ָ ְ ,
ְָ ְ ָ

][æè

ישׂראל,
למען ַנסּוֹת ָבּם ֶאת ִ ְ ָ ֵ
...ויקם דור אחר אחריהם אשר לא ידוע את ה' )פסוק י( ְ ַ ַ
אבוֹתם ִאם ֹלא:
שׁמרוּ ֲ ָ
כּאשׁר ָ ְ
ֶ ֲ ַ íaÈ úëìì
Æ Æ È 'ä Cøc
השׁמרים ֵהם ֶאת Æ Æ
ֲ ְֹ ִ
שופטים ב כב
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äìá÷äå áúëä

][æé

מאלהי:
רשׁעתּי ֵ ֱ ֹ ָ
ולא ָ ַ ְ ִ
ֹ ְ ,'ä éëøc
שׁמרתּי Å À Ç
ִכּי ָ ַ ְ ִ

][çé

מצוֹתיו
חקּתיו ִ ְ ָ
לשׁמר ֻ ֹ ָ
ֹ ְ ִ åéëøãa
È È À Ä úëìì
אלהיÆ Æ È 
משׁמרת ה' ֱ ֹ ֶ
ושׁמרתּ ֶאת ִ ְ ֶ ֶ
ְ ָ ְַ ָ
תּעשׂה
אשׁר ַ ֲ ֶ
תּשׂכּיל ֵאת ָכּל ֲ ֶ
למען ַ ְ ִ
משׁהַ ַ ְ ,
בּתוֹרת ֹ ֶ
כּכּתוּב ְ ַ
ועדוֹתיו ַ ָ
וּמשׁפּטיו ְ ֵ ְ ָ
ִ ְָָ
הקב"ה לשלמה -מלכים-א ב גתּפנה ָשׁם:
אשׁר ִ ְ ֶ
ואת ָכּל ֲ ֶ
ְֵ

-דוד אמרו -שמואל-ב כב כג

 :÷"ãøללכת בדרכיו ,תיקון המידות מה הוא חנון אף אתה היה חנון ,מה
הוא רחום אף אתה היה רחום[?? ïî÷ì ,à àé íéøáã ï"áîø ò"ò] .
][èé

והארכ ִתּי
אביְ ַ ֲ ַ ְ , 
דּויד ָ ִ
ִ ָ Cìä
Ç È øLàk
וּמצוֹתי Æ Â Ç
חקּי ִ ְ ַ
לשׁמר ֻ ַ
ֹ ְ ִ éëøãa
Ç È À Ä Cìz
ואם Å Å
ְִ
הקב"ה לשלמה -מלכים-א ג ידימי:
ֶאת ָ ֶ

][ë

יטּשׁנוּ:
ואל ִ ְ ֵ
יעזבנוּ ְ ַ
אבתינוַּ ,אל ַ ַ ְ ֵ
היה ִעם ֲ ֹ ֵ
כּאשׁר ָ ָ
עמּנוּ ַ ֲ ֶ
אלהינוּ ִ ָ
ְִיהי ה' ֱ ֹ ֵ
וּמשׁפּטיו
וחקּיו ִ ְ ָ ָ
מצוֹתיו ְ ֻ ָ
ולשׁמר ִ ְ ָ
ֹ ְ ִ ְ åéëøc
È È À ìëa
È À úëìì
אליוÆ Æ È ,
לבבנוּ ֵ ָ
להטּוֹת ְ ָ ֵ
ְַ
תפילת שלמה -מלכים-א ח נז-נחאבתינוּ:
צוּה ֶאת ֲ ֹ ֵ
אשׁר ִ ָ
ֲֶ

][àë

בּעיני
היּשׁר ְ ֵ ַ
ועשׂית ַ ָ ָ
ָ ִ ָ ְ éëøãá
Ç È À Ä zëìäå
אצוּÈ À Ç È À 
אשׁר ֲ ַ ֶ
תּשׁמע ֶאת ָכּל ֲ ֶ
והיה ִאם ִ ְ ַ
ְ ָָ
וּבניתי ְל
עמִּ ִ ָ 
והייתי ִ ָ
עבדּיִ ִ ָ ְ ,
דּוד ַ ְ ִ
עשׂה ָ ִ
כּאשׁר ָ ָ
וּמצוֹתי ַ ֲ ֶ
חקּוֹתי ִ ְ ַ
לשׁמוֹר ֻ ַ
ִ ְ
ישׂראל:
ונתתּי ְלֶ את ִ ְ ָ ֵ
לדודִ ַ ָ ְ ,
בּניתי ְ ָ ִ
כּאשׁר ָ ִ ִ
נאמן ַ ֲ ֶ
בית ֶ ֱ ָ
ִַ
-אחיה השילוני לירבעם -מלכים-א יא לח

][áë

אביו
עבד ָ ִ
אשׁר ָ ַ
הגּלּלים ֲ ֶ
ויּעבד ֶאת ַ ִ ֻ ִ
ֹ ֲ ַ ַ ,åéáà
Ä È Cìä
Ç È øLà
Æ Â Cøcä
Æ Æ Ç ìëa
È À Cìiå
ÆÅÇ
:'ä Cøãa
Æ Æ À Cìä
ולא Ç È
אבתיוֹ ְ ,
אלהי ֲ ֹ ָ
ויּעזב ֶאת ה' ֱ ֹ ֵ
להםֹ ֲ ַ ַ :
ויּשׁתּחוּ ָ ֶ
ִַ ְ ַ
-על אמון בן מנשה -מלכים-ב כא כא-כב

][âë

מיהוּדה:
האשׁרים ִ ָ
ואת ָ ֲ ֵ ִ
הבּמוֹת ְ ֶ
הסיר ֶאת ַ ָ
ְ ,'ä éëøãaועוֹד ֵ ִ
ויּגבּהּ ִלבּוֹ Å À Ç À
ְִַ ַ
על יהושפט בן אסא -דברי-הימים-ב יז וäéòùé

][ãë

יעקב
אלהי ַ ֲ ֹ
ונעלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵבּית ֱ ֹ ֵ
ואמרוּ ְלכוּ ְ ַ ֲ ֶ
רבּים ְ ָ ְ
עמּים ַ ִ
ְוהלכוּ ַ ִ
ְָ
וּדבר ה'
תוֹרה ְ ַ
תּצא ָ
מצּיּוֹן ֵ ֵ
ִ ,13 åéúçøàaכּי ִ ִ
È É ÀÉ À äëìðå
È À Å À åéëøcî
È È À Ä eðøéå
ÅÉ À
ישעיהו ב ג ,מיכה ד ב
מירוּשׁלם:
ִ ָ ִָ

][äë

eáàÈ àìå
חטאנוּ לוֹ É À
לבזזיםֲ ,הלוֹא ה' זוּ ָ ָ
וישׂראל ְ ֹ ְ ִ
יעקב ְ ִ ְ ָ ֵ
למשׁסּה ַ ֲ ֹ
נתן ִ ְ ִ ָ
ִמי ָ ַ
ישעיהו מב כד
בּתוֹרתוֹ:
שׁמעוּ ְ ָ
ולא ָ ְ
ֹ ְ CBìäÈ åéëøãá
È ÈÀÄ

][åë

גבהוּ
נאם ה'ִ :כּי ָ ְ
ֻ ְ ,éëøc
È È À íëéëøã
Æ Å À Ç àìå
מחשׁבוֹתיכם É À
מחשׁבוֹתי ַ ְ ְ ֵ ֶ
ִכּי ֹלא ַ ְ ְ ַ
ממּחשׁבתיכם:
וּמחשׁבתי ִ ַ ְ ְ ֹ ֵ ֶ
ַ ֹ ְ ְ ַ íëéëøcî
Æ Å À Ç Ä éëøã
גּבהוּ Ç È À
מארץֵ ,כּן ָ ְ
שׁמים ֵ ָ ֶ
ִַָ
ישעיה נה ח-ט
"çøåà" // íãîìì íéìùåøéìåìòéå ,åéúåçøàå'ä éëøã úòãì åù÷áé íéîòä àåáì ãéúòì .13
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äìá÷äå áúëä

עשׂה
צדקה ָ ָ
אשׁר ְ ָ ָ
יחפּצוּןְ ,כּגוֹי ֲ ֶ
ָ ְ ֶ éëøc
Ç È À úòãå
ידרשׁוּן Ç Ç À
ואוֹתי יוֹם יוֹם ִ ְ ֹ
ְ ִ
יחפּצוּן:
אלהים ֶ ְ ָ
קרבת ֱ ֹ ִ
צדק ִ ְ ַ
משׁפּטי ֶ ֶ
ישׁאלוּני ִ ְ ְ ֵ
עזב ִ ְ ָ ִ
אלהיו ֹלא ָ ָ
וּמשׁפּט ֱ ֹ ָ
ִ ְַ

][æë

ישעיהו נח ב
][çë

שׁבטי
עבדיֵ ְ ִ 
למען ֲ ָ ֶ
מיּראת , שׁוּב ְ ַ ַ
לבּנוּ ִ ִ ְ ָ ֶ
תּקשׁיח ִ ֵ
ַ ִ ְ ַ Eéëøcî
תתענוּ ה' Æ È À Ä
למּה ַ ְ ֵ
ָָ
ישעיה סג יז
נחלת:
ֲַ ָ ֶ
äéîøé

][èë

אלהיהם:
משׁפּט ֱ ֹ ֵ ֶ
ַ ְ ִ 'ä Cøc
נוֹאלוּ – ִכּי Æ Æ eòãéÀ È àìÉ
דּלּים ֵהםֲ ,
אמרתּי ַאִ ַ 
ואני ָ ַ ְ ִ
ֲִַ
משׁפּט
ַ ְ ִ 'ä Cøc
המּה Æ Æ eòãéÀ È
אוֹתם ִכּי ֵ ָ
ואדבּרה ָ
הגּדלים ַ ֲ ַ ְ ָ
אלכה ִלּי ֶאל ַ ְ ֹ ִ
ֵ ֲָ
ירמיה ה ד-ה
מוֹסרוֹת:
נתּקוּ ֵ
שׁברוּ ֹעל ִ ְ
יחדּו ָ ְ
המּה ַ ְ ָ
אלהיהםַ ,אָ ֵ 
ֱ ֵֹ ֶ
ìà÷æçé

יתּכן
ֹ ékøãäלא ִ ָ ֵ
ישׂראל Ä À Ç Â
שׁמעוּ ָנא ֵבּית ִ ְ ָ ֵ
ְ ִ ,éðãà
ÈÉ Â Cøc
יתּכן Æ Æ
...ואמרתּם ֹלא ִ ָ ֵ
ֲַ ַ ְ ֶ
עליהם,
וּמת ֲ ֵ ֶ
עול ֵ
ועשׂה ָ ֶ
מצּדקתוֹ ְ ָ ָ
יתּכנוְּ :בּשׁוּב ַצ ִדּיק ִ ִ ְ ָ
ֹ íëéëøãלא ִ ָ ֵ
הלא Æ Å À Ç
ֲ ֹ
משׁפּט
ויּעשׂ ִ ְ ָ
עשׂה ַ ַ ַ
אשׁר ָ ָ
מרשׁעתוֹ ֲ ֶ
רשׁע ֵ ִ ְ ָ
וּבשׁוּב ָ ָ
עשׂה ָימוּת :ס ְ
אשׁר ָ ָ
בּעולוֹ ֲ ֶ
ְ ְַ
עשׂהָ ,חיוֹ
אשׁר ָ ָ
פּשׁעיו ֲ ֶ
מכּל ְ ָ ָ
ויּשׁב ִ ָ
ויּראה ַ ָ ָ
יחיּהֶ ְ ִ ַ :
נפשׁוֹ ְ ַ ֶ
וּצדקה ,הוּא ֶאת ַ ְ
ְָָ
ֹ éëøcäלא
Ç È À Ç ,éðãà
ÈÉ Â Cøc
יתּכן Æ Æ
ישׂראל ֹלא ִ ָ ֵ
ואמרוּ ֵבּית ִ ְ ָ ֵ
יחיה ֹלא ָימוּתְ ָ ְ :
ִ ְֶ
אשׁפּט
כּדרכיו ֶ ְ ֹ
לכן ִאישׁ ִ ְ ָ ָ
יתּכןֵ ָ :
דרכיכם ֹלא ִ ָ ֵ
הלא ַ ְ ֵ ֶ
ישׂראל ֲ ֹ
ִיתּכנוּ ֵבּית ִ ְ ָ ֵ
ְָ
יהיה
ולא ִ ְ ֶ
פּשׁעיכם ְ ֹ
מכּל ִ ְ ֵ ֶ
והשׁיבוּ ִ ָ
נאם ה' א' ,שׁוּבוּ ְ ָ ִ
ישׂראל ְ ֻ
אתכם ֵבּית ִ ְ ָ ֵ
ְֶֶ
יחזקאל יח כה-ל
למכשׁוֹל ָעוֹן:
לכם ְ ִ ְ
ֶָ

][ì

òùåä
][àì

יחרדוּ
מיּםְ ֶ ֶ :
בנים ִ ָ
ויחרדוּ ָ ִ
ישׁאג ְ ֶ ֶ ְ
ישׁאגִ ,כּי הוּא ִ ְ ַ
כּאריה ִ ְ ָ
ֵ ְ ַ ְ 14 eëìé
À Å 'ä éøçà
ÅÂ Ç
נאם ה':
בּתּיהם ְ ֻ
והוֹשׁבתּים ַעל ָ ֵ ֶ
מארץ ַאשּׁוּרִ ְ ַ ְ ,
וּכיוֹנה ֵ ֶ ֶ
ממּצרים ְ ָ
כצפּוֹר ִ ִ ְ ַ ִ
ְִ
הושע יא י-יא

][áì

ילכוּ ָבם
וצדּקים ֵ ְ
ִ ִ ַ ְ 'ä éëøc
Å À Ç íéøLé
וידעםִ ,כּי Ä È À
אלּה ָנבוֹן ְ ֵ ָ ֵ
ויבן ֵ ֶ
חכם ְ ָ ֵ
ִמי ָ ָ
הושע יד י
יכּשׁלוּ ָבם:
וּפשׁעים ִ ָ ְ
ְֹ ִ
íéìäú

][âì

מאלהי:
רשׁעתּי ֵ ֱ ֹ ָ
ולא ָ ַ ְ ִ
ֹ ְ , 'ä éëøc
שׁמרתּי Å À Ç
ִכּי ָ ַ ְ ִ

][ãì

החסים בּוֹ:
לכל ַ ֹ ִ
מגן הוּא ְ ֹ
צרוּפה ָ ֵ
אמרת ה' ְ ָ
ַ ְ ִ , Bkøc
À Ç íéîz
האל Ä È
ֵָ

-שירת דוד -תהלים יח כב

שירת דוד -שם פסוק לא][äì

אתּה
ולמּדניִ ,כּי ַ ָ
באמתִּ ֵ ְ ַ ְ 
הדריכני ַ ֲ ִ ֶ
למּדניִ ֵ ִ ְ ַ :
ִ ֵ ְ ַ EéúBçøà
הוֹדיעני Æ ÀÉ
ִ ֵ ִ 'ä Eéëøc
Æ ÈÀ
חטּאים
יוֹרה ַ ָ ִ
וישׁר ה' ַעל ֵכּן ֶ
קוּיתי ָכּל ַהיּוֹם ...טוֹב ְ ָ ָ
אוֹתִ ִ ִ 
ישׁעי ְ
אלהי ִ ְ ִ
ֱ ֵֹ

.ùøåôî "êøã" úìéî áåúë àìù ô"òà ,åéëøãá äëéìä úåöîì (?? ãåîò) úåúìéàùäøå÷î äæ ÷åñô .14

    

î
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äìá÷äå áúëä

'ä úBçøà
À È ìkÈ :Bkøc
À Ç íéåðò
Ä È Â ãnìéå
בּמּשׁפּט Å Ç Ä
ענוים ַ ִ ְ ָ
ידרִ ָ ֲ 
בּדּרֵ ְ ַ :
ֶַָ
ועדתיו:
בריתוֹ ְ ֵ ֹ ָ
לנצרי ְ ִ
ואמתֵ ְ ֹ ְ ,
חסד ֶ ֱ ֶ
ֶֶ

:àøæò ïáà

15

תהלים כה ד-ה ,ח-י

 ,êéëøãהם דרכי השם והתולדת שברא בדרך חכמה,êéúåçøåàå :

על יד הנביא והם הארחות שצוית:
) ,êéëøã :í"éáìîבענין צרכיו הנפשיים( אבקש לדעת דרכיך ,שדרך הוא
הקבוע לרבים ,הדרך הגדול ,והאורחות הם המסתעפים מן דרך הגדול אל
הצדדים .הדרכים הגדולים די בהודעה והארחות הפרטיים צריכים לימוד ,כי
הם רבים ואינם ניכרים כל כך .ובנמשל דרכיך הודיעני הם הדרכים הכוללים
שבהם תנהיג את עולמך כגון הרחמים והחנינה ארך אפים ורב חסד ,תודיעני
למען אתנהג בהם ,כמ"ש והלכת בדרכיו מה הוא רחום וכו' ,ואורחותיך
למדני הם הפרטים המתפרדים מדרך הגדול ,שיתנהג ה' בעתים פרטים
ובמקומות פרטים ובאנשים יחידים ,וכן לדעת איך יתנהג האדם בעתים
ובענינים פרטיים שילוז לפעמים מדרך הכולל ,כמו להתאכזר נגד רשעים
ולהתגאות ולעוז כנגדם וכדומה שזה צריך לימוד:
) ,úåçøà ìë :åéúåãòå åúéøá éøöåðì úîàå ãñç 'ä úåçøà ìë (é ÷åñô íùוהגם
שתמצא לפעמים שה' אינו הולך בהנהגתו בדרך הזה הכולל רק הולך בארח
פרטי נפרד מדרך הכולל ,כמו שיש צדיק ורע לו רשע וטוב לו ,הנה גם
הארחות הם חסד ואמת ,שלפעמים הם מצד החסד כמו שרעות הצדיקים
בא לכפר עון קל שעשו ולהגדיל שכרם בעוה"ב ,ולפעמים הוא מצד האמת
ומה"ד להאריך אף לרשע עד שיתמלא סאתו ולהאבידו בעוה"ב ,וכ"ז ידוע
לנוצרי בריתו ועדותיו ,הם יודעים שהארחות האלה הם חסד ואמת:
][åì

שׁוֹררי:
למען ְ ָ
ַ ַ ְ øBLéîÄ çøàa
וּנחני ÉÇ À
ִ ֵ ְ , Ekøc
הוֹרני ה' Æ À Ç
ִֵ

][æì

תּראה:
רשׁעים ִ ְ ֶ
בּהכּרת ְ ָ ִ
ארץֵ ָ ִ ְ ,
לרשׁת ָ ֶ
וירוֹממֶ ֶ ָ 
ְ ִ ִ Bkøc
À Ç øîLe
קוּה ֶאל ה' É À
ֵַ

תהלים כז יא

תהלים לז לד
][çì

אליָ ישׁוּבוּ:
וחטּאים ֵ ֶ
ִ ָ ַ ְ , Eéëøc
פשׁעים Æ È À
אלמּדה ֹ ְ ִ
ֲַ ְָ

][èì

ישׁוּעת:
גּוֹים ְ ָ ֶ
בּכל ִ
ָ ְ , Ekøc
בּארץ Æ À Ç
לדעת ָ ָ ֶ
ַָ ַ

][î

כּאלהים:
ִ , Ekøcמי ֵאל ָגּדוֹל ֵ ֹ ִ
בּקּדשׁ Æ À Ç
אלהים ַ ֶֹ
ֱ ִֹ

תהלים עז יד

][àî

:eëläé
Å Ç À éëøãa
ישׂראל Ç È À Ä
שׁמע ִליֵ ָ ְ ִ ,
עמּי ֹ ֵ ַ
לוּ ַ ִ

תהלים פא יד

][áî

שׁמ:
ליראה ְ ֶ
לבבי ְ ִ ְ ָ
יחד ְ ָ ִ
בּאמתֵּ ַ , 
אהלֶּ ִ ֲ ַ 
ֵ ַ ֲ Ekøc
Æ À Ç 'ä éðøBä
ÄÅ

תהלים נא טו
תהלים סז ג

תהלים פו יא

(á .äøåú åæ úîà ç"îâ åæ ãñç ,úîàå ãñç 'ä úåçøà ìë ïàë íéìäú ùøãî ïééò (à :äæ ÷åñôì íéðåéö .15
êéúçøà,òáèäúîëç åðééä êéëøã :÷"ãø // àéáð é"ò íéååöäçøà ,àøáùúåãìåúäå'ä éëøã êéëøã :àøæò ïáà
åðééä íéðîãæîáå íéøö íéëøã íäù çøà ,ãñçä úâäðä àåä éììëä êøã :í"éáìî // .íé÷ìà úîëç åðééä
ãñç" (ä íééîòô øëæåî "çøåà" (ã .çìùéå àîåçðú ùøãîá øå÷î ùîùî é ÷åñô (â .íéòùøì èôùî úåùòì
úåøúåîéøçà óåãøì àìå êéøö òáèù äîá ÷ôúñäìúãîìîäøåúäùé ÷åñô ùøåã (áé â) ð"åî ïééò (å ."úîàå
åðãîì ïàëîå (íéî øéåà) ...ìåæáå òôùá íä íééñéñáä íéøáãäù ïðåáúäå ,åùôðå åôåâ úà íéúéçùî íäù
.÷"ãøá ïàë àáåî / åéëøãá äëéìäå 'ä éëøãá úåððåáúäìù àîâåã
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9

 

äìá÷äå áúëä
][âî

:éëøã
והם È È À eòãéÀ È àìÉ
לבב ֵהםֵ ְ ,
תּעי ֵ ָ
ואמר ַעם ֹ ֵ
שׁנה ָאקוּט ְבּדוֹר ָ ֹ ַ
ארבּעים ָ ָ
ְַ ָ ִ
תהלים צה י

][ãî

אר
וחנּוּן ה' ֶ ֶ
ַ :åéúBìéìòרחוּם ְ ַ
ישׂראל È Ä Â
לבני ִ ְ ָ ֵ
למשׁהֵ ְ ִ ,
ֶ ֹ ְ 16 åéëøc
È È À òéãBé
Ç Ä
תהלים קג ז-ט
לעוֹלם ִיטּוֹר:
ולא ְ ָ
לנצח ָ ִיריב ְ ֹ
חסדֹ :לא ָ ֶ ַ
אפּים ְ ַורב ָ ֶ
ִַַ

][äî

:eëìä
È È åéëøãa
עולהÈ È À Ä ,
פעלוּ ַ ְ ָ
ַאף ֹלא ָ ֲ

][åî

:åéëøãa
È È À Ä Cìää
אשׁרי ָכּל ְ ֵירא ה' Å É Ç
המּעלוֹת ַ ְ ֵ
ִשׁיר ַ ַ ֲ

][æî

ִ 'ä éëøãaכּי
וישׁירוּ Å À Ç À
אמרי ִפיִ ָ ְ :
שׁמעוּ ִ ְ ֵ
ארץ ִכּי ָ ְ
מלכי ָ ֶ
יוֹדוּ ה' ָכּל ַ ְ ֵ
תהלים קלח ה
ָגדוֹל ְכּבוֹד ה':

][çî

מעשׂיו:
בּכל ַ ֲ ָ
וחסיד ְ ָ
ִ ָ ְ , åéëøc
È È À ìëa
צדּיק ה' È À
ִַ

תהלים קיט ג
תהלים קכח א

תהלים קמה יז

éìùî ,áåéà
][èî

:åéúáéúða
ישׁבוּ È É Ä À Ä
ולא ָ ְ
ֹ ְ åéëøã
הכּירוּ È È À
בּמרדי אוֹרֹ ,לא ִ ִ
המּה ָהיוּ ְ ְֹ ֵ
ֵָ

][ð

היּם
רגע ַ ָ
בּכחוֹ ָ ַ
זרוֹע ֹלא ֹעזֹ ְ ...
הוֹשׁעתּ ְ ַ
כח ַ ְ ָ
ללא ֹ ַ
עזרתּ ְ ֹ
ויּען ִאיּוֹבֶ ...מה ָ ַ ְ ָ
ַַַ
בּריח) :יד(
נחשׁ ָ ִ ַ
חללה ָידוֹ ָ ָ
שׁפרה ֹ ֲ ָ
שׁמים ִ ְ ָ
רהבְ :בּרוּחוֹ ָ ַ ִ
מחץ ָ ַ
וּבתבוּנתוֹ ָ ַ
ְִ ָ
17
גּבוּרוֹתיו ִמי
ָ
ורעם ְ
נשׁמע בּוֹ ְ ַ ַ
דּבר ִ ְ ַ
שּׁמץ ָ ָ
וּמה ֵ ֶ
ַ , åéëøc
È È À úBö÷À älà
Æ Å ïäÆ
איוב כו יד
יתבּוֹנן:
ְִ ָ

][àð

:eìékNä
Ä À Ä àìÉ åéëøc
È È À ìëå
מאחריוÈ À ,
אשׁר ַעל ֵכּן ָסרוּ ֵ ַ ֲ ָ
ֲֶ

איוב כד יג

][áð

ה' קנני ראשית

דרכו 18

איוב לד כז
משלי יא ה

=============מלמדים בעקיפין על ענין "דרך" =============
][âð

והחרמתּה
ויּאמר ֵלָ ְ ַ ֲ ַ ְ 
ֶ ֹ ַ , Cøãa
ויּשׁלח ה' Æ È À
ויאמר שמואל ...ראש שבטי ישראל אתהֲ ָ ְ ִ ַ ...
Cìàå
שׁמעתּי ְבּקוֹל ה' Å Å È
ויּאמר ָשׁאוּל וגו' ָ ַ ְ ִ
עמלק וגו'ֶ ֹ ַ :
החטּאים ֶאת ֲ ָ ֵ
ֶאת ַ ַ ָ ִ
שמואל-א טו יח-כ
אגג וגו':
ואביא ֶאת ֲ ַ
שׁלחני ה'ִ ָ ָ ,
אשׁר ְ ָ ַ ִ
ֶ ֲ Cøca
ÆÆÇ

][ãð

ֶ íòáøéבּן
È À È È Cøãáe
Æ Æ À BnàÄ Cøãáe
Æ Æ À åéáà
Ä È Cøãa
Æ Æ À Cìiå
בּעיני ה'Æ Å Ç ,
הרע ְ ֵ ֵ
ויּעשׂ ָ ַ
ַַַ
על אחזיה בן אחאב -מלכים-א כב נגישׂראל:
החטיא ֶאת ִ ְ ָ ֵ
אשׁר ֶ ֱ ִ
נבט ֲ ֶ
ְָ
àéáîùçìùéå àîåçðúíéìäú ùøãî ïééò (á ."ãñç áøå íéôà êøà ïåðçå íåçø" :èøôî ÷åñôä (à :øéòäì .16

í"éáìî ,àøæò ïáà ,÷"ãø ,é"ùø ïàë ïééò (â .äæ ÷åñô
äàéøáá 'ä úåøåáâ åðééä äæ ÷åñôá "åéëøã" .17
,éøåöéé ,éìòôî ,éùòî úåòîùîá ïàë "éëøã" .ìà éëøã úéùàø íë "úåîäá"ä ,èé î áåéà íà äååùä .18
.äàéøá=ìòôî=êøã ,åéìòôî íã÷ åëøã úéùàø éðð÷ 'ä áë ç éìùî åîë

19

       

î

    

äìá÷äå áúëä

Eëéøãî
Â Ä À Ç להוֹעיל
ִ ְ מלמּד
ְ ֶ ַ ְ אלהי
ֶ ֹ ֱ 'אני ה
ִ ֲ ישׂראל
ֵ ָ ְ ִ  ְקדוֹשׁגּאל
ְ ַ ֹ 'אמר ה
ַ ָ ֹכּה
ישעיהו מח יז
:Cìz
Å Å Cøãa
ÆÆ À

[äð]

Cøã
Æ Æ עוֹלם ֵאי ֶזה
ָ לנתבוֹת
ִ ְ ִ ושׁאלוּ
ֲ ַ ְ  ְוּראוּíéëøc
Ä È À עמדוּ ַעל
ְ ִ 'אמר ה
ַ ָ ֹכּה
19
והקמתי
ִ ֹ ִ ֲ ַ :נל
ֵ ֵ ויּאמרוּ ֹלא
ְ ֹ ַ ,לנפשׁכם
ֶ ְ ְ ַ ְ מרגּוֹע
ַ ְ ַ וּמצאוּ
ְ ִ וּלכוּ ָבהּ
ְ
áBhäÇ

[åð]

ירמיהו פרק ו טז

:נקשׁיב
ִ ְ ַ ויּאמרוּ ֹלא
ְ ֹ ַ ,שׁוֹפר
ָ הקשׁיבוּ ְלקוֹל
ִ ְ ַ צפים
ִ ֹ עליכם
ֶ ֲֵ

úåòîùîíåëéñ // ... íé÷éãö êøã à íéìäú== 'åâå 'ä øåàá äëìðå åëì :ä á äéòùé :ò"ò==
úîàå ãñç (ã èôùîå ä÷ãö (â íéîçøä úåãî â"é (á äàéøáá åéúåøåáâ(à :'ä éëøã

èôùîå ãñç úééùò - "'ä úà úòã" (ã)
' ידיעת ה/  דעת שמי/ דעת אלקים
'ä éëøãá úëìì äðååëä "'ä úà úòãì"ù [äèîì íéàáåîä-] íéàéáðä éøáã úåèùôî äìåòä ì
àåä éøä àø÷î ìù åèåùôá øåøá øáãäù óà .ä÷ãöå èôùî ãñç úåùòì ,åøéáçì íãà ïéá úâäðäá
÷åñôä ìò ð"åîá í"áîøä éøáã íò íâ äååùä .âë è äéîøé [äèîì-] ÷"ãøä ùåøéôá ãçåéîá ùâãåî
éøáã ïìäì ïééò .íéðôá ù"ééò ("éúöôç äìàá éë") 'ä õôç åìà íéëøãáù ùéâãî íâù äéîøéá ì"ðä
êéøö ê"ðúá "úòã"å "äòã" ìù éììëä âùåîä íâ // .íùä úòéãéá íéëøã òáøà éìùî äðåé åðéáø
.äòéãé ïéðòá íéðô á"é àöåîù íéìäúì â"ñø úîã÷äá ïééòå .éãåñé øåøéá
äéòùé

,קדשׁי
ִ ְ ָ בּכל ַהר
ָ ְ ישׁחיתוּ
ִ ְ ַ ולא
ֹ ְ  ֹלא ֵָירעוּ...יפרה
ֶ ְ ִ משּׁרשׁיו
ָ ָ ָ ִ ונצר
ֶ ֵ ְ ישׁי
ָ ִ מגּזע
ַ ֵ ִ חטר
ֶ ֹ ויצא
ְָָ
ישעיה יא ט
:מכסּים
ִ ַ ְ ליּם
ָ ַ כּמּים
ִ ַ ַ 'ä úàÆ äòc
È Å הארץ
ֶ ָ ָ מלאה
ָ ְ ָ ִכּי

[æð]

äéîøé

כלּם
ָ ֻ  ִכּי,מאתּם
ָ ִ ֵ ואלכה
ָ ְ ֵ ְ עמּי
ִ ַ ואעזבה ֶאת
ָ ְ ֶ ֶ ְ ארחים
ִ ְֹ במּדבּר ְמלוֹן
ָ ְ ִ ַ יתּנני
ִ ֵ ְ ִ ִמי
לאמוּנה
ָ ֱ ֶ ולא
ֹ ְ שׁקר
ֶ ֶ קשׁתּם
ָ ְ ַ לשׁוֹנם
ָ ְ ויּדרכוּ ֶאת
ְ ְ ַ ַ :בּגדים
ִ ְ ֹ עצרת
ֶ ֶ ֲ מנאפים
ִ ֲָ ְ
 ס:'נאם ה
ֻ ְ eòãé
È È àìÉ éúàå
Ä É À יצאוּ
ָ ָ רעה
ָ ָ מרעה ֶאל
ָ ָ ֵ  ִכּי,בארץ
ֶ ָ ָ גּברוּ
ְָ
וכל
ָ ְ יעקב
ֹ ְ ַ  ִכּי ָכל ָאח ָעקוֹב,תּבטחוּ
ָ ְ ִ ועל ָכּל ָאח ַאל
ַ ְ השּׁמרוּ
ֵ ָ ִ מרעהוּ
ֵ ֵ ֵ ִאישׁ
לשׁוֹנם
ָ ְ למּדוּ
ְ ִ ,ידבּרוּ
ֵ ַ ְ ואמת ֹלא
ֶ ֱ ֶ יהתלּוּ
ֵ ָ ְ בּרעהוּ
ֵ ֵ ְ ואישׁ
ִ ְ :יהל
ֹ ֲ ַ רכיל
ִ ָ ֵרע
ַ
éúBà
Ä úòã
Ç Ç eðàî
Â Å בּמרמה
ָ ְ ִ ְ ,מרמה
ָ ְ ִ  ְבּתוֹשׁב ְתּ
ְ ִ :נלאוּ
ְ ִ העוה
ֲֵ ַ שׁקר
ֶ ֶ דּבּר
ֶַ
ה-ירמיה ט א
:'נאם ה
ְֻ

[çð]

 ַאל,בּגבוּרתוֹ
ָ ְ ִ הגּבּוֹר
ִ ַ יתהלּל
ֵ ַ ְ ִ ואל
ַ ְ בּחכמתוֹ
ָ ְ ָ ְ חכם
ָ ָ יתהלּל
ֵ ַ ְ ִ אמר ה' ַאל
ַ ָ ֹכּה
éúBà
Ä òãéå
Ç É È À ìkNä
Å À Ç המּתהלּל
ֵ ַ ְ ִ ַ יתהלּל
ֵ ַ ְ ִ בּזאת
ֹ ְ  ִכּי ִאם:בּעשׁרוֹ
ְ ָ ְ עשׁיר
ִ ָ יתהלּל
ֵַ ְִ
:'נאם ה
ֻ ְ ézöôç
Ä À Ç È älàá
Æ Å À ékÄ ,בּארץ
ֶ ָ ָ וּצדקה
ָ ָ ְ משׁפּט
ָ ְ ִ חסד
ֶ ֶ עשׂה
ֶ ֹ 'אני ה
ִ ֲ ִכּי

[èð]

:כג-ירמיה ט כב

// íéîãå÷ä úåøåãä ìù íéëøãá ïðåáúäìå...úîà éàéáðì áéù÷äì :÷"ãø .19
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äìá÷äå áúëä

... :÷"ãøוהשכל האל ]"-השכל"[ הוא שישכיל כי הוא אחד קדמון ואינו גוף
והוא בורא הכל ומשגיח על הכל ...וידיעת האל ]"-וידוע"[ היא ללכת בדרכיו
לעשות חסד משפט וצדקה ,כי כן עושה אותם הוא ...וההולך בדרכיו הוא
יודע אותו כמו שאמר )ירמיה כב טז; לקמן בסמוך( אביך הלא אכל ושתה ועשה
משפט וצדקה אז טוב לו כי דן דין עני ואביון אז טוב לו הלא הוא הדעת
אותי נאם ה' ,הנה כי מעשה המשפט והצדקה הוא ידיעת האל ,ובזה נצולו
דניאל וחבריו שגלו בחרבן הארץ...
 ,úàæá íà éëבזאת התכונה שתהיה לו תכונה נפשית להשכיל ולדעת אותי
ומה שאמר כי אני ה' טעם למה שאמר וידוע אותי כי בכלל וידוע אותי
עשות חסד ומשפט וצדקה כמו שפירשנו לפיכך פירש ואמר כי אני ה' עושה
חסד אלה הם דרכי ומידותי שאני מתנהג בהם בעולמי,éúöôç äìàá :
שיעשה אותם האדם וחי בהם.
íéùéâãîù <?> 'æ äùò â"îñ ,?? úåááìä úåáåç ,?? ïî÷ì íéëåáð äøåî í"áîø :ãåò ïééò
?? äðåé åðéáø ,<?> â"îñì ì"ùøäî ò"òå ,ç"îâ ìù äåöîä ø÷éòá åìà íé÷åñô

][ñ

וּפעלוֹ
חנּם ֹ ֲ
יעבד ִ ָ
בּרעהוּ ַ ֲ ֹ
משׁפּטֵ ֵ ְ ,
בּלא ִ ְ ָ
ועליּוֹתיו ְ ֹ
צדק ַ ֲ ִ ָ
בּלא ֶ ֶ
בּנה ֵביתוֹ ְ ֹ
הוֹי ֶֹ
חלּוֹני
וקרע לוֹ ַ ָ
מרוּחיםַ ָ ְ ,
ועליּוֹת ְ ֻ ָ ִ
אבנה ִלּי ֵבּית ִמדּוֹת ַ ֲ ִ
האמר ֶ ְ ֶ
יתּן לוֵֹ ֹ ָ :
ֹלא ִ ֶ
אביֲ הלוֹא
בארזִ ָ ,
מתחרה ָ ָ ֶ
אתּה ְ ַ ֲ ֶ
התמלִ כּי ַ ָ
בּשּׁשׁרֹ ְ ִ ֲ :
וּמשׁוֹח ַ ָ ַ
בּארז ָ ַ
ְוספוּן ָ ָ ֶ
ָ
ואביוֹן ָאז
עני ְ ֶ ְ
וּצדקה ָאז טוֹב לוָֹ :דּן ִדּין ָ ִ
משׁפּט ְ ָ ָ
ועשׂה ִ ְ ָ
ושׁתה ְ ָ ָ
אכל ְ ָ ָ
ַָ
ירמיה כב יג-טז
נאם ה':
ֻ ְ éúà
Ä É úòcä
טוֹב Ç Ç Ç àéäÄ àBìäÂ
 ,'ä íàð éúåà úòãä àéä àìä :÷"ãøפירשתי אותו בפסוק )ירמיה ט כג( כה
אמר ה' אל יתהלל חכם ,ויונתן תרגם הלא היא דעתא דרעינא כה אמר ה':

:ìàððç åðéáø

àá àì åìéàë åì éåàø íéøáã 'ãá ìëúñîä ìë 'éðúî .æè äâéâç

 .íìåòìפירוש טוב ממנו הנפל שלא בא לעולם ,כי אין לאדם להתעסק אלא
]במה[ שנצטוה להכיר קונו בעשיית חוקיו ומשפטיו ,כי עשיית משפט וצדקה
הם ידיעתו של הקב"ה ,כדכתיב בעשיית צדקה ומשפט הלא הוא הדעת
אותי נאום ה' ,ולעשות מצותיו ותורותיו ,אבל להסתכל לידע מה למעלה
ומה למטה מה לפנים ומה לאחור לא...
äk
"É (à) :"ä÷ãöå èôùî" íâ íäá øëæåî :(áë ÷øô) ÷øôä ùéøá íé÷åñôä // "ä÷ãö" "èôùî
äãeäé
È À Cìî
Æ Æ 'ä øác
Ç À òîL
Ç À zøîàå
È À Ç È À (á) :äfä
Æ Ç øácä
È È Ç úà
Æ íL
È zøaãå
È À Ç Ä À äãeäé
È À Cìî
Æ Æ úéaÅ ãøÅ 'ä øîà
Ç È
ètLî
È À Ä eNòÂ 'ä øîà
Ç È äk
É (â) ñ :älàä
Æ Å È íéøòMaíéàaä
Ä È À Ç
Ä È Ç Enòå
À Ç À Eéãáòå
Æ È Â Ç äzà
È Ç ãåã
Ä È àqk
Å Ä ìòÇ áLiä
ÅÉ Ç
íB÷naeëtLzìà
È Ç
À À Ä Ç é÷ð
Ä È íãå
È À eñîçzìà
É À Ç Ç eðz
É ìà
Ç äðîìàåíBúé
ÈÈ À Ç À
È øâå
Å À ÷BLòãiî
È Ç Ä ìeæâÈ eìéväå
Ä Ç À ä÷ãöe
È ÈÀ
ìòÇ ãåãì
Ä È À íéáLé
Ä À É íéëìî
Ä È À äfä
Æ Ç úéaä
Ä Ç Ç éøòLá
Å Â Ç À eàáe
È äfä
Æ Ç øácä
È È Ç úà
Æ eNòz
Â Ç BNòÈ íàÄ ékÄ (ã) :äfä
ÆÇ
éaÄ älàä
Æ Å È íéøácä
Ä È À Ç úà
Æ eòîLú
À À Ä àì
É íàå
Ä À (ä) :Bnòå
Ç À åéãáòå
È È Â Ç àeä íéñeqáe
Ä Ç áëøa
Æ Æ È íéáëø
Ä À É Bàñk
À Ä
ñ :äfä
Æ Ç úéaä
Ä Ç Ç äéäé
Æ À Ä äaøçì
È À È À ékÄ 'ä íàð
Ë À ézòaLð
Ä ÀÇ À Ä

][àñ

להם
אהיה ָ ֶ
ואנכי ֶ ְ ֶ
לעם ְ ָ ֹ ִ
והיוּ ִלי ְ ָ
אני ה' ְ ָ
ִ éúàכּי ֲ ִ
Ä É úòãì
להם ֵלב Ç Ç È
ונתתּי ָ ֶ
ְ ַָ ִ
ירמיה כד ז
לבּם:
בּכל ִ ָ
אלי ְ ָ
ישׁבוּ ֵ ַ
לאלהיםִ ,כּי ָ ֻ
ֵ ִֹ

][áñ

לאמר ִ ,'ä úàÆ eòcÀכּי
אחיו ֵ ֹ
ואישׁ ֶאת ָ ִ
רעהוּ ְ ִ
ילמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאת ֵ ֵ
ולא ְ ַ ְ
ְ ֹ
וּלחטּאתם
לעוֹנם ְ ַ ָ ָ
אסלח ַ ֲ ָ
נאם ה' ִכּי ֶ ְ ַ
גּדוֹלם ְ ֻ
ועד ְ ָ
למקטנּם ְ ַ
ָ ַ ְ ִ ְ éúBà
כוּלּם Ä eòãéÀ Å
ָ
ירמיהו לא לג
אזכּר עוֹד:
ֹלא ֶ ְ ָ
 ,åãîìé àìå :÷"ãøאינו אומר שיהיו כולם שוים בחכמה כי זה אי אפשר
כל שכן שיהיו הקטנים חכמים כגדולים כמו שאמר למקטנם ועד גדולם אלא
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äìá÷äå áúëä

פירוש לדעת את ה' כלומר ליראה אותו וללכת בדרכיו כמו שפירשנו הלא
:'היא הדעת אותי נאם ה
òùåä

:וּברחמים
ִ ֲ ַ ְ וּבחסד
ֶ ֶ ְ וּבמשׁפּט
ָ ְ ִ ְ בּצדק
ֶ ֶ ְ  ִליוארשׂתּי
ִ ְ ַ ֵ ְ לעוֹלם
ָ ְ  ִליְוארשׂתּי
ִ ְ ֵַ
כב-הושע ב כא
:'ä úàÆ zòãéå
À Ç Ç È À ,בּאמוּנה
ָ ֱ ֶ  ִליוארשׂתּי
ִ ְ ֵַ ְ

[âñ]

æì ÷øô ïúð éáøã úåáà ïééò // 'ä úà úòã ,äðåîà ,íéîçø ,ãñç ,èôùî ,÷ãö :ììåë 'ä êøã
,íéîçøå,ãñç ,èôùîå,÷ãö ,äîëç ,ïä åìà ãåáëä àñë éðôì úåùîùîùúåãéî òáù :æ ÷"ñ
,'åâå äðåîàá 'åâå íéîçøáå ãñçáå èôùîáå ÷ãöá 'åâå éì êéúùøàå øîàðù ,íåìùå ,úîà
òãåé - åììä úåãéî ìë åá ùéù íãà ìëù ãîìî [ì"ú äî øîåà øéàî éáø] 'ä úà úòãéå
.ãåòå òùåäé ïéðá ïééò íéáåúë àìù íåìùå äîëç úåãéîä ïéðòá // .íå÷î ìù åúòã

אמת
ֶ ֱ הארץ ִכּי ֵאין
ֶ ָ ָ יוֹשׁבי
ֵ ְ  ִכּי ִריב ַלה' ִעם,ישׂראל
ֵ ָ ְ ִ בּני
ֵ ְ 'דבר ה
ַ ְ שׁמעוּ
ְ ִ
פּרצוּ
ָ ָ ,ונאף
ֹ ָ ְ וגנב
ֹ ָ ְ ורצח
ַ ֹ ָ ְ וכחשׁ
ֵ ַ ְ אלה
ֹ ָ :õøàa
Æ È È íéäìà
Ä É Á úòc
Ç Ç ïéàå
Å À חסד
ֶ ֶ ואין
ְֵ
, מאסתּ
ָ ְ ַ ָ úòcä
Ç Ç Ç אתּה
ָ ַ  ִכּי,úòcä
Ç È Ç מבּלי
ִ ְ ִ עמּי
ִ ַ  ִ ְנדמוּ...נגעוּ
ָ ָ בּדמים
ִ ָ ְ ודמים
ִ ְָ
:אני
ִ ָ  ַגּםבּני
ֶ ָ אשׁכּח
ַ ְ ֶ אלהי
ֶ ֹ ֱ תוֹרת
ַ ותּשׁכּח
ַ ְ ִ ַ מכּהן ִלי
ֵ ַ ִ ְואמאס
ְְֶָ

[ãñ]

 ו,ב-הושע ד א

 כמו )ירמיה כב טז( אביך, לעשות משפט וצדקה,õøàá íéäìà úòã ïéàå :÷"ãø
 דן דין עני ואביון אז טוב,הלא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו
 או יהיה פירוש דעת אלהים החקירה,'לו הלא היא הדעת אותי נאם ה
:' וי"ת ולית דמהלכין בדחלתא דה,בידיעת אלהותו

כגּשׁם ָלנוּ
ֶ ֶ ַ  ְ ָויבוֹא,מוֹצאוֹ
ָ כּשׁחר ָנכוֹן
ַ ַ ְ 'ä úàÆ úòãì
Ç Ç È נרדּפה
ָ ְ ְ ִ äòãðå
È ÀÅ À
íéäìà
Ä É Á úòãå
Ç Ç À ,זבח
ַ ָ ולא
ֹ ְ חפצתּי
ִ ְ ַ ָ חסד
ֶ ֶ  ִכּי... :ארץ
ֶ ָ יוֹרה
ֶ כּמלקוֹשׁ
ְְַ
ו,הושע ו ג
:מעלוֹת
ֹ ֵ

[äñ]

 כמו ונדעה בינינו מה טוב לדעת את ה' לעשות משפט וצדקה,äòãðå :÷"ãø
...'כמו שכתוב )ירמיה כב טו; מובא לעיל( הלא היא הדעת אותי נאם ה
 אעפ"י ששבו לעבוד את ה' בבית המקדש בימי הושע בן אלה,éúöôç ãñç éë
 אף על פי כן חסד ודעת אלהים,שביטל פרדסיאות שהושיב ירבעם בדרכים
 וכן ביהודה שעבדוהו בימי יאשיהו שהרס הבמות והמזבחות,לא היה בהם
àåäù 'íéäìà úòã'å , 'עשות החסד' הוא העיקר,והעלו זבחיהם בבית המקדש
:' ותרגם יונתן ודעת אלהים ועבדי אורייתא דה,ä÷ãöå èôùî úåùòì

 ִלי:פּשׁעוּ
ָ ָ תּוֹרתי
ִ ָ ועל
ַ ְ בריתי
ִ ִ ְ עברוּ
ְ ָ יען
ַ ַ 'כּנּשׁר ַעל ֵבּית ה
ֶ ֶ ַ שׁפר
ָ ֹ חכּ
ְ ִ ֶאל
ב-הושע ח א
:ישׂראל
ֵ ָ ְ ִ Eeðòãé
Ç É Á יזעקוּ
ְִָ
Â Ç À éäìà

[åñ]

'ä úà úòãì íéöåø íäù úåìâä êåúî íé÷òåö ìàøùé íò àø÷ é"ø íéùøôî äîë ïàë ùé
// 'ä úà íéòãåé øáë íäù íéøîåà ìàøùéù åà //

íéîéä éøáã ,íéìäú ,éìùî

משלי ב ג

:àöîz
È À Ä íéäìà
Ä É Á úòãå
Ç Ç À ,'יראת ה
ַ ְ ִ תּבין
ִ ָ ָאז

ïåùàøä...äæî äìòîìäæ íéðéðò[äòáøà]íùäúòéãéïéðòáåðàöîäðäå:ì"æå äðåé åðéáøáíù
àø÷éå åéøáã ìò øåáòî äàøéäå åéúååöîáúåøéäæäå'úé íùä úãåáò éðùä ...íùä úåàéöî
åúåëìîìåò åéìò ìá÷îå íùá ïéîàî àåä éë íãàä úåìåòôîäìâðá òãåé äæá éë íùä úòéãé
úòéãé úéùéìùä ...éúåà úòãä àéä àìä áåè æà ïåéáàå éðò ïéã ïã (æè áë äéîøé) øîàðù
äî éôë ,åéúåìéäúååúåîîåøúòéãéå åéúåàìôðáïðåáúäå,åáåè áøå åéãñç úøåáâå íùä éëøã

[æñ]
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äìá÷äå áúëä
ïéðòë ,äàåáðä éøáãáå äáëøá äùòîå úéùàøá äùòîáïðåáúîå ,âéùäì ìåëé íãàä úòãù
íéìäú)'ä ïåðçå íçø åéøçàáéúëå ,äùîìåéëøãòéãåé,êòãàåêéëøã úà àð éðéòãåäøîàðù
÷ïééòå åúðååë ïéáäì êéøöå ãåò ù"ééò ... ...(æ â

][çñ

:éîL
Ä À òãé
אשׂגּבהוּ Ç È ékÄ
ואפלּטהוּ ֲ ַ ְ ֵ
חשׁק ַ ֲ ַ ְ ֵ
ִכּי ִבי ָ ַ

][èñ

חפצה
וּבנפשׁ ֲ ֵ ָ
שׁלם ְ ֶ ֶ
בּלב ָ ֵ
ועבדהוּ ְ ֵ
ֵ ְ ָ ְ Eéáà
Ä È éäìà
בני Å É Á úàÆ òcÇ
שׁלמה ְ ִ
ואתּה ְ ֹ ֹ
ְַָ
ימּצא ָל
תּדרשׁנּוּ ִ ָ ֵ
מבין ִאם ִ ְ ְ ֶ
מחשׁבוֹת ֵ ִ
יצר ַ ֲ ָ
וכל ֵ ֶ
דּוֹרשׁ ה' ְ ָ
לבבוֹת ֵ
ִכּי ָכל ְ ָ
דבה"י-א כח ט )סמ"ג מביא פסוק זה(
לעד:
יזניחַ ָ 
תּעזבנּוּ ַ ְ ִ ֲ
ואם ַ ַ ְ ֶ
ְִ

תהלים צא יד

(íé÷éãö) íéùðà òãåé ä"á÷ä

)אברהם( כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ) //משה( אשר ידעו אלקים
פנים אל פנים
'ä êøã åà 'ä úà òãåé åððéà

פרעה לא ידע את ה'  //ישעיה א ג ידע שור קונהו ...עמי לא ידע // ...לא ידעו את ה'
)שופטים ב י( ,ובני עלי בני בליעל לא ידוע את ה' )שמואל א ב יב(

)êîî ùøåã 'ä äî (ä
úëì òðöäå ãñç úáäà èôùî úåùò ì
][ò

שׁנה:
בּני ָ ָ
בּעגלים ְ ֵ
האקדּמנּוּ ְבעוֹלוֹת ַ ֲ ָ ִ
לאלהי ָמרוֹם ַ ֲ ַ ְ ֶ
אכּף ֵ ֹ ֵ
אקדּם ה' ִ ַ
בּמּה ֲ ַ ֵ
ַָ
פּרי
פּשׁעי ְ ִ
בּכוֹרי ִ ְ ִ
האתּן ְ ִ
שׁמן ַ ֶ ֵ
נחלי ָ ֶ
בּרבבוֹת ַ ֲ ֵ
אילים ְ ִ ְ
בּאלפי ֵ ִ
הירצה ה' ְ ַ ְ ֵ
ְֲִ ֶ
ִ Enîכּי ִאם
À Ä LøBc
Å 'ä äîe
אדם ַמה טּוֹב È
הגּיד ְלָ ָ 
נפשׁיִ ִ :
חטּאת ַ ְ ִ
בטני ַ ַ
ְִִ
מיכה ו ו-ח
אלהי:
לכת ִעם ֱ ֹ ֶ
והצנע ֶ ֶ
ַ ֵ ְ ַ ְ ãñç
Æ Æ úáäàå
משׁפּט Ç Â Ç À
ֲעשׂוֹת ִ ְ ָ
... :ãë óã úåëî àøîâבא מיכה והעמידן על שלש ,דכתיב הגיד לך אדם
מה טוב ...עשיית משפט זה הדין ,אהבת חסד זו גמילות חסדים ,והצנע לכת
זה הוצאת המת והכנסת כלה...
 ,ãéâä :àøæò ïáàזאת היא תשובת הנביא ככה הגיד לך אתה האדם האומר
במה אקדם ה' ,מה טוב בעיניו שתעשה ,והוא איננו מבקש אילים ולא בנך
רק עשות משפט שלא תעשה עול בעמיתך ולא תוננו בדיבור או בהון רק
תעשה חסד עמו בכל יכולתך ,והצנע לכתך עם השם לבדו שתלך בדרכיו
בתם לבב הפך קשי עורף:
 ,'ä íã÷à äîá :÷"ãøאם יאמר אחד מכם באיזו מנחה אקדם את ה' שירצה
בה ,áåè äî íãà êì ãéâä ...זהו מענה על השאלה אמר אין חפצי בעולות
כי אם בעשות הטוב כמו שאמר שמואל הנביא )==( הנה שמוע מזבח טוב:
 ,èôùî úåùòיכלול כל המצות שבין אדם לחברו כמו נזקי ממון ודברים
אחרים גם העריות בכלל שנאמר את משפטי תעשו וכתיב אחריו ערות אביך
וערות אמך וגו' ,ãñç úáäàå :הוא גמילות חסדים ויעשה יותר מן הראוי לו:
 ,êéäìà íò úëì òðöäåהוא יחוד האל יתברך ואהבתו בכל לבבו ובכל נפשו
ואמר והצנע כי הדבר הזה מסור ללב והוא דבר צניעות וי"ת והוי צנוע
להלכא בדחלתא דה' ורז"ל פי' כי עשות משפט אלו הדינים אהבת חסד זו
גמילות חסדים והצנע לכת עם אלהיך זה הוצאת המת והכנסת כלה הרי
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דברים ק"ו ומה דברים שאין דרכן לעשותם בצנעה אמרה תורה והצנע לכת
דברים שדרכן לעשותם בצנעה על אחת כמה וכמה:

)íùá úå÷éáã úåöî (ç
ä"á÷äá "úå÷éáã" úåöîì åéëøãá äëéìä úåöî íéëéîñî ùé ì
][à

תּשּׁבע:
וּבשׁמוֹ ִ ָ ֵ ַ
ְ ִ ÷aãú
תעבד È À Ä åáe
תּירא ֹאתוֹ ַ ֲ ֹ
אלהיָ ִ 
ֶאת ה' ֱ ֹ ֶ

][á

לעשׂתהּ
אתכם ַ ֲ ֹ ָ
מצוּה ֶ ְ ֶ
אנכי ְ ַ ֶ
אשׁר ָ ֹ ִ
הזּאת ֲ ֶ
המּצוה ַ ֹ
תּשׁמרוּן ֶאת ָכּל ַ ִ ְ ָ
שׁמר ִ ְ ְ
ִכּי ִאם ָ ֹ
דברים יא כב
:Bá ä÷áãìe
דּרכיו È À È À
בּכל ְ ָ ָ
ללכת ְ ָ
אלהיכם ָ ֶ ֶ
לאהבה ֶאת ה' ֱ ֹ ֵ ֶ
ְ ֲַָ

][â

ואתוֹ
תּלכוּ ְ ֹ
אלהיכם ֵ ֵ
אחרי ה' ֱ ֹ ֵ ֶ
הנּביא ַההוּא וגו'ֵ ֲ ַ :
דּברי ַ ָ ִ
תשׁמע ֶאל ִ ְ ֵ
ֹלא ִ ְ ַ
:ïe÷aãú
תעבדוּ È À Ä Báe
ואתוֹ ַ ֲ ֹ
תשׁמעוּ ְ ֹ
וּבקלוֹ ִ ְ ָ
תּשׁמרוּ ְ ֹ
מצוֹתיו ִ ְ ֹ
ואת ִ ְ ָ
תיראוּ ְ ֶ
ִ ָ

דברים י כ

דברים יג ד-ה
][ã

בּחיּים
וּבחרתּ ַ ַ ִ
לפני וגו' ָ ַ ְ ָ
נתתּי ְ ָ ֶ
והמּות ָ ַ ִ
החיּים ְ ַ ָ ֶ
בכם ַהיּוֹם וגו' ַ ַ ִ
העידתי ָ ֶ
ַ ִ ִֹ
20
חיּי
ִ åá ä÷áãìeכּי הוּא ַ ֶ
בּקלוֹ È À È À
לשׁמע ְ ֹ
אלהיַ ֹ ְ ִ 
לאהבה ֶאת ה' ֱ ֹ ֶ
וגו'ָ ֲ ַ ְ :
לאבתי וגו':
נשׁבּע ה' ַ ֲ ֹ ֶ
אשׁר ִ ְ ַ
האדמה ֲ ֶ
לשׁבת ַעל ָ ֲ ָ ָ
ימיֶ ֶ ָ 
ְוארֶ ָ 
ֶֹ
דברים ל יט-כ

][ä

תּשּׁבע:
וּבשׁמוֹ ִ ָ ֵ ַ
ְ ִ ÷aãú
תעבד È À Ä åáe
תּירא ֹאתוֹ ַ ֲ ֹ
אלהיָ ִ 
ֶאת ה' ֱ ֹ ֶ

דברים י כ

 ,àøéú êéäìà 'ä úà :øåù øåëáשלא תעשה מה שהזהיר עליך שלא לעשות וזהו מצות
לא תעשה ,ãåáòú åúåà .שתעשה מה שצווה עליך לעשות ,וזהו מצות עשה ,÷áãú åáå .לא
תפרד ממנו כלל כי אין מלך כמותו כי הכל אין כנגדו .ובשבו תשבע...
 :éðå÷æçאת ה' אלהיך תירא ,שלא לעבור על מצות לא תעשה .אותו תעבוד ,במצות עשה.
ובו תדבק ,בלב ,øçà øáã .לפי שכתוב למעלה בסמוך קצת דרכיו של הקב"ה ])יז( אשר
לא ישא פנים ולא יקח שחד) ,יח( עושה משפט יתום וגו'[ לכך כתב כאן 'ובו תדבק' כלומר
תדבק בדרכיו ועשה כמוהו .אבל בפרשת ואתחנן לא כתב שם כל מדרכיו של הקב"ה
לפיכך לא כתב שם אלא 'אותו תעבוד ובשמו תשבע' .ובשמו תשבע ,בפה...

)"ãñç" é÷åñô (æ
ììëá ãñç úééùòå ,'ä ãñç íéøéëæîä íé÷åñôäî
][à

בּעיני
מצאתי ֵחן ְ ֵ ֶ
ויּאמר לוֹ ִאם ָנא ָ ָ ִ
ליוֹסף ַ ֹ ֶ
לבנוֹ ְ ֵ
ויּקרא ִ ְ
ישׂראל ָלמוּת ַ ִ ְ ָ
ימי ִ ְ ָ ֵ
ַויּקרבוּ ְ ֵ
ְִ ְ
בּמצרים:
תקבּרני ְ ִ ְ ָ ִ
ַ úîàåאל ָנא ִ ְ ְ ֵ ִ
Æ Á Æ ãñç
עמּדי Æ Æ
ועשׂית ִ ָ ִ
ירכיָ ִ ָ ְ ,
תּחת ְ ֵ ִ
ִשׂים ָנא ָ ְידַ ַ 
בראשית מז כט
?? ãåîò ìéòì ,æ"ú ïîéñ íéàøéá äæ ÷åñô ùåøéôá ïééò .20
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][á

אבת ַעל
פּקד ֲעוֹן ָ ֹ
קנּא ֹ ֵ
אלהיֵ אל ַ ָ
אנכי ה' ֱ ֹ ֶ
תעבדם ִכּי ָ ֹ ִ
ולא ָ ָ ְ ֵ
להם ְ ֹ
תשׁתּחוה ָ ֶ
ֹלא ִ ְ ַ ֲ ֶ
וּלשׁמרי
לאהבי ְ ֹ ְ ֵ
לאלפים ְ ֹ ֲ ַ
ִ ָ ֲ ַ ãñç
Æ Æ äNòå
לשׂנאיÆ É À ,
רבּעים ְ ֹ ְ ָ
ועל ִ ֵ ִ
שׁלּשׁים ְ ַ
בּנים ַעל ִ ֵ ִ
ִָ
שמות כ ,עשרת הדברות
מצוֹתי:
ְִ ָ

][â

ואמת:
ֶ ֱ ֶ ãñç
אפּים Æ Æ áøåÇ À
ארִ ַ ַ 
וחנּוּן ֶ ֶ
ויּקרא ,ה' ה' ֵאל ַרחוּם ְ ַ
פּניו ַ ִ ְ ָ
ויּעבר ה' ַעל ָ ָ
ַ ֲַ ֹ
פּקד ֲעוֹן ָאבוֹת
ינקּה ֹ ֵ
ונקּה ֹלא ְ ַ ֶ
וחטּאהֵ ַ ְ ,
ופשׁע ְ ַ ָ ָ
נשׂא ָעוֹן ָ ֶ ַ
לאלפים ֹ ֵ
ִ ָ ֲ ָ ãñç
Æ Æ øöð
ÅÉ
שמות לד ו
בּנים וגו':
ַעל ָ ִ

][ã

נשׂא ָעוֹן
ֵ ֹ ãñç
אפּים Æ Æ áøåÇ À
ארִ ַ ַ 
לאמר :ה' ֶ ֶ
דּבּרתּ ֵ ֹ
כּאשׁר ִ ַ ְ ָ
כּח ה'ֶ ֲ ַ ,
יגדּל ָנא ֹ ַ
ועתּה ִ ְ ַ
ְַָ
רבּעים:
ועל ִ ֵ ִ
שׁלּשׁים ְ ַ
בּנים ַעל ִ ֵ ִ
פּקד ֲעוֹן ָאבוֹת ַעל ָ ִ
ינקּה ֹ ֵ
ונקּה ֹלא ְ ַ ֶ
ָופשׁעֵ ַ ְ ,
ַָ
במדבר יד יז-יח
íéàéáðá

][ä

ויהי ה'
לשׁלוֹם ִ ִ
והלכתּ ְ ָ
ושׁלּחתּיָ ְ ַ ָ ְ 
אזנִ ְ ַ ִ ְ 
וגליתי ֶאת ָ ְ ֶ
ליהוֹנתןָ וגו' ְ ָ ִ ִ
יעשׂה ה' ִ ָ ָ
ֹכּה ַ ֲ ֶ
ולא
ֹ ְ 'ä ãñç
עמּדי Æ Æ
תעשׂה ִ ָ ִ
ולא ַ ֲ ֶ
עוֹדנּי ָחי ְ ֹ
ולא ִאם ֶ ִ
אביֹ ְ :
היה ִעם ָ ִ
כּאשׁר ָ ָ
עמֶּ ֲ ַ 
ִָ
שמואל-א כ יג-יד
ָאמוּת:

][å

מלּפני:
הסרתי ִ ְ ָ ֶ
אשׁר ֲ ִ ֹ ִ
מעם ָשׁאוּל ֲ ֶ
הסרתי ֵ ִ
כּאשׁר ֲ ִ ֹ ִ
ממּנּוּ ]ֶ ֲ ַ [äîìùî-
ֹ écñçåלא ָיסוּר ִ ֶ
ÄÀÇÀ
שמואל ב ז טו

][æ

שׁלוֹמי ֹלא
וּברית ְ ִ
מאתֹּ לא ָימוּשׁ ְ ִ
ֵ ִ ֵ écñçå
תּמוּטנה Ä À Ç À
והגּבעוֹת ְ ֶ ָ
ההרים ָימוּשׁוּ ְ ַ ְ ָ
ִכּי ֶ ָ ִ
ישעיהו נד י
מרחמ ה':
אמר ְ ַ ֲ ֵ
ָתמוּט ָ ַ

][ç

ישׂראל
לבית ִ ְ ָ ֵ
גּמלנוּ ה' ְ ַורב טוּב ְ ֵ
אשׁר ְ ָ ָ
כּעל ֹכּל ֲ ֶ
תּהלּת ה' ְ ַ
אזכּיר ְ ִ ֹ
ִ ְ ַ 'ä éãñç
ÅÀ Ç
ישעיהו סג ז
חסדיו:
וּכרב ֲ ָ ָ
כּרחמיו ְ ֹ
גּמלם ְ ַ ֲ ָ
אשׁר ְ ָ ָ
ֲֶ

][è

משׁפּט
ָ ְ ִ ãñç
Æ Æ äNò
אני ה' Æ É
אוֹתי ִכּי ֲ ִ
וידע ִ
השׂכּל ְ ָ ֹ ַ
המּתהלּל ַ ְ ֵ
יתהלּל ַ ִ ְ ַ ֵ
בּזאת ִ ְ ַ ֵ
ִכּי ִאם ְ ֹ
ירמיה ט כג
נאם ה':
חפצתּי ְ ֻ
באלּה ָ ַ ְ ִ
בּארץ ִכּי ְ ֵ ֶ
וּצדקה ָ ָ ֶ
ְָָ

][é

וּבזרע
הגּדוֹל ִ ְ ֲֹ
בּכחָ ַ 
הארץ ְ ֹ ֲ
ואת ָ ָ ֶ
השּׁמים ְ ֶ
עשׂית ֶאת ַ ָ ַ ִ
אתּה ָ ִ ָ
הנּה ַ ָ
אההּ ה' א' ִ ֵ
ֲָ
אחריהם
בּניהם ַ ֲ ֵ ֶ
וּמשׁלּם ֲעוֹן ָאבוֹת ֶאל ֵחיק ְ ֵ ֶ
לאלפים ְ ַ ֵ
ִ ָ ֲ ַ ãñç
Æ Æ äNò
הנּטוּיה וגו'Æ É :
ְַ ָ
ירמיה לב יז-יח
צבאוֹת ְשׁמוֹ:
הגּבּוֹר ה' ְ ָ
הגּדוֹל ַ ִ
האל ַ ָ
ֵָ

][àé

משׁכּים
וכטּל ַ ְ ִ
בּקר ְ ַ ַ
ֶ ֹ ïðòk
Ç Â Ç íëcñçå
יהוּדה Æ À À Ç À
אעשׂה ְלָּ ְ 
אפרים ָמה ֶ ֱ ֶ
אעשׂה ְלִּ ַ ְ ֶ 
ָמה ֶ ֱ ֶ
הל:
ֵֹ

][áé

מעלוֹת:
אלהים ֵ ֹ
ודעת ֱ ֹ ִ
זבח ְ ַ ַ
ולא ָ ַ
ֹ ְ ézöôç
Ä À Ç È ãñç
ִכּי Æ Æ

][âé

לדרוֹשׁ ֶאת ה' ַעד ָיבוֹא
ועת ִ ְ
לכם ִניר ְ ֵ
ִ ãñçנירוּ ָ ֶ
Æ Æ éôì
÷Ä À eøö
לצדקה À Æ
לכם ִ ְ ָ ָ
ִ ְזרעוּ ָ ֶ
הושע י בי
לכם:
צדק ָ ֶ
וירה ֶ ֶ
ְ ֶֹ

][ãé

תּמיד :הושע יב ז
אלהיִ ָ 
וקוּה ֶאל ֱ ֹ ֶ
שׁמר ְ ַ ֵ
ֹ ְ ètLîe
È À Ä ãñç
בּאלהיָ תשׁוּב Æ Æ
ואתּה ֵ ֹ ֶ
ְַָ

הושע פרק ו ד
הושע ו ז
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][åè

אר
אלהיכם ִכּי ַחנּוּן ְ ַורחוּם הוּא ֶ ֶ
בּגדיכם ְושׁוּבוּ ֶאל ה' ֱ ֹ ֵ ֶ
ואל ִ ְ ֵ ֶ
לבבכם ְ ַ
ְוקרעוּ ְ ַ ְ ֶ
ְִ
יואל ב יג
הרעה:
ונחם ַעל ָ ָ ָ
ָ ִ ְ ãñç
אפּים Æ Æ áøåÇ À
ִַַ

][æè

אפּים áøåÇ À
ארִ ַ ַ 
אתּה ֵאל ַחנּוּן ְ ַורחוּם ֶ ֶ
ידעתּי ִכּי ַ ָ
ויּאמרִ ...כּי ָ ַ ְ ִ
ויּתפּלּל ֶאל ה' ַ ֹ ַ
ִַ ְ ַ ֵ
יונה ד ב
הרעה:
ונחם ַעל ָ ָ ָ
ָ ִ ְ ãñç
ÆÆ

][æé

ãñç
Æ Æ úáäàå
משׁפּט Ç Â Ç À
ממִּ כּי ִאם ֲעשׂוֹת ִ ְ ָ
דּוֹרשׁ ִ ְ
וּמה ה' ֵ
אדם ַמה טּוֹב ָ
הגּיד ְלָ ָ 
ִִ
מיכה ו ח
לכת ִעם ֱאלֹ ֶהי:
והצנע ֶ ֶ
ְ ַ ְ ֵַ

][çé

לעד ַאפּוֹ ִכּי
החזיק ָ ַ
נחלתוֹ ֹלא ֶ ֱ ִ
לשׁארית ַ ֲ ָ
פּשׁע ִ ְ ֵ ִ
ועבר ַעל ֶ ַ
נשׂא ָעוֹן ְ ֹ ֵ
ִמי ֵאל ָכּמוֵֹ ֹ 
לאבתינוּ
נשׁבּעתּ ַ ֲ ֹ ֵ
אשׁר ִ ְ ַ ְ ָ
ֶ ֲ íäøáàì
È È À Ç À ãñç
ליעקב Æ Æ
אמת ְ ַ ֲ ֹ
תּתּן ֱ ֶ
 ãñçהוּאֵ ִ ... :
Æ Æ õôç
ÅÈ
מיכה ז יח ,כ
קדם:
מימי ֶ ֶ
ִ ֵ

][èé

המּתים
ואת ַ ֵ ִ
החיּים ְ ֶ
ֶ Bcñçאת ַ ַ ִ
עזב À Ç
אשׁר ֹלא ָ ַ
לכלּתהּ ָבּרוּ הוּא ַלה' ֲ ֶ
נעמי ְ ַ ָ ָ
ותּאמר ָ ֳ ִ
ַ ֹ ֶ
רות ב כ
מגּאלנוּ הוּא:
האישׁ ִ ֹ ֲ ֵ
נעמי ָקרוֹב ָלנוּ ָ ִ
ותּאמר ָלהּ ָ ֳ ִ
ַ ֹ ֶ
íéìäú

][ë

עלי :יג ו
גמל ָ ָ
אשׁירה ַלה' ִכּי ָ ַ
בּישׁוּעתָ ִ ָ 
לבּי ִ ָ ֶ
ֵ ָ ézçèáיגל ִ ִ
Ä À Ç È Ecñça
ואני À À Ç À
ֲִַ

][àë

המּה:
מעוֹלם ֵ ָ
ִ Eéãñçåכּי ֵ ָ
רחמי ה' Æ È Â Ç
זכר ַ ֲ ֶ
ְ ֹ

כה ו

][áë

ועדתיו:
בריתוֹ ְ ֵ ֹ ָ
לנצרי ְ ִ
ֵ ְ ֹ ְ úîàå
Æ Á Æ ãñç
ארחוֹת ה' Æ Æ
ָכּל ָ ְ

כה י

][âë

יסוֹבבנּוּ:
ֶ ְ ְ ãñç
והבּוֹטח ַבּה' Æ Æ
לרשׁע ְ ַ ֵ ַ
מכאוֹבים ָ ָ ָ
רבּים ַ ְ ִ
ִַ

לב י

][ãë

הארץ:
מלאה ָ ָ ֶ
ָ ְ ָ 'ä ãñç
וּמשׁפּט Æ Æ
צדקה ִ ְ ָ
אהב ְ ָ ָ
ֵֹ

לג ה

][äë

יצּרוּני:
תּמיד ִ ְ ִ
ִ ָ êzîàå
È À Ä Â Ç Ecñç
ממּנּי À À Ç
רחמיִ ֶ ִ 
תכלא ַ ֲ ֶ
אתּה ה' ֹלא ִ ְ ָ
ַָ

][åë

כּמעשׂהוּ:
לאישׁ ְ ַ ֲ ֵ
תשׁלּם ְ ִ
אתּה ְ ַ ֵ
ִ ãñçכּי ַ ָ
וּל ה' Æ È
ְ

סב יג

][æë

ואמת:
ֶ ֱ ֶ ãñç
אפּים Æ Æ áøåÇ À
ארִ ַ ַ 
וחנּוּן ֶ ֶ
ואתּה ה' ֵאל ַרחוּם ְ ַ
ְַָ

פו טו

][çë

נשׁקוּ:
ושׁלוֹם ָ ָ
צדק ְ ָ
נפגּשׁוּ ֶ ֶ
ָ ְ ִ úîàå
Æ Á Æ ãñç
ÆÆ

פה יא

][èë

ãñç
Æ Æ íìåò
אמרתּי È
בּפיִ :כּי ָ ַ ְ ִ
אמוּנתִ ְ 
אוֹדיע ֱ ָ ְ
ודר ִ ַ
לדר ָ ֹ
אשׁירה ְ ֹ
עוֹלם ָ ִ ָ
ָ 'ä éãñç
ÅÀ Ç
פט ב-ג
בהם:
אמוּנתֶ ָ 
תּכן ֱ ָ ְ
שׁמים ָ ִ
יבּנה ָ ַ ִ
ִֶָ

][ì

פני:
יקדּמוּ ָ ֶ
ְ ַ ְ úîàå
Æ Á Æ ãñç
כּסאÆ Æ 
וּמשׁפּט ְמכוֹן ִ ְ ֶ
צדק ִ ְ ָ
ֶֶ

][àì

:ãñç
אפּים Æ È áøåÇ À
וחנּוּן ה' ֶאֶרִ ַ ַ 
ַרחוּם ְ ַ

קג ח

][áì

בנים:
לבני ָ ִ
וצדקתוֹ ִ ְ ֵ
יראיו ְ ִ ְ ָ
עוֹלם ַעל ְ ֵ ָ
ועד ָ
מעוֹלם ְ ַ
ָ ֵ 'ä ãñçå
ÆÆÀ

קג יז

][âì

:Bcñç
À Ç íìBòì
ֹהדוּ ַלה' ִכּי טוֹב È À ékÄ

שם מ יב

פט טו

קז א ובמקומות רבים

   

26

9

 

äìá÷äå áúëä

][ãì

:ãñç
Æ È ìãâe
אפּים È À
ארִ ַ ַ 
ַחנּוּן ְ ַורחוּם ה' ֶ ֶ

קמה ח

][äì

:Bcñçì
À Ç À íéìçéîä
יראיו ֶאת Ä Â Ç À Ç
רוֹצה ה' ֶאת ְ ֵ ָ
ֶ

קמז יא

éìùî
][åì

לבּ :משלי ג ג
לוּח ִ ֶ
כּתבם ַעל ַ
גּרגּרוֹתיֵ ְ ָ 
קשׁרם ַעל ַ ְ ְ ֶ
יעזבֵ ְ ָ 
ַ úîàåאל ַ ַ ְ ֻ
Æ Á Æ ãñç
ÆÆ

][æì

אכזרי:
שׁארוֹ ַ ְ ָ ִ
ועכר ְ ֵ
ֵ ֹ ְ ãñç
נפשׁוֹ Æ È LéàÄ
גּמל ַ ְ
ֵֹ

][çì

חרשׁי טוֹב:
ֵ ְ ֹ úîàå
Æ Á Æ ãñçå
חרשׁי ָרע Æ Æ À
ֲהלוֹא ִ ְיתעוּ ְֹ ֵ

יד כב

][èì

חטּאת:
ָ ַ íénàì
Ä Ë À ãñçå
תרוֹמם גּוֹי Æ Æ À
צדקה ְ ֵ
ְָָ

יד לד

][î

מרע:
וּביראת ה' סוּר ֵ ָ
יכפּר ָעוֹן ְ ִ ְ ַ
ַ ֻ ְ úîàå
Æ Á Æ ãñça
ÆÆ À

][àî

כּזב:
מאישׁ ָ ָ
ְ Bcñçוטוֹב ָרשׁ ֵ ִ
אדם À Ç
תּאות ָ ָ
ַ ֲַ

][áî

ימצא:
אמוּנים ִמי ִ ְ ָ
ואישׁ ֱ ִ
ִ ְ Bcñç
יקרא À Ç LéàÄ
אדם ִ ְ ָ
ָרב ָ ָ

][âî

כּסאוֹ:
ְ ִ ãñça
וסעד Æ Æ Ç
מלַ ָ ְ 
ְ ִ úîàåיצּרוּ ֶ ֶ
Æ Á Æ ãñç
ÆÆ

][ãî

וכבוֹד:
צדקה ְ ָ
חיּים ְ ָ ָ
ימצא ַ ִ
ָ ְ ִ ãñçå
Æ È È ä÷ãö
רדף È È À
ֵֹ

כא כא

][äî

לשׁוֹנהּ:
ַ ãñçעל ְ ָ
Æ Æ úøBúå
בחכמה Ç À
פּתחה ְ ָ ְ ָ
פּיה ָ ְ ָ
ִ ָ

לא כו

משלי יא יז

טז ו
יט כב
כו
כ כה

ìàéðã ,äéîçð
][åî

אר
סליחוֹת ַחנּוּן ְ ַורחוּם ֶ ֶ
אלוֹהּ ְ ִ
ואתּה ֱ ַ
נפלאתיָ ַ ְ ... 
ולא ָ ְזכרוּ ִ ְ ְ ֹ ֶ
לשׁמע ְ ֹ
ַוימאנוּ ִ ְ ֹ ַ
ְֲָ
נחמיה ט יז
עזבתּם:
ולא ֲ ַ ְ ָ
ֹ ְ ãñç
אפּים Æ Æ áøåÇ À
ִַַ

][æî

úéøaä
שׁמר Ä À Ç
והנּוֹרא ֹ ֵ
הגּדוֹל ְ ַ ָ
האל ַ ָ
אדני ָ ֵ
אנּא ֲ ָֹ
ואמרה ָ ָ
ואתודּה ָ ֹ ְ ָ
אלהי ָ ֶ ְ ַ ֶ
ואתפּללה ַלה' ֱ ֹ ַ
ֶָ ְ ַ ְָ
דניאל ט ד
מצוֹתיו:
וּלשׁמרי ִ ְ ָ
לאהביו ְ ֹ ְ ֵ
ָ ֲ ֹ ְ ãñçäå
ÆÆÇ À

27
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á"éöðä ÷îò

_ ñ"ùä úåéâåñå ì"æç :á ÷øô +
)åì äîåã éåä Y äúà óà àåä äî (à
אתכם
מצוּה ֶ ְ ֶ
אנכי ְ ַ ֶ
אשׁר ָ ֹ ִ
הזּאת ֲ ֶ
המּצוה ַ ֹ
תּשׁמרוּן ֶאת ָכּל ַ ִ ְ ָ
שׁמר ִ ְ ְ
ִכּי ִאם ָ ֹ
וּלדבקה בוֹ:
ָ ְ ָ ְ åéëøc
È È À ìëa
È À úëìì
אלהיכם Æ Æ È
לאהבה ֶאת ה' ֱ ֹ ֵ ֶ
לעשׂתהָּ ֲ ַ ְ ,
ֲַ ָֹ

][ã

דברים יא כב
éøôñ ì

 ,åéëøã ìëá úëìì :èî à÷ñô (áë àé) á÷ò úùøô éøôñאלו דרכי הקב"ה
] [íå÷î éëøã ïä :à"ðשנאמר )שמות לד ו( ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים
ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה ,ואומר )יואל
ג( כל אשר יקרא בשם ה' ימלט ,וכי היאך אפשר לו לאדם ליקרא בשמו של
הקב"ה ,אלא מה המקום נקרא רחום וחנון אף אתה הוי רחום וחנון ועשה
מתנת חנם לכל ,מה הקב"ה נקרא צדיק שנאמר )תהלים קמה( צדיק ה' בכל
דרכיו וחסיד בכל מעשיו ] [áäà úå÷ãö 'ä ÷éãö éë (æ àé íéìäú) øîàðù :à"ðאף אתה
הוי צדיק ,הקב"ה נקרא חסיד שנאמר )שם( וחסיד בכל מעשיו ]äéîøé)øîàðù :à"ð
 ['ä íàð éðà ãéñç éë (áé âאף אתה הוי חסיד ,לכך נאמר )יואל ג( כל אשר יקרא
בשם ה' ימלט ,ואומר )ישעיה מג( כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו ,ואומר )משלי טז( כל פעל ה' למענהו:
 ,åá ä÷áãìåוכי היאך אפשר לו לאדם לעלות במרום ולהדבק בו ][ùàá :à"ð
והלא כבר נאמר )דברים ד( כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא ,ואומר )דניאל ז( כורסיה
שביבים דנור וגלגלוהי נור דליק ,אלא הדבק בחכמים ובתלמידים ומעלה אני
עליך כאילו עלית למרום ונטלתה ,ולא שעלית ונטלת בשלום אלא אפילו
כאילו עשית מלחמה ונטלתה וכן הוא אומר )תהלים סח( עלית למרום שבית
שבי לקחת מתנות באדם.
דורשי רשומות ] [úåãâä:à"ðאומרים רצונך שתכיר מי שאמר והיה העולם למוד
הגדה שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה ומדבק בדרכיו .ואם עשית ][íúéùò:à"ð
מה שעליכם אף אני אעשה מה שעלי ]:['ä ùéøåäå Y
:21

 ,[èìîé 'ä íùá àø÷é] øùà ìë øîåàå :íù :á"éöðä ÷îòמשום דיש לפרש 'בכל דרכיו'
היינו דרכים ומצוות שנתן ה' לעשות ולילך בהם ונקראו דרכיו כמו חקיו
ומשפטיו לישראל עי' רבה פרשת משפטים ,לא דרכיו ומידותיו יתברך .מביא ראיה – éëå
 ,'åëå êàéäדמפרש יקרא בשם ה' ,שיקראו לו בשם אשר ה' יכונה בשם הזה כדאיתא ברבה
במדבר למה נקרא מלך הכבוד שחולק מכבודו לבשר ודם וכו' אני נקרא אלהים וכו'.
:ïééèùì÷ðéôé"ëå (â"òúúæîø)éðåòîùèå÷ìéô"ò àåäà"ð ,åù úðù àéöéðéåñåôãô"ò àåäíéðôäçñåð :éøôñ .21
:íéðåùàøáàáåî éøôñäù ïééöì / íäøáà òøæ ,á"éöðä ÷îò ,(éâàìô) íééç øôñ ,áø éáã éøôñ ,íéùøôîáïééò
?? ?? ãåòå <?> òé÷øä øäæ <?> úååöîä øôñ í"áîø

     

î
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á"éöðä ÷îò

î

.ãé äèåñ

î

é"ùø

 ,'åëå ÷éãö àåä äîדלא תימא דרכיו אינו אלא י"ג מידות שנאמר בהו הודיעני נא את דרכיך,
לכן הוסיף דהוא הדין בכל מידותיו יתברך ,וממנו נקיש על השאר כל אחד לפי כוחו...
החכם רה"ו ,÷éãö éåä äúà óà ...שלא לעשות עוול לחבירו בדרך ועשית הישר והטוב אף
לפנים משורת הדין.
 ,'åëå àø÷ðä ìë øîåàåמוסיף עוד שלא תאמר מנדבת לבבו צריך להתנהג בדרכי ה' אבל לא
נצטוה על זה ,אבל לא כן הוא אלא על מנת כן נברא שיקרא בשם ה' דכתיב כל הנקרא
בשמי היינו שהולך בדרכיו ,לכבודי בראתיו ,שבראו לזה לכבדו ה' .וכתיב בריאה יצירה
עשיה כסדר אחר אצילות המידות ממנו יתברך.
 ,'åëå ìë øîåàåוהוסיף שגם אצילות מידות האלו שנוהג ה' את עולמו בהן הכל בשביל
האדם שיתנהג בהן ,ועמש"כ הרמב"ן ז"ל פרשת שילוח הקן .ומפרש כל פעל ה' ,פעולות
טובות שברא הקב"ה בעולמו ,למענהו ,בשביל האדם שיתנהג בהן .וקאי אדלעיל מיניה
גול את ה' מעשיך ויכונו מחשבותיך ,דהלא כל שיראו קדוש ה' אז ]-או[ שיעשה משפטו
בהם ,ויוסיפו אהבה ויראה עי' מש"כ בפרשת ראה פיסקא א' ,פועל ה' למען האדם ,לכן
בודאי יכונן ה' מחשבותיו ,וגם רשע ברא לצורך האדם ליום רעה[??ãåò ÷éúòäì íàä==] ...
ñ"ùá àðéðç éáøá àîç éáø úùøã ì

 .ãé äèåñואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב )דברים יג ה( אחרי ה'
אלהיכם תלכו  ,22וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר
נאמר )דברים ד( כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא ,אלא להלך אחר מדותיו של
הקב"ה ,מה הוא מלביש ערומים דכתיב )בראשית ג( ויעש ה' אלהים לאדם
ולאשתו כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים ,הקב"ה ביקר חולים
דכתיב )בראשית יח א( וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים ,הקב"ה
ניחם אבלים דכתיב )בראשית כה יא( ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את
יצחק בנו אף אתה נחם אבלים ,הקב"ה קבר מתים דכתיב )דברים לד ו( ויקבר
אותו בגיא אף אתה קבור מתים.
דרש רב שמלאי תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים ,תחילתה
גמילות חסדים דכתיב )בראשית ג כא( ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור
וילבשם ,וסופה גמילות חסדים דכתיב )דברים לד ו( ויקבר אותו בגאי.
äèåñ àøîâ éùøôî ì

 ,÷çöé úà íéäìà êøáéå :íù :é"ùøניחמו על אביו וברכו ברכת אבלים úåìéîâ äúìéçú .23
 ,íéãñçהלביש ערומים.
 ,åðá ÷çöé úà íéäìà êøáéå :ú"äò é"ùøנחמו תנחומי אבלים) .בראשית כה יא(éúåà øá÷éå :
 ,éàâáהקב"ה בכבודו) .דברים לד ו( ,øåò úåðúë :יש דברי אגדה אומרים חלקים כצפורן היו

מדובקים על עורן ,ויש אומרים דבר הבא מן העור כגון צמר הארנבת שהוא רך וחם ועשה
להם כתנות ממנו) .בראשית ג כא(:
åãîòù åðàáä ?? äøòäá ïî÷ìå ,âàùé äéøàë == ==" øçà ÷åñô 'îâá ïàë ñøåâ úåúìéàùä== :äèåñ 'îâ .22
'â øçà êøò êåøòá ìùîì íéðåùàø úñøéâ úîéùø= .ù"ééò ãåòå äìàù ÷îòä ,íåìù úìéàù íéðåøçàäæá
==ãåòå ...?÷áãú åáå äãåâàä úñøéâ ïëå ,åðúñøéâë"åëìú íëéäìà 'ä éøçà" ñøâã çëåî
ïééòå ãçà ìë äî ò"öå äëøáå íåçéð íéøáã éðù íäù òîùî :é"ùø .23
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àîåçðú

 :äãåâàסוטה שם :סופה גמילות חסדים ויקבור אותו בגאי ,ובו תדבקון  24הלך אחר
מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים אף אתה מלביש ערומים ,הקב"ה
ביקר חולים כו' הקב"ה קבר מתים אף אתה קבור מתים.
 ,'åë äðéëùä øçà êåìäì íãàì øùôà éëå :à"ùøäîאע"ג דכתיב וה' הולך לפניהם ,האי
קרא אחרי ה' גו' לאו בענין זה איירי אלא בענין הקרוב אליו וההפך לא תלכו
אחרי אלהים אחרים ,וק"ל ,'åâ 'ä åéìà àøéå áéúëã íéìåç øå÷éá .מפורש בפרק הפועלים
)ב"מ פו( יום ג' למילתו היה ובא הקב"ה לשאול באברהם ,עיי"ש בחידושינוíéìáà úëøá .
 ,'åâ åðá ÷çöé úà íéäìà êøáéå áéúëãדרשו כן מדכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים
גו' תלה הכתוב ברכה זו במיתתו של אברהם דהיינו ברכת אבלים ודו"קøáå÷ ä"á÷ä .
 ,'åë åúåà øåá÷éå øîàðù íéúîהפועל שהוא הקובר חסר מן המקרא מי הוא ,ופירשוהו דקאי
על הקב"ה שנזכר לעיל ,ובספרי איכא תנא דפליג וקאמר ויקבור אותו הוא קבר את עצמו.
?? ãåîòå ,?? ãåîò íéðåøçà ÷øô ïìäì ïééò åæ àøîâ øåàéáá ì"øäî éøáã 2

ì"æç úåãâà éùøãîá ì

 :â äë äùøô :äáø àø÷éåר"י ב"ר סימון פתח )דברים יג( אחרי ה' אלהיכם
תלכו ,וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקב"ה אותו שכתוב
בו )תהלים עז( בים דרכך ושבילך במים רבים ,ואתה אומר אחרי ה' תלכו ,ובו
תדבקון ,וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמים ולהדבק בשכינה אותו שכתוב
בו )דברים ד( כי ה' אלהיך אש אוכלה ,וכתיב )דניאל ז( כורסיה שביבין דינור,
וכתיב )שם( נהר דינור נגד ונפק מן קדמוהי ,ואתה אומר ובו תדבקון אלא
מתחלת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחלה הה"ד )בראשית
ב( ויטע ה' אלהים גן בעדן ,אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע
תחלה הה"ד כי תבאו אל הארץ.
... :é çìùéå :àîåçðúוירא ה' אל יעקב ]עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו[,
זש"ה )תהלים כה י( כל ארחות ה' חסד ואמת ,בשעה שאמר משה
לישראל אחרי ה' אלהיכם תלכו ,וחוזר ואומר ללכת בדרכיו ,אמרו לו מי
יוכל ללכת בדרכיו והכתיב )נחום א( ה' בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו,
וכתיב )תהלים עז( בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו וכתיב
)שם נ( אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד ,אמר להם משה לישראל לא
אמרתי לכם כך אלא דרכיו חסד ואמת וגמילות חסדים דכתיב )תהלים כה י( כל
ארחות ה' חסד ואמת,
וג"ח שתחלת התורה ג"ח גמילות חסדים ואמצעיתה ג"ח וסופה ג"ח ,תחלתה
הלביש ערומים שנא' ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם
)בראשית ג( ,אמצעיתה בקור חולים שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא )שם יח(,
וסופו קבר מת שנאמר ויקבור אותו בגי )דברים לד( ,אף אתם תלכו אחר מדותיו
של הקב"ה.
אמר הקב"ה בעולם הזה אתם חוטאים ע"י יצה"ר ואתם משועבדים תחת
האומות ואעפ"כ אין שכינתי זזה מכם שנאמר )ישעיה סג( בכל צרתם לו צר,
?? ãåò ïééòå ??? íéøáã éøôñ ïééòå ?? àøîâá åúñøéâ äúéä êë íà áùééúäìùé :äãåâà .24
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ובשמחתם שמחה לפניו שנאמר )שמואל ב( כי שמחתי בישועתך ,וכן הוא אומר
וגלתי בירושלים וששתי בעמי )ישעיה סה( ואומר )שם סב( ומשוש חתן על כלה
ישיש עליך אלהיך ,הוי כל ארחות ה' חסד ואמת.
===== ïàë úåàñøéâä úà ÷åãáìå === øáåá ïùé àîåçðú íò äåùä

 :äë øåîæî :íéìäú ùøãîכל ארחות ה' חסד ואמת ,יכול לכל ת"ל לנוצרי
בריתו .דבר אחר כל ארחות ה' ,בשעה שאמר הקב"ה למשה
לך אמור להם לישראל אחרי ה' אלהיכם תלכו ,אמרו לו רבינו משה ומי יכול
לילך אחריו ,והלא כתיב )נחום א ג( וה' בסופה ובסערה דרכו ,ואומר )תהלים עז
כ( בים דרכך ושבילך וגו' ,אמר להם אני אומר לכם דרכיו של הקב"ה ,כל
ארחות ה' חסד ואמת ,חסד זו גמילות חסדים ,ואמת זו תורה ,ולמי נתן,
לנוצרי בריתו.
אמר ר' שמלאי מצינו שהקב"ה מקשט כלות ,ומזווגן אצל חתנים ,ומבקר
חולים ,וקובר מתים .מקשט כלות ומזווגן אצל חתנים מניין ,שנאמר ויבן ה'
אלהים את הצלע )בראשית ב כב( ,מלמד שקילעה הקב"ה את חוה והביאה אצל
אדם ,שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא .מבקר חולים ,שנאמר וירא
אליו ה' באלוני ממרא )בראשית יח א( .וקובר מתים ,שנאמר ויקבור אותו בגי.

) ,'åâå éàâá åúåà øá÷éå :ïúðåé íåâøúדברים לד ו( בריך שמיה דמארי עלמא דאליף
לן ארחתיה תקני ,אליף יתן למלבש ערטלאין מן דאלביש אדם וחוה,
אליף יתן למזוגא חתנין וכלן מן דזוויג חוה לות אדם ,אליף יתן למבקרא .מרעין מן
דאתגלי בחזווי מימריה על אברהם כד הוה מרע מגזרת מהולתא ,אליף יתן למנחמא אבלין
מן דאתגלי ליעקב תוב במיתוי מפדן באתר דמיתת אמיה  ,25אליף יתן למפרנסא מסכנין
מן דאחת לבני ישראל לחמא מן שמיא  ,26אליף יתן למקבר מיתיא מן משה דאתגלי עלוי
במימריה ועמיה חבורן דמלאכי שירותא מיכאל וגבריאל ,אציעון דרגשא דדהבה מקבעא
ביורכין וסנדלכין ובורלין מתקנא כבסתרקי מלת וסוכנין דארגוון ואוציטילין חוורין ,מטטרון
ויופיאל ואוריאל ויפיפיה רבני חכמתא ארבעין יתיה עלה ,ובמימריה דברי ארבעתי מלין,
וקבר יתיה בחילתא כלו קביל בית פעור...
äîî íéîåøò ùéáìäì åðúåà ãîéì ,úåð÷åúîä åéëøã åðì ãîéìù íìåò ïåãà ìù åîù êåøá :íåâøú
íéìåç ø÷áì åðúåà ãîéì ,íãà ìà äåç âååéæù äîî úåìëå íéðúç âååæì åðúåà ãîéì ,äåçå íãà ùéáìäù
íéìáà íçðì åðúåà ãîéì ,äìéîä úéøáî äìåç äéä øùàë íäøáà ìò åøîàî úåàøîá äìâúäù äîî
ãéøåäù äîî íéðåéáà ñðøôì åðúåà ãîéì ,åîà äúîù íå÷îá ,ïãôî åàåáá áåù á÷òéì äìâúäL äîî
,íéîùä ïî íçì ìàøùé éðáì
ìàëéî ,úøùä éëàìî ìù úåøåáç åîòå åøîàîá åéìò äìâúäL ,äùî ïî íéúî øåá÷ìÄ åðúåà ãîéì
úåúñëë ï÷åúî ,íäåù éðáàå ,ïéëìãðñå ,úåööåð íéðáàá úöáåùî úåéìâøî ìù äèîÄ åì åòéöä ,ìàéøáâå
åúåà åáéëùä äîëçä éøù äéôéôéå ìàéøåàå ìàôåéå ïåøèèî ,íéðáì íééåñéëå ïîâøà ìù íéðéãñå éùî
éåàøä ãåáëä úúì íéãîåì-] .'åëå øåòô úéá ãâðë àéâá åúåà øá÷å ,ïéìéî úòáøà åâéäðä åøîàîáå ,äéìò
.[åëøò éôì íãà ìëìå íëçì
ìò ÷çöé íåçéð ìò øëæåî àøîâá éë åéáà ÷çöé ìò á÷òé ìù íéìáà íåçéðî ãåîìì ë"ùî ùåãéç :ïúðåé .25
?? àîåçðú ùøãî íùá åðéáà á÷òé ïéðò øëæåîù <?> ?? ä"ìù ïééòå .íäøáà úúéî
? ? é"ðáì ïîä ãéøåä ä"á÷äù äîî íééðò ñðøôì ãåîìì ë"ùî== .26
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à"øâä

ìåàù àáà úùøã

 :íéùåã÷ úùøô ùéø :íéðäë úøåúקדושים תהיו ,פרושים תהיו .קדושים
תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם ,לומר אם מקדישים אתם
עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי ,ואם אין אתם מקדישים עצמכם
מעלה אני עליכם כאילו לא קידשתם אותי ,או אינו אומר אלא אם מקדישים
אתם אותי הריני מקודש ואם לאו איני מקודש ,ת"ל כי קדוש אני ,בקדושתי
אני בין מקדשים אותי ובין אין מקדשים אותי .אבא שאול אומר פמליא
למלך ,ומה עליך להיות מחקה למלך.
... :è ÷øô íùוהייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ,כשם שאני קדוש כך אתם
)קדושים( היו קדושים ,כשם שאני פרוש כך אתם היו פרושים.
 ,êìîì äëçî úåéäì äéìò äî êìî ìù àéìîô øîåà ìåàù àáà :ã"áàøפי' החיל של מלך,
מה עליך לעשות להיות מחכה למלך איזו דרך ילך ואל איזו עיר ילחם ,ואם
יקרא עליה לשלום או למלחמה ,כך ישראל הם פמליא של הקב"ה מה עליהם לעשות
אלא שישמעו את דבריו וילכו למקום אשר יצוה עליהם ואת הדרך ילכו בה ולא יפרדו
ממנו ,ואם ילכו עמו צריכים שיהיו קדושים שהמחנה של קדוש.
==== êìåä àåä êøã åúåàáå êìåä êìîä êøã äæéàá äàåø àìà êìî úåîãäì ïåùìî ùøôî åðéà

 ,êìîì ä÷çî úåéäì äéìò äî êìîì àéìîô øîåà ìåàù àáà :õðàùî ù"øכלומר החיל
של מלך מה לו לשאול אי זה דרך ילך לו המלך אם למלחמה אם לשלום
אלא שילכו עמו ,כך ישראל שהם חילו מה להם לעשות אלא לשמוע בקולו ולדבקה בו
ולהיות קדושים.
 ,'ä éðà ùåã÷ éë ì"ú :à"øâäכצ"ל ,בין מקדשים אותי ובין אין מקדשין אותי אלא שאני
מעלה עליכם כאילו קדשתם אותי ,êìîì àéìîô øîåà ìåàù àáà ,פ' דלכך נאמר
כי קדוש אני משום דלכך צריכין אתם להיות קדושים כמו פמליא למלך שמחקה תמיד
למלך פירוש שעושים להם חוקים כמו שעושה המלך עצמו וכן אתם צריכין לעשות כן.
 ,êìîì [äëçî] úåéäì êéìò äî ,êìî [ìù] àéìîô :ã"éøäîכ"ה בד"ת ובילקוט .ועי'
מזרחי ויפה תאר פרשה כד ס' ה'.
... :í"éáìîואבא שאול אומר שמ"ש קדושים תהיו כי קדוש אני ,פירוש שמצד שאני
קדוש צריכים אתם להתדמות אלי ,כי בזה האופן נברא האדם בצלם ובדמות
להיות אנדרטא של מלך הכבוד כי כמו שה' הוא הא' בעולם שהוא קדוש ונבדל ונעלה
מכולם באשר כולם נתונים תחת חוקים קבועים בלתי משתנים והוא לבדו אשר לו הכח
והממשלה להמשיך הכל כפי חפצו ורצונו החפשי הבלתי תכלית ,כן האדם הוא ציור הצלם
העליון מזה הצד שיכול להתקדש ולהנהיג את מרכבתו הקטנה שהיא גויתו בהנהגה בחיריית
חפשית בלתי נתונה תחת חוקי הטבע ,ובזה היא מחקה את המלך ומצייר הצלם והדמות
והכבוד העליון ואין להאריך יותר.
=ìåëé" ùøãîî äù÷î úåòã 'ìä ùéø éøæò éáà== í"éáìî==äùøôä úìéçú ï"áîø ïééò= :ïàë óéñåäì êéøö
ù"ééò "'åëå éðåîë

     

î

    
í"éáìî

î

33

:âì÷ úáù

àøîâá ìåàù àáà úùøã ì

... :âì÷ úáùדתניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות ,עשה לפניו סוכה
נאה ולולב נאה ,ושופר נאה ,ציצית נאה ספר תורה נאה ,וכתוב
בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין .אבא
שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו ,מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון
ורחום .27

:é"ùø

 ,åì äîåã éåäולשון אנוהו אני והוא ,אעשה עצמי כמותו לדבק בדרכיו.

ì"æçá ìåàù àáà úùøã ì

 (:á) :äàô éîìùåøéתני רבי ישמעאל זה אלי ואנוהו וכי אפשר לו לאדם
לנוות את בוראו אלא אנווה לפניו במצות אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה
שופר נאה ציצית נאה תפילין נאין (.â) ,אבא שאול אומר אדמה לו מהו חנון
ורחום אף את תהא חנון ורחום.
 :âé äëìä â ÷øô :íéøôåñ úëñîחייב אדם לעשות ציצית נאים ...ס"ת נאה...
שנאמר זה אלי ואנוהו כדברי ר' ישמעאל ...אבא שאול אומר הדמה לו ,מה
הוא רחום וחנון אף אתה רחום וחנון.
"éùòîá åéùòî äàðà" ì

 :åè ÷øô úåîù :àúøèåæ àú÷éñôזה אלי ואנוהו ר' ישמעאל אומר וכי אפשר
לבשר ודם להנוות לקוניהו ,אלא אתגאה לפניו במצוותיו אעשה לכבודו טלית
נאה ומצוייצת כהלכה ,תפילין נאות ,ספר תורה נאה ,לולב נאה וסוכה נאה.
אבא שאול אומר אנאה מעשיו במעשי ,הוא צדיק אף אני צדיק ,הוא
רחמן אף אני רחמן ,וכן הוא אומר אחרי ה' ]אלהיכם[ תלכו ,אחר דרכו
ואחר מעשיו:
===== íù íéùåã÷ éðåòîù èå÷ìéì äååùä

'ñî ò"òå ,"êìîì ä÷çî úåéäì" íéùåã÷ ùéø íéðäë äøåúá åéøáã ïééò ìåàù àáà úèéùá :âì÷ úáù .27
.ïåðçå íåçø äúà óà ïåðçå íåçø àåä åäî åì äîãä øîåà ìåàù àáà æé äëìä âô íéøôåñ
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éðåòîù èå÷ìé

)íéãñç úåìéîâ åæ Y êøãä íäì úòãåäå (á

התּוֹרת
ואת ַ ֹ
החקּים ְ ֶ
אתהם ֶאת ַ ֻ ִ
ְוהזהרתּה ֶ ְ ֶ
ִ ְְַ ָ
יעשׂוּן:
אשׁר ַ ֲ
המּעשׂה ֲ ֶ
ואת ַ ַ ֲ ֶ
ֶ ְ dáÈ eëìé
À Å Cøcä
להם ֶאת Æ Æ Ç
והוֹדעתּ ָ ֶ
ְ ְַָ
שמות יח כ
éòãåîä øæòìà éáøå òùåäé éáø ú÷åìçî ì

ìàòîùé éáøã àúìéëî

é"áùøã àúìéëî

והזהרת אתהם את החוקים אלו מדרשות,
והתורות אלו ההוריות דברי רבי יהושע.

והזהרת אתהם את החוקים אלו גזרות,
ואת התורות אלו הוראות כך דברי רבי
יהושע.
רבי אלעזר המודעי אומר את החוקים
אלו עריות שנאמר לבלתי עשות מחוקות
התועבות ,ואת התורות אלו גזרות.

רבי אלעזר המודעי אומר חוקים אלו
עריות שנאמר לבלתי עשות מחוקות
התועבות ,והתורות אלו ההוראות.
והודעת להם את הדרך ילכו בה זה
תלמוד תורה,
ואת המעשה אשר יעשון זה מעשה
הטוב דברי ר' יהושע.
ר' אלעזר המודעי אומר והודעת להם
הודע להם בית חייהם,
את הדרך זה בקור חולים,
ילכו זו קבורת מתים,
בה זו גמילות חסדים,
ואת המעשה זו שורת הדין ,אשר יעשון
זה לפנים משורת הדין.

והודעת להם את הדרך ילכו בה זו גזירה
שנאמר )דברים ה כט( בכל הדרך אשר צוה
ה' אלהיכם תלכו בה.
ואת המעשה אשר יעשון זה מעשה
הטוב כך דברי ר' יהושע.
ר' אלעזר המודעי אומר והודעת להם
שתודיע להם בית חייהם,
את הדרך זו גמילות חסדים,
ילכו זה ביקור חולים,
בה זו קבורת מתים,
ואת המעשה זה הדין ,אשר יעשון
זה לפנים משורת הדין.

==:ì àòéöî àáá ñ"ùä çñåðì áåø÷ é"áùøã àúìéëî úñøéâ

àòéöî àááá àøîâä ïåùì àéáî åéøçàå ,é"øã àúìéëîì äîåã èå÷ìéä çñåð ì

 :òø æîø åøúé :éðåòîù èå÷ìéוהזהרתה אתהם את החקים אלו מדרשות,
והתורות אלו ההוריות ,והודעת להם את הדרך )אשר( ילכו
בה זה תלמוד תורה ,ואת המעשה אשר יעשון זה מעשה הטוב דברי ר' יהושע.
ר"א המודעי אומר והודעת הודע להם את חייהם ,את הדרך זה בקור חולים,
אשר ילכו זה קבורת מתים ,בה זה גמילות חסדים ,ואת המעשה זה שורת
הדין ,אשר יעשון זה לפנים משורת הדין.
אמר מר אשר ילכו זה בקור חולים ,היינו גמילות חסדים ,לא נצרכה דאפילו
בבן גילו דאמר מר בן גילו נוטל אחד מששים בחולי ואפילו הכי איבעיא
ליה למיזל לגביה .בה זו קבורה היינו גמילות חסדים לא נצרכה דאפילו זקן
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ואינה לפי כבודו .אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ,דאמר ר' יוחנן מפני
מה חרבה ירושלים שדנו בה דין תורה ולא עבוד לפנים משורת הדין:
 :é"øã àúìéëîá :à"øâä çñåðוהודעת להם ...דברי רבי יהושע ,ר"א המודעי
אומר ...את הדרך זו גמילות חסדים ,ילכו זו ביקור חולים ,בה זו קבורת
מתים...
àúìéëî éùøôî ì

] :úåãîä éøåøéáביאור למכילתא להר"ר יצחק לנדא[ :והודעת להם את הדרך ,בה"א
הידיעה היינו דרך ה' שהיא התורה שהוא החלק שבין אדם למקום.
ואת המעשה וכו' ,זה מעשים טובים היינו החלק שבין אדם לחבירו שרובו מעשה .ר'
אליעזר וכו' והודעת להם ,היינו ענינים שנוגע להם לצורך מחייתם שהיא אומנות הודיעם.
את הדרך זו גמ"ח) ,כן הוא גירסת איפת צדק ]-נוסח הגר"א[ על פי מסכת בבא מציעא(,
שגמילות חסדים הוא דרך ה' כמו שביארנו בשיח יצחק פ' כ"ב מאמר המדרש רבה תפסת
אומנתי ,עיי"ש .ילכו זה ביקור חולים ,שבהליכה לבדה נוטל המבקר חלק ששים מחליו
לבן גילו .בה זו קבורת מתים ,שהחיים הולכים על הארץ ולא בה והמתים נקברים בה.
ואת המעשה ,בה"א הידיעה היינו מעשה התורה על פי שורת הדין .אשר יעשון ,לשון
רבים זו לפנים משורת הדין ששני הבעלי דין עושין חסד זה עם זה.
äøåúá äùøôä

 :ñåì÷ðåàותזהר יתהון ית קימיא וית אוריתא ותהודע להון ית אורחא דיהכון בה וית
עובדא דיעבדון:
 :ïúðåéותזהר יתהון ית קיימיא וית אורייתא ותהודע להון ית צלותא דייצלון בבית
כנשתהון  28וית אורחא דיבקרון למריעין ודיהכון למיקבור מתיא ולמגמול בה חיסדא
וית עובדא ושורת דינא ודיעבדון מלגו לשורתא לרשיעיין:
 :êåøàä :àøæò ïáàוהזהרת הדרך השני שאמרת אתה חייב ללמדם ולהורותם מספקות,
כי טורח גדול הוא להודיע כל המעשה אשר יעשון .וטעם והזהרת מן ולא
נזהר )יחזקאל לג ה( ,וטעמו נשמר .אתהם שתי מלות ,והוא להזהירם על מצות עשה .ועל
מצות לא תעשה הקשורים בלב שהוא העיקר ,כמו לאהבה השם ולדבקה בו ,וליראה מפניו,
וללכת אחריו ולמול ערלת הלב ,ולא ישנא אחיו ,ולא יקום ולא יטור .וכן אמר משה בפיך
ובלבבך לעשותו )דברים ל יד( ,ורבים ככה .ילכו בה כמו אשר ילכו בה .ואת המעשה אשר
יעשון זה מצות עשה למעשה .ורובם אינם מצות עשה עומדות בעצמם ,כי אם לזכר ,כמו
השבת ,והמועדים ,ופדיון הבן ,ואהבת הגר ,וציצית ,ותפילין ותפלה ,ומזוזה ,גם שעטנז
ורבים אחרים ,ובמקומם אפרשם:
 :øö÷äוהזהרת אתהם ,מלת והזהרת מטעם כי נזהר )יחזקאל ג כא( ,וטעמו נשמר .אתהם,
שתי מלות .ילכו בה ,אשר ילכו בה ,וכן כמים לים מכסים )ישעיה יא ט(:
 ,úåøåúä úàå íé÷çä úà íäúà úøäæäå :ï"áîøותודיע להם את הדרך אשר ילכו בה על
פי התורה והמצוה ,שתזהירם אתה מאד ותלמדם התורה והמצוה .הודה לו גם
ïàë øáã ÷îòä ïééò / úñðë úéáá äìéôúä çñåð úð÷ú == äæ ìë íâøúì éàãë== :ïúðåé íåâøú .28
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במה שאמר והודעתי את חקי האלהים ואת תורותיו .וגם בזה עצה להזהיר אותם מאד
ולהתרות אותם במצות ועונשם ,אחרי אשר לא יעשה הוא בהם את הדין .אבל במשפט
אשר אמרת ושפטתי בין איש ובין רעהו ,שים לך שופטים עמך ,כי כבד ממך דבר המשפט
יותר מן הכל ,וטוב לך ולהם להקל מעליך ,ונשאו אתך...
"óñåé áø éðú" ñ"ùá äùøãä

... :ì àòéöî àááוהא רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינה לפי כבודו הוה,
רבי ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד.
דתני רב יוסף )שמות יח( והודעת להם זה בית חייהם ,את הדרך זו גמילות
חסדים) ,אשר( ילכו זה ביקור חולים ,בה זו קבורה ,ואת המעשה זה הדין,
אשר יעשון זו לפנים משורת הדין.
אמר מר )אשר( ילכו זה ביקור חולים ,היינו גמילות חסדים ,לא נצרכה אלא
לבן גילו ,דאמר מר בן גילו נוטל אחד מששים בחליו ,ואפילו הכי מבעי ליה
למיזל לגביה .בה זו קבורה ,היינו גמילות חסדים ,לא נצרכה אלא לזקן
ואינה לפי כבודו .אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ,דאמר רבי יוחנן לא
חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה ,אלא דיני דמגיזתא לדיינו ,אלא
אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה ,ולא עבדו לפנים משורת הדין.
... (:èö) :àî÷ àááרבי חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד ,כדתני רב
יוסף )שמות יח( והודעת להם זה )÷ (.בית חייהם ,את הדרך זו גמילות חסדים,
ילכו זו ביקור חולים ,בה זו קבורה ,את המעשה זה הדין ,אשר יעשו זו לפנים
משורת הדין.
 :é"ùøב"מ :זה בית חייהם ,ללמוד להם אומנות להתפרנס בו ,חוקות ותורות כתיבי
ברישיה דקרא.
 ,íäééç úéá :èö ÷"á :é"ùøתלמוד תורה ,äøåá÷å íéìåç øå÷éá .פרכינן באלו מציאות היינו
גמילות חסדים ומוקי לה ביקור חולים בבן גילו ונוטל אחד מששים בחליו ,וקבורה בזקן
ואינו לפי כבודו ואפילו הכי חייב.
àøîâä úùøã øåàéá ì

:à"ùøäî

,äòéãéä 'äá êøãä áéúëã ,'åë íéãñç úåìéîâ åæ êøãä úà øîàå :àòéöî àáá

הוא הדרך הידוע דרך ה' להלך אחר מדותיו כמ"ש בסוטה פ"ק אחרי ה' תלכו
וכי אפשר כו' אלא להלך אחר מדותיו מה הוא מלביש כו','åë íéìåç øå÷á åæ åëìé øîàå .
דבהליכתו שם בלחוד בלי שום מעשה מקיימה כדמסיק בבן גילו דנוטל א' מס' מחליו.
 ,'åë äøåá÷ åæ äá øîàåכי המתעסק במצות קבורת המת אין תכלית עשייתה רק בה ,כי
אינו מצפה לתשלום גמול והוא חסד של אמת משא"כ בשאר גמילות חסדיםúàå øîàå :
 ,ïéãä åæ äùòîäכי הנעשה ע"פ הדין הוא המעשה הראוי ליעשות :ואמר אשר יעשון הוא
ענין נוסף נאמר לב' בעלי דינין שכ"א מהם יתרצה בו לפנים משורת הדין שהדבר תלוי
בהם דהדיין לא יעשה לפנים משורת הדין בעל כרחם וק"ל:
==במהר"ל פירוש אגדות הש"ס כאן עיי"ש.

úåôòåú

... :ãð÷ âð÷ íéàøé :íàøובמש"כ את הדרך זו גמילות חסדים כתב רב אחאי
גאון בשאילתות סי' צ"ג' :ומאי היא הוצאת המת והכנסת כלה' ,ויש
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להבין מ"ש הני תרתי דנקט ובסוכה מט :שאמרו שם ואהבת חסד זו גמ"ח ע"כ דליכא
למימר דהוי הוצאת המת והכנסת כלה ,דלבתר הכי חשיב להו התם ,ונ"ל דרב אחאי
גאון דקדק לפרש מאי משמע הדרך זו גמ"ח ועיין מהרש"א חידושי אגדות ב"מ שם,
לזה פירש הגאון הני תרתי דכתיב בהו 'דרך' כמבואר ריש קידושין וביאה איקרי דרך
וכו' ,וכן הוצאת המת ככתוב במלכים א' ב ב אנכי הולך בדרך כל הארץ.

íé÷ñåôá
äæ ÷åñôî úãîìð àúééøåàã äåöîäù äðåé åðéáø úèéù ì

 :âé ïîéñ :â"ç äáåùú éøòù :äðåé åðéáøויש במצות עשה מן החמורות שאין המון
העם נזהרים בהן ,כגון הזכרת שם שמים לבטלה ...וכן גמילות חסדים שהיא
מצות עשה ,שנאמר )שמות יח כ( והודעת להם את הדרך ילכו בה ,זו גמילות חסדים )ב"מ
ל (:ואמרו )סוכה מט (:גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שהצדקה לעניים וגמילות
חסדים בין לעניים בין לעשירים .על כן אמרו )אבות א( על שלשה דברים העולם עומד על
התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים .והנה הצדקה בממונו וגמילות חסדים בין בגופו
בין בממונו ,כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו
אם דל ואם עשיר ,וזאת מן החמורות ומן העקרים הנדרשים מן האדם ,שנאמר )מיכה ו ח(
הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד.
 :íù ó"éøá :çé úåëøá :äðåé åðéáø éãéîìúקברו את המת וחזרו וכו' ואם לאו לא
יתחילו ,טעמא דמילתא משום דתנחומי אבלים מדאורייתא דבכלל
גמילות חסדים הוי ,וגמילות חסדים מן התורה כדאמרינן )ב"מ ל (:והודעת להם את הדרך
זו גמילות חסדים  ,29ולפיכך אמרו דכיון שעוסק במצוה פטור מן המצוה ,ואע"פ שכבר
נקבר המת לא יתחיל.
 ,åìéçúé àì åàì íàå 'åëå åøæçå úîä úà åøá÷ .èé úåëøá :à"áèéøטעמא דמילתא משום
דתנחומי אבלים גמילות חסדים היא ,וגמילות חסדים היא מן התורה כדאמרינן
בעלמא )ב"מ ל (:והודעת להם זה גמילות חסדים ,ולפיכך פטורים מק"ש אע"פ שכבר נקבר
המת משום דעוסק במצוה הוא.
וא"ת קודם שלא הגיעו לשורה אמאי אין מתחילין ק"ש וגומרין ויהיו פטורין ממצות שורה משום עוסק
במצוה דהא הן עסוקין בק"ש ,וי"ל דמשעת קבורה הוי אתחלתא דהא מצוה ,דשורה מענין קבורה היא דכבוד
עושין למתים ולחיים .וא"ת עוד מאי שנא הוא מההיא דלעיל דאפילו עוסקין בהספד חייבין דאמרינן נשמטין
אחד ואחד וקורין והכא פטורין מק"ש ,י"ל דבהספד אע"פ שקורין ק"ש לא יהא עיכוב בהספד שאפשר לחזור
למצותו ,אבל הכא לענין מצות שורה א"א מפני שהיא מצוה עוברתúðáäì óéñåî äæ òè÷ íà ïééòì=] .
??åúèéù

,<?> ?? ïîéñ íéàøé - [à ÷øô ìéòì] úååöîä éðåî éøáãá úøæëåî åæ äùøã ê :úååöîä éðåî íéðåùàøá ì
äåöî ãåîìì äù÷ù áúëù] <?> úååöîä øôñì úåâùä ï"áîø ,<?> åî äåöî ÷"îñ ,<?> 'á ïðáøã úååöî â"îñ
[ù"ééò ,åøúé úöò ìù äæ ÷åñôî àúééøåàã

=== íéðåù íéâåùî éðù íä -äèåñ 'îâå éøôñ- úåøå÷îäéðùù (ãåòå øåà éáëåë) íéðåøçà éøáãì ïééöì ê

ù"ééò <?> ?? ìéòì äáåùú éøòùá åúèéùì äðåé åðéáø :é"ø éãéîìú .29
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)äæä íìåòá ïäéúåøéô ìëåà / øåòéù åì ïéà íéãñç úåìéîâ (â
 :à à :äàô äðùîאלו דברים שאין להם שיעור :הפאה והבכורים והראיון
וגמילות חסדים ותלמוד תורה .אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן
בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא :כיבוד אב ואם וגמילות חסדים
והבאת שלום בין אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד כולם:
 :ù"îäéô í"áîøוגמילות חסדים,
 ,[çôà÷ áøä ;åì áééç áééç êðéàùוהוא שם נופל על שני סוגים מהמצות,
האחד הוא השתתפות האדם עם ישראל בממונו ,כגון הצדקה ופדיון שבוים .והשני
השתתפות האדם עם ישראל בגופו ,כגון ניחום אבלים ,ולווית מתים ,ושמחת חתנים,
ודומיהם .ואמרו כאן שגמילות חסדים אין לה שיעור ,ר"ל בהשתתפות האדם בגופו .אבל
השתתפותו בממונו יש לו גבול והוא חמישית ממונו ,ואינו חייב לתת יותר מחמישית
ממונו אלא אם עשה כן במדת חסידות ,ואמרו נמנו באושא להיות אדם מפריש חומש
נכסיו למצוה.
וביאור השאלה הזו אצלי כך ,אם ראה האדם שבוים ,הרי הוטל עליו לפדותם כמו שצוה
ה' ,או רעבים או ערומים הרי הוטל עליו להאכילם ולכסותם כמו שאמר ה' די מחסורו
אשר יחסר לו ,כלומר שישלים לו כל מה שחסר לו ,והרי הוא חייב להשלים להם כל
מחסורם כל זמן שמחסורם או צורך פדיונם הוא פחות מחומש ממונו או חמישיתו ,אבל
אם הם צריכים יותר מחומש ממונו נותן החומש בלבד ומסתלק ,ואין עליו חטא בהמנעו
מהשלים כל מה שהם צריכים כיון שהוא יותר מהחומש .אבל אם לא יזדמן לו שום דבר
מכל מה שאמרנו מפריש את החומש מכל הכנסותיו לא מן הקרן ומוציאו בדבר מצוה .30
]éîì íâ äáçø ãéáå äôãòäá íåìéùäå ìåîâúä åùåøéô
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ופירוש קרן ,העיקר .ופירותיהן ,הרווחים .וענין אמרו אוכל מפירותיהן והקרן קיימת לו,
הוא מה שאומר לך ,כל המצות נחלקות חלוקה ראשונה לשנים ,חלק במצות המיוחדות
לאדם בעצמו בינו ובין ה' כגון הציצית והתפלים והשבת ועבודה זרה ,וחלק במצות
התלויות בתקינות יחסי בני אדם זה עם זה כגון האזהרה על הגניבה ,והאונאה ,והשנאה,
והנטירה ,והצווי לאהוב זה את זה ,ושלא נרמה זה את זה ,ושלא יעמוד אחד ממנו על
נזק השני ,ולכבד ההורים והחכמים שהם אבות הכל.
øàéá íééðò úåðúî 'ìäî æ"ô í"áîøä:äæ ïéðòá áúåë ?? ïîéñ õ"áòé úìéàù"áïéãîò á÷òé åðéáø :í"áîø .30
úâùî åãé ïéàù éîá àìà ùîåçå øùòî øåòéù åøîà àìå ,úâùî åãéù íãà ìë ìò úìèåî åæ äåöîù áèéä
øúåé úúì êøöåä íàù àåäå ,êôéäá áúë äàô ùéø äðùîä ùåøéôá íðîàå ,åøåñçî éã ìàåùä éðòì úúì
æáæáì øåñàù ,íéøåîà íéøáãä úâùî åãéù éîá óà òîùî âéìôî àìãîå ,÷ìúñéå úéùéîç ïúé úéùéîçî
,øåòéùåì ùé åðåîîãìáà åôåâáùç"îâá ïéúéðúîìé÷åîã íù åéìò êîñù éîìùåøéäîäàøð ïëå ,ùîåçîøúåé
ïéàù éîá àùåà úð÷ú í÷åúéúå äôåâ àðåîîáãç"îâá âåìôìå àðååâ ìëá 'éðúîì é÷åì äé÷çåã éàî àúéà éàå
àìù øãä ãéçéá åøåáéçáåàøåáéö àëéàãá éøééî åùåøéôá íúäã ééåðùì àëéì éîð àîòè éàäîå .úâùî åãé
.éøééà øéò øáç íå÷îá

äéì àøéáñ äåäã àéä àúå÷ðéãå åùåøéôá áúëù äîî øåáéçá åá øæçù äàøðå

íå÷î ìëáå ,ïî÷ì ïðéúééàã àáåè éúëåãî çëåîãë éëä ì"ñ àì ïãéã àãåîìúã íåùî äéá øãäå éîìùåøéäë
:íù õ"áòéä ì"ëò ,äëìä ÷ñô ïéðòì ø÷éò øåáéçä

éøáã íâ øéáñîùä÷ãö úåëìä ùéø ïçìùä êåøò ò"ò

.ù"ééò àìì úâùî åãé ïéá ÷åìéçäå ä÷æçä ãéá í"áîøä
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אם קיים האדם המצות המיוחדות לו בעצמו במה שבינו לבין בוראו יש לו על זה שכר
יגמלהו ה' על כך לעולם הבא כמו שנבאר בפרק חלק ,ואם קיים האדם המצות התלויות
בתקינות יחסי בני אדם זה עם זה יש לו על זה שכר לעולם הבא על קיימו המצוה ,וישיג
תועלת בעולם הזה להתנהגותו התנהגות טובה עם בני אדם ,לפי שאם הלך בדרך זו והלך
זולתו בה יהנה גם הוא מאותה תועלת.
וכל המצות שבין אדם לחברו נכללים בכלל גמילות חסדים ,התבונן בהם תמצאם .הלא
תראה שהלל הזקן כשאמר לו הגוי למדני תורה על רגל אחת אמר לו דעלך ביש לחברך
לא תעביד ,וכשתחקור זאת תמצא תלמוד תורה שקול כנגד כולם ,כי בתלמוד תורה ידע
האדם את כל זה כמו שביארנו בהקדמה שהתלמוד מביא לידי מעשה.
 ,øåòéù åì ïéà ãñç úåìéîâå :ö"îá é"øפירוש שכל כמה שרוצה לגמול גמילות חסד
בגופו גומל ,אבל בממונו יש לה שיעור כדאיתא ריש לקיש בשם ר' יהודה
בן חנינה נימנו באושא שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו למצוות ,ותוב גרסינן המבזבז
אל יבזבז יותר מחומש ,ובתחילה לקרן מכאן ואילך לשכר ,דאם לקרן לה' שנים הולך כל
אשר לו ,וכן גרסינן עלה בירושלמי וגמילות חסדים נוהגת בחיים ובמתים ,בעניים ובעשירים,
בממונו ובגופו ,אבל הצדקה בחיים דאינון עניים ובממונו ותו לא.
 ,øåòéù íäì ïéàù :õðàùî ù"øבפרק ראשית הגז )חולין קלז (:מפרש שאין להם שיעור
מדאורייתא אבל מדרבנן פאה בששים כדקתני מתני' בסיפא אין פוחתין
לפאה מששים.
 ... ,íéøåëáäåוא"ת וליתני ביקור חולים דאין לה שיעור כדאמרינן בנדרים בפרק אין בין
המודר )לט ,(:וי"ל דהוי בכלל גמילות חסדים דאיירי בגמילות חסדים דגופו כדאמרינן
בירושלמי הדא דתימא בגופו אבל בממונו יש לו שיעור כדאמרינן בפרק נערה בכתובות
)נ (.באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,ר' גמליאל בר אינוניא בעא קומי רבי
מנא מה חומש בכל שנה ושנה לחמש שנים הוא מפסיד כולו ,אמר ליה בתחילה לקרן
מכאן ואילך לשכר.
והא דלא תנא נמי כיבוד אב ואם ,משום דאי בגופו בכלל גמילות חסדים הוא ,ואי בממונו
למאן דאמר משל אב )קידושין לב (.היינו בגופו ,אבל למאן דאמר משל בן קשה ,ושמא
למטה יש לו שיעור אפילו מדאורייתא .ויתכן לומר שלא בא לומר בירושלמי דלא מיתוקם
גמילות חסדים דמתניתין בממונו למאי דפרשינן דמתניתין איירי מדאורייתא.
 ,úîéé÷ ïø÷äå æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà...בשבת )שבת קכז( מייתי לה ,וכולהו נפקא לן מקראי
בסוף פ"ק דקידושין.
 ,íéãñç úåìéîâåבריש מפנין )שבת קכז( חשיב ר' יוחנן ששה דברים :הכנסת אורחים ,ביקור
חולים ,עיון תפילה ,והשכמת בית המדרש ,והמגדל את בניו לתלמוד תורה ,והדין את
חבירו לכף זכות ,ומשני כולהו שייכי בגמילות חסדים .ורש"י גריס :הני נמי בהני שייכן,
דהכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים ,ועיון תפילה בכלל גמילות חסדים
דכתיב גומל נפשו איש חסד ,ונפש היינו תפילה דכתיב גבי חנה ואשפוך את נפשי לפני
ה' ,והשכמת בית המדרש וגידול בנים לתלמוד תורה היינו תלמוד תורה ,דן את חבירו
לכף זכות בכלל אהבת שלום ,דמתוך שהוא מכריעו לכף זכות ואומר לא חטא לי בזאת,
אנוס הוא ,לטובה נתכוין ,יש שלום ביניהם .ור' יוחנן לפרושי לן אתא דבכלל שלש
דמתניתין איתנהו להנך ששה ,ואיכא נמי כיבוד אב ואם ור' יוחנן לא פליג עלה.
 ,íéãñç úåìéîâå :ù"àøä ùåøéôירושלמי הדא דתימא בגופו אבל בממונו יש לה שיעור
כדאמרינן בפרק נערה המאורסה באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר
מחומש מנכסיו ,ולמצוה ,ונלמד מקרא עשר אעשרנו לך והיינו חומש ,א"כ יש לו שיעור
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למעלה ,אבל גמ"ח דבגופו דבכל דהו שקיימו יצא .ר' גמליא בעי קומי ר' מנא מה חומש
בכל שנה לה' שנים הא מפסיד לה כולה ,ומה הועילו חכמים בתקנתם ,אמר בתחילה לקרן
מכאן והלאה לשכר ,פירוש בתחילה נותן מן הקרן ומכאן ואילך לשכר ,מן הריוח יתן
חומש ומן הקרן אינו נותן כלום.
 éòá éîìùåøéáאמאי לא תנא עפר סוטה ,אפר פרה ,רוק יבמה ,דם בוהן מצורע ,דהני ד'
אמרינן בפ"ב דסוטה דצריכין שיראו ואין להם שיעור דאפילו לא נראה אלא משהו סגי,
וגם אין להם שיעור למעלה ,ומשני דלא תני במתניתין אלו דברים שיש מצוה בתוספתן
דאע"ג דאין להם שיעור לפאה ולביכורים מצוה שיוותר ממונו לעני ולכהן ,אבל אלו אין
מצוה בתוספתן.
והאי דלא חשיב נמי כיבוד אב ואם ,למ"ד בפ"ק דקידושין משל אב ניחא דהוי בכלל
גמילות חסדים שהוא בגופו כדמפרש בירושלמי ,אבל למ"ד משל בן קשה ,ושמא יש לו
שיעור למטה דלא יפחות מאותו שיעור .אי נמי גמילות חסדים דמתניתין איירי גם בממונו
מדאורייתא אלא דתני בירושלמי תקנת חכמים שתקנו שאין לבזבז יותר מחומש.
 á"äåòì úîéé÷ ïø÷äå æ"äåòá ïäéúåøéô ìëåà íãàù íéøáã åìàכיבוד אב ואם וגמ"ח והבאת
שלום וכו' ,פירוש ,הקב"ה מטיב לו בעולם הזה ונוחל גם כן לעולם הבא בזכות אחד
מאלו המצוות.
בפ"ק דקידושין בעי למילף להו מקרא ,בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ,בגמ"ח
כתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ,בהבאת שלום כתיב בקש שלום ורדפיהו,
ואתיא רדיפה רדיפה מרודף לצדקה וגו' ,תלמוד תורה דכתיב כי היא חייך ואורך ימיך,
וחיים המפורש בהם מה שאין כן בשאר מצוות שהן הפירות שאדם אוכל בעוה"ז אבל
שאר כל המצות היום לעשותם ולא היום ליטול שכרן אלא לעוה"ב.
ופריך ,בשילוח הקן נמי כתיב למען ייטב לך והארכת ימים ,ומסיק מהך קרא אמרו צדיק
כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו ,וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב ,אלא טוב לשמים
ולבריות זהו צדיק טוב ועל זה נאמר כי פרי מעלליהם יאכלו ,כי הקב"ה חפץ יותר במצוות
שיעשה בהם גם רצון הבריות מבמצוות שבין אדם לקונו...
÷ :íù :æîøä ìåהרע"ב ד"ה וגמילות חסדים ,דבגופו וכו' ,פירוש דבכל דהו שקיימה
יצא ,לאפוקי בממונא דחייב בחומש .וכן נמי בתלמוד תורה בכל שהוא יצא
וכדקי"ל )מנחות צט (:קרא קריאת שמע ערבית ושחרית קיים לא ימוש ספר התורה וגו',
ובהכי אין להם שיעור דמתניתין שוה בכל הנשנה בה.
 ,íéãñç úåìéîâå :íù :øéùò ïåäזהו לשון הירושלמי :וגמילות חסדים הדא דתימא בגופו
אבל בממונו יש לו שיעור ,ואתיא כיי דמר ר' פלוני וכו' נמנו באושא וכו',
ע"כ .וכתב הר"ש והביאו התוי"ט ,שאין כוונת הירושלמי להודיע דאי אפשר לאוקמי מתניתין
בגמ"ח דממונו לפי שיש לו שיעור דרבנן ,שהרי גם הנזכרים לעיל יש מהם שיש להם
שיעור מדרבנן ,ואנן אין להם שיעור מדאורייתא אמרינן ,זה הוא פירוש דבריו ז"ל .ואנכי
לא ידעתי ,איך יתיישב כלל זה על פי ירושלמי זה ,דהא אמתניתין קאי ומתניתין קמפרשא.
והנלע"ד הוא ,דלא דמי אין להם שיעור דפאה ובכורים וראיון ,לאין להם שיעור דגמ"ח
ות"ת .דאין שיעור דפאה ודומיו הוא להקל ,דמדאורייתא במשהו מיפטר ,אבל אין שיעור
דגמ"ח ות"ת ,הוא להחמיר ,דלעולם אינו יוצא ידי חובתו מת"ת עד יום מותו ,כדכתיב
והגית בו יומם ולילה .ומגמ"ח דבגופו כמו כן הוא חייב בו כל זמן שיבוא לידו ,ויש
יוכלת בכחו לקיימו ,ודממונו כל עוד שיש לו ממון ובא לידו ,חייב לקיימו מדאורייתא,
אלא דרז"ל תיקנו לישב בשב ואל תעשה ,דבענין זה יכולים לתקן נגד התורה כדאיתא
ביבמות דף צ ,וכמ"ש רש"י במנחות דף מ ,דלא יבזבז יותר מחומש.
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ואין לומר דמדאורייתא לא מיחייב אלא פחות מחומש ,שהרי כתיב ואהבת וכו' בכל מאדך,
ופירשו ז"ל בכל ממונך ,וא"כ אפוא הואיל וכוונת התנא באמרו אין לו שיעור ,קולא אתא
לאשמועינן ,דאע"ג דמצינו שיעור לדברים אלו אין להם שיעור מדאורייתא אלא בכל שהוא
מפטרי ,ואגבן הזכיר הגמ"ח ות"ת ,שיש בתוספתן מצוה כפאה ודומיו ,ונכנסין תחת סוג
לשון זה של אין להם שיעור ,אלא דאצלם לשון זה הוא להחמיר ,צריכים אנו לקרבו
למשמעותו דרישא ,דלא בא להחמיר כל היכא דאפשר ,ולכן בגמ"ח דיש חילוק בין גופו
לממונו בדרבנן ,מוקמינן ליה בגופו דאפילו מדרבנן אין לו שיעור ,דבענין זה אין לשון
זה של אין לו שיעור ,מטעה להחמיר בו יותר מן הראוי ,שהרי דינו הכי לעולם ,משא"כ
אילו היינו מוקמים ליה אף בממונו ומדאורייתא ,דאפשר למטעי ביה ולהחמיר יותר מן
הראוי ,דקסבורים אנו שבין מדאורייתא בין מדרבנן דינו הכי ,וזה אינו נכון שיהיה אין לו
שיעור מורה שני עניינים הפכיים ממש ,דאמזכרים ברישא הוא להקל עליהם ,ועל המזכרים
בסיפא ,יורה להחמיר במה שאינו צריך להחמיר מן הדין.
ועוד י"ל ,דס"ל לירושלמי דהואיל ומתניתין סתמא קתני ,כל היכא דאפשר לפרשה הכי,
כגון הכא בגמ"ח דאיכא לאוקמיה בדגופו דאין לו שיעור לא מדאורייתא ולא מדרבנן,
הכי מוקמינן לה ,ולא דחקינן מתניתין לפרשה אף בממונו ובדאורייתא לבד ,כמו ברישא,
דאין דנין אפשר משאי אפשר ,ועוד דבזה דמיא לת"ת ממש דאין לו שיעור לא מדאורייתא
ולא מדרבנן ,וגם הוא בגופא.
ומהאי טעמא שנאו אצלו בסוף ,שאילו איירי אף בממונו ,אחר הפאה ה"ל לשנותו ,דדמי
ליה במה שהוא אין לו שיעור מדאורייתא אלא מדרבנן כמוה ,ואפילו בדגופו דמי לה,
במה שהוא מהנה לאחר דומיא דפאה ,אבל עתה דבגופו בלבד איירי ,נמצא שאין לו דמיון
לפאה כי אם מצד זה ,משא"כ לת"ת שיש לו שלשה צדדים שוים לו ,חדא דבגופו ,ב'
דאף מדרבנן אין לו שיעור ,וג' שאין לו שיעור שלו ,הוא להחמיר .ומהאי טעמא לא שנאם
תרויהו מיד אחר הפאה ,אף על גב דתדירי מבכורים וראיון ,שלא לערב אלו שאין להם
שיעור להחמיר ,באמצע הדברים שאין להם שיעור להקל ,ואף על גב דת"ת תדירי לגמ"ח,
שנאה בסוף ,להיותה שקולה כנגד כלם כדתנן בסיפא דמתניתין:
 ,íåìù úàáäåהא דשנאו אחר גמילות חסדים ולא סמך גמ"ח לתלמוד תורה כמו ברישא,
י"ל משום דאתיא רדיפה רדיפה מגמ"ח )קדושין מ (.ומשום הכי הוצרך להזכיר קודם
לו הגמ"ח:
 ,[äøåúãåîìúå:ì"öà-] ,äøåú ãåîììåלפי הטעם דרמב"ם ,וכתבו התיו"ט ,שאדם אוכל פרותיהם
של מצות אלו בעולם הזה ,משום דהוו מצות שבין אדם לחבירו ,וכן נראה מש"ס דקדושין
דלא קחשיב תנא אלא טוב לבריות נמי .צריך לפרש האי תלמוד דווקא כמשמעותו ,שר"ל
ללמד לאחרים ,שאם נפרשנו כסתמו בכל מקום ,שהוא למוד התורה אפילו לעצמו ,אין זה
בין אדם לחבירו .או אפשר דדוקא במצות שילוח הקן ודומיו ,לא מקרי טוב לבריות,
שמאותה מצוה אינו לומד הדרך הראוי להתהלך בה בין בני אדם ,אלא אדרבא מדת אכזריות
היא ,כמו שהוכחתי במשנת האומר על קן צפור )ברכות ה ג( מדברי הזהר )תקו"ז ו( אשר אינו
ראוי להתנהג בה בבני אדם ,אבל בלמוד התורה כתיב בה )תהלים יט ח( עדות ה' נאמנה
מחכימת פתי ,ולכן אף אם לומד לעצמו טוב לבריות מקרי בה ,על כי על ידה הולך בדרך
ישרה עם בני האדם ,כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ,וזה נלע"ד עיקר:
 .,íéãñç úåìéîâå :à à äàô :ìàøùé úøàôúבגופו ,אבל בממונו יש שיעור ,אל יבזבז
טפי מחומש הרווח .עוד י"ל דהנה ג' מיני חסדים יש שאפשר שניטיב
בהם לחבירינו ,א( בכח הגוף ,ב( בכח ממונינו ,ג( בכח שכלינו שחננו השם ית' שניעץ
בו לחבירינו לטובתו ,ולכולן אין שיעור דכל אשר בכוחינו לעשות לטובת חבירינו נמהר
בו לעזרו ,מיהו גמ"ח שבממון היינו להלוות לו כשנצרך )אבל( ]או[ לתת לו צדקה לחלוטין,
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לזה לבד יש שיעור דאל יבזבז יותר מחומש ]ככתובות נ ,[.ובגופו נמי דוקא בחייו ספק
וחיי חבירו ודאי ,חייב להכניס את עצמו לספק סכנה להציל חבירו מודאי סכנה ]כירושלמי
שהביא באה"ג חו"מ סימן ת"כ[
 ,áåè ÷éãö äæ (.î) ïéùåãé÷ :éîì òãåð àì äèéùולפירושו נראה ד"תלמוד תורה"
דקתני שאדם אוכל פירותיהן היינו לאגמורי ,ואע"ג דמשמע בשלהי פ"ק דב"ק יז :דלמגמר
עדיף למאגמורי מפני שמביא לידי מעשה ,ניהי דעדיף אבל אינו אוכל פירות בעולם הזה
אלא פירות המעשה .אי נמי ,אפילו למגמר הוי טוב לבריות לפי ששואלין אותו בני אדם
על איסור והיתר ומורה להם הוראות אע"פ שאינו קובע ישיבה ללמוד.
===צריך להוסיף מפרשים בתוך סוגיא חולין קלז :רש"י ,תוספות ,מאירי ===
Y íù íéùøôîä åðàöîå äâéâç 'îâá úàáåî åðúðùî ì

 .æ äâéâç :éøéàîיש דברים שאין להם מן התורה שיעור למטה וחכמים נתנו שיעור
בקצתן וכלן יש בהוספתן מצוה עד שאין להם ג"כ שיעור למעלה ואלו הן הפיאה
שאין לה שיעור מן ההורה אלא שחכמים נתנו בה שיעור אחד מששים ...וגמילות חסדים,
ופירשו בתלמוד המערב גמילות חסדים של גופו הא של ממונו הרי אמרו המבזבז אל
יבזבז יותר מחומש ובלבד מן הריוח ,ותלמוד תורה שלמטה אף בקריאת שמע שחרית
וערבית קיים והגית בו יומם ולילה ,ואין צריך לומר שאין לה שיעור למעלה...

:ïáà éøåè

] .å äâéâçאלו דברים שאין להם שיעור וכו'[ ,äøåú ãåîìúå íéãñç úåìéîâå

נראה לי אע"ג דכייל לתלמוד תורה דאין לו שיעור בהדי הנהו לא דמי להו,
דהני לעיקר מצוותן יש להן שיעור למעלה אלא שאם רצה להוסיף מוסיף ואין שיעור
למעלה לתוספת וכל שהוא מוסיף יש מצוה ומקבל עליה שכר ,וכדאמר בירושלמי ר"ב
בעי ולמה לא תני אפר פרה ורוק יבמה ודם ציפור של מצורע ומשני לא חשיב אלא דבר
שהוא מוסיף עליהם ויש בעשייתן מצוה ואלו אע"פ שהוא מוסיף אין בעשייתן מצוה,
אבל יש קצבה ושיעור למצותן ואם רצה שלא להוסיף הרשות בידו ,אבל תלמוד תורה
עיקר מצוותו וחיובו אין לו שיעור אלא מחויב ללמוד יום ולילה כפי כוחו.
וכן גמילות חסדים דמוקי לה בירושלמי בג"ח דבגופו ,נראה דדמי לתלמוד תורה ,דאין
לו שיעור לעיקר שיעור מצוותו כתלמוד תורה.
ואע"ג דאמר בפ"ק דנדרים )ח (.האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכת זו נדר גדול
נדר לאלהי ישראל ,ומפרש הגמרא דאין זה מושבע ועומד מהר סיני דאי בעי פטר נפשיה
בק"ש שחרית וערבית ,אלמא יש שיעור לתלמוד תורה ,הא פירש שם הר"ן דמ"מ מצוה
מה"ת איכא משום ושננתם ע"ש.
ובהאי דירושלמי שכתבתי ניחא לי מה דק"ל אמאי לא חשיב ב' דברים שאין להם שיעור
לציצית ולולב ,דאמרינן במנחות פ"ד )מא (:ציצית אין לו שיעור ,כיוצא בו לולב אין לו
שיעור ,ומוקי לה דאין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה כדמפרש התם ,ולפי
דברי הירושלמי ניחא דהני אם מוסיף על שיעורן ועושה ציצית ולולב גדולים יותר משיעור
מצוותן אין בעשייתן מצוה ואין מקבלין שכר ע"ז יותר מכי עשה כשיעורן:
== ãë úéðòú ïáà éøåè ,úåèîùäéáö íëç ,õ"áòéì äðùî íçì ò"ò í"áîøäúèéùá

 (:á) äàô éîìùåøéוגמילות חסדים ,הדא דתימר בגופו אבל בממונו יש
לו שיעור ,ואתייא כיי דמר רבי שמעון בן לקיש בשם רבי
יהודה בן חנינא נמנו באושא שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו.
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למצות עד היכן רבן גמליאל בן איניניא ורבי אבא בר כהנא חד אמר עד כדי
תרומה ותרומת מעשר ,וחרנה אמר כבד את ה' מהונך ומראשית כל תבואתך,
כמראשית כל תבואתך.
רבי גמליאל בר איניניא בעא קומי רבי מנא מה חומש בכל שנה ושנה לחמש
שנים הוא מפסיד כולא ,אמר ליה בתחילה לקרן מיכן ואילך לשכר.
רב הונא אמר למצות עד שליש ,מהו לכל המצות עד שליש או למצוה אחת,
סברין מימר לכל המצות עד שליש ,רבי אבון אמר אפילו למצוה אחת ,רב
חביבא בשם רבנין דתמן מהו שליש לדמים היך עבידא לקח אדם מצוה וראה
אחרת נאה הימינה עד כמה מטריחין עליו עד שליש.
תני רבי ישמעאל זה אלי ואנוהו וכי אפשר לו לאדם לנוות את בוראו אלא
אנווה לפניו במצות אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה שופר נאה ציצית נאה
תפילין נאין (.â) ,אבא שאול אומר אדמה לו מהו חנון ורחום אף את תהא
חנון ורחום.
מעשה בר' ישבב שעמד והחליק את כל נכסיו לעניים שלח לו רבן גמליאל
והלא אמרו חומש מנכסיו למצות ,ורבן גמליאל לא קודם לאושא היה ,רבי
יוסי בי ר' בון בשם רבי לוי כך היתה הלכה בידם ושכחוה ועמדו השניים
והסכימו על דעת הראשונים ,ללמדך שכל דבר שבית דין נותנין נפשן עליו
סוף הוא מתקיים כמה שנאמר למשה מסיני ,ואתייא כיי דמר רבי מנא כי לא
דבר רק הוא מכם ואם הוא רק מכם למה שאין אתם יגיעין בו...
צדקה וגמילות חסדים שוקלת כנגד כל מצותיה של תורה שהצדקה נוהגת
בחיים וגמילות חסדים נוהגת בחיים ובמתים הצדקה נוהגת לעניים וגמילות
חסדים נוהגת לעניים ולעשירים ,הצדקה נוהגת בממונו של אדם וגמילות
חסדים נוהגת בין בממונו בין בגופו ,רבי יוחנן בר מריא בשם רבי יוחנן אין
אנו יודעין אי זה מהן חביב או צדקה או גמילות חסדים כשהוא אומ' וחסד
ה' מעולם ועד עולם על יריאיו וצדקתו לבני בנים הדא אמרה שגמילות חסדים
חביבה יותר מן הצדקה ותלמוד תורה...
) (.ãוגמילות חסדים ,דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים וצדקה וכבוד ,כבוד
בעולם הזה וחיים לעולם הבא.
רבי שמואל בר רב יצחק הוה נסיב שיבשתיה והוה מקלס קומי כליא והוה
רבי זעירא חמי ליה ומיטמר מן קומוי ,אמר חמי להדין סבא איך הוא מבהית
לן ,וכיון דדמך הוה תלת שעין קלין וברקין בעלמא ,נפקת ברת קלא ואמרה
דמך רבי שמואל בר רב יצחק גמיל חסדיא נפקון למיגמול ליה חסד ,נחתת
אישתא מן שמיא ואיתעבידת כמין שבשא דנור בין ערסא לציבורא ,והוון
ברייתא אמרין חיוי דדין סבא דקמת ליה שבישתיה.
והבאת שלום בין אדם לחבירו ,כתיב סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו,
בקשהו במקומך ורדפיהו במקום אחר ,אמר ר' טביומא נאמר רדיפה רדיפה,
מה רדיפה שנאמר להלן כבוד בעולם הזה וחיים לעולם הבא ,אף הכא כך.
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÷ .î ïéùåãéרמי ליה רבא לרב נחמן תנן אלו דברים שאדם עושה אותן
ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא אלו
הן כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחבירו ותלמוד
תורה כנגד כולם ,בכיבוד אב ואם כתיב )דברים ה( למען יאריכון ימיך ולמען
ייטב לך ,בגמילות חסדים כתיב )משלי כא( רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה
וכבוד ,ובהבאת שלום כתיב )תהלים לד( בקש שלום ורדפהו ,וא"ר אבהו אתיא
רדיפה רדיפה כתיב הכא בקש שלום ורדפהו וכתיב התם רודף צדקה וחסד,
בתלמוד תורה כתיב )דברים ל( כי הוא חייך ואורך ימיך – בשילוח הקן נמי
כתיב )דברים כב( למען ייטב לך והארכת ימים ,ליתני נמי הא ,תנא ושייר ,תני
תנא אלו דברים ואת אמרת תנא ושייר.
אמר רבא רב אידי אסברא לי )ישעיהו ג י( אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם
יאכלו ,וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב ,אלא טוב לשמים ולבריות
זהו צדיק טוב ,טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב ,כיוצא בדבר
יעשה לו ,וכי יש רשע
אתה אומר )שם פסוק יא( אוי לרשע רע כי גמול ידיו ֵ ָ
רע ויש שאינו רע ,אלא רע לשמים ורע לבריות הוא רשע רע ,רע לשמים
ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רע.
הזכות יש לה קרן ויש לה פירות שנאמר )ישעיהו ג( אמרו צדיק כי טוב וגו',
עבירה יש לה קרן ואין לה פירות שנאמר )ישעיהו ג( אוי לרשע רע וגו' ,ואלא
מה אני מקיים )משלי א יא( ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם ישבעו ,עבירה
שעושה פירות יש לה פירות ,ושאין עושה פירות אין לה פירות.
 ,êéîé ïåëéøàé :é"ùøלעולם הבא ,êì áèéé .בחייך ,íééç àöîé .לעולם הבא ,צדקה וכבוד
בעולם הזה ,êééç .בעולם הזה ואורך ימים לעולם הבא ,'åë éîð ï÷ä çåìùá .וליתנייה.
 ,éì àøáñà éãéà éáøאינו דומה לאלו דהנך כולהו הבריות נהנין ממנו ונמצא טוב לשמים
וטוב לבריות ,ובההוא כתיב כי פרי מעלליהם יאכלו דבהאי קרא כתיב כי טוב כי פרי
מעלליו יאכל בחייו ,אבל בשילוח הקן טוב לשמים הוא ואין כאן טוב לבריות ולא כתיב
ביה כי פרי מעלליו יאכל ,והלכך לא תנייה גבי אוכל פירותיהן בעולם הזהíéîùì òø .
 ,úåéøáì òøåכגון רוצח וגזלן וגנב ,úåéøáì òø åðéàå íéîùì òø .מגלה עריות ,מבזה מועדים,
אוכל חלב ,úåøéô åì ïéà .אין נפרעין ממנו יותר מכדי רשעו ,úåøéô äùåòù äøéáò .כגון
חילול השם שאדם חשוב עובר עבירה ואחרים למדין ממנו לעשות כן.
 ,áåè ÷éãö äæ (.î) ïéùåãé÷ :éîì òãåð àì äèéùולפירושו נראה ד"תלמוד תורה"
דקתני שאדם אוכל פירותיהן היינו לאגמורי ,ואע"ג דמשמע בשלהי פ"ק דב"ק יז :דלמגמר
עדיף למאגמורי מפני שמביא לידי מעשה ,ניהי דעדיף אבל אינו אוכל פירות בעולם הזה
אלא פירות המעשה .אי נמי ,אפילו למגמר הוי טוב לבריות לפי ששואלין אותו בני אדם
על איסור והיתר ומורה להם הוראות אע"פ שאינו קובע ישיבה ללמוד.
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êéîé ïåëéøàé ïòîì áéúë íàå áà ãåáéëá 'åë ïîçð áøì àáø äéì éîø àøîâ :òùåäé
,åìëàé íäéììòî éøô éë áåè éë ÷éãö åøîà éì äøáñà éãéà áø àáø øîà ,'åë

ועיין פרש"י ,ולכאורה קשה מכאן על פירש"י דלעיל דרבא גופא מוקי למתניתין דהכא
דקתני כל העושה מצוה אחת מטיבין לו דהיינו בשכר פירות כפשטיה והא דקחשיב
במתניתין דפאה הנך דמייתי הכא אינו לענין אם היתה שקולה מכרעת ,א"כ לא מישתמע
הך דרשא שפיר מכי פרי מעלליהם יאכלו ואדרבא טפי הו"ל לאוקמי קרא דאמרו צדיק
כי טוב בצדיק גמור ממש שעשה מצוה אחת יתירה ,ובאמת דלאו האי ולאו האי משתמעי
שפיר ,וכן למאי דס"ד דרבא מעיקרא מקרא דלמען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך וכן כולהו
קראי דמייתי מעיקרא לא משתמע שפיר לענין אם היתה שקולה מכרעת והיכא רמיזא.
אמנם למאי דפרישית לעיל אתי שפיר ,דלרבא מוקמינן למתניתין דכל העושה מצוה אחת
מטיבין לו כדרבי יעקב דאיירי לעולם הבא ואין לו שום שכר בעוה"ז ,ומתניתין דפאה
אפשר דאתי דלא כרבי יעקב ,אלא דאפ"ה מודו דכל המצות אין להם שכר מצות בעוה"ז
דאין להם פירות ,לבר מהנך דמייתי מקרא מעיקרא דלמען ייטב לן ולמען יאריכון דכתיב
בכיבוד אב ואם ,אשכר עוה"ז קאי ,מיהו למאי דמסיק רבא דרב אידי אסברא לי מהאי
קרא דכי פרי מעלליהם יאכלו ,א"כ שפיר מצינן לאוקמי מתניתין דפאה נמי כר' יעקב
דאע"ג דעיקר קרא דלמען יאריכון ימיך לא איירי באריכות ימים ממש לאגוני מסולם רעוע
כדפרישית ,אפ"ה קתני שפיר דכיבוד אב ואינך שטובין לשמים ולבריות יש להם פירות
בשאר עניני הצלחתן בעוה"ז שאין מנכין לו מהקרן.
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à"áèéø

)æ"äåòá ïäéúåøéô ìëåà (ä
 .æë÷ úáùאמר רב יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן ששה
דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם
הבא ואלו הן :הכנסת אורחין וביקור חולים ועיון תפלה והשכמת בית המדרש
והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לכף זכות ,איני והא אנן תנן )פאה
א( אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת
לו לעולם הבא ואלו הן כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום שבין
אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם] ,הני אין מידי אחרינא לא[ (:æë÷) ,הני
נמי )בגמילות חסדים שייכי לישנא אחרינא( הני בהני שייכי.
 ,éëééù éðäá éîð éðä ïðéñøâ éëä :é"ùøהכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים,
ועיון תפלה היינו בכלל גמילות חסדים דכתיב )משלי יא( גומל נפשו איש חסד,
השכמת בית המדרש וגידול בנים לתלמוד תורה היינו תלמוד תורה ,דן את חבירו לכף
זכות בכלל הבאת שלום ,דמתוך שהוא מכריעו לזכות ואמר לא חטא לי בזאת אנוס היה
או לטובה נתכוון יש שלום ביניהן ,ור' יוחנן לפרש לך אתא דבכלל שלשה דמתניתין
איתנהו להנך ששה ואיכא נמי לכבוד אב ואם ור' יוחנן לא פליג עליה.
 :éøéàîלעולם ישתדל אדם בהכנסת אורחים שאין לך מצוה גדולה הימנה ,דרך הערה
אמרו גדול הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש ,וכן אמרו ששה דברים אדם
עושה אותם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא הכנסת אורחים ובקור חולים והשכמת
בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לכף זכות וכוון תפלה ובמקום
אחר הוסיפו בכלל זה כבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו אלא
שאף אלו בכלל גמילות חסדים הם:
 ,éëééù íéãñç úåìéîâá éðä :à"áèéøכך היא גירסת הספרים ,כלומר הני דרבי יוחנן כולהו
בגמילות חסדים שייכן ולא אתא רבי יוחנן לפלוגי ,ורש"י ז"ל גורס הני דרבי
יוחנן בהני שייכן ,הכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים ,ועיון תפלה נמי
גמילות חסדים הוא כדכתיב )משלי יא( גומל נפשו איש חסד ואין נפשו אלא תפלה דכתיב
)שמואל א א( ואשפוך את נפשי לפני ה' ,השכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה
היינו תלמוד תורה ,הדן את חבירו לכף זכות היינו הבאת שלום ,והאי עיון דהכא לאו הוא
כעיון תפילה דהתם )ברכות נה( שמזכיר עוונותיו של אדם] ,דהתם היינו[ שתופס בלבו שהוא
ראוי ליענות באותה תפלה ,ועיון דהכא הוא שמכוין בתפלתו.
 ...'åâå 'ä øîàéå áéúëã 'åë íéçøåà úñðëä äìåãâ :æë÷ úáù :à"ùøäîוע"ד זה יש לפרש
מה שאמר הכתוב ויבא אהרן וגו' לאכל לחם עם חותן משה לפני האלהים,
דהיינו שבאו לאכול לחם עם חותן משה ,שהיה האורח לפניו ,וקודם קבלת השכינה ,כי
מצות הכנסת אורחים מוקדמת מהקבלת פני השכינה ,ולפני בזמן כמו לפני בא יום ה'
הגדול וגו':
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 ,'åë ä"á÷ä úãîë àìùנראה שהוא נותן טעם אל ענינו ,גם כי בבשר ודם לפי מידתו לאו
אורח ארעא שיאמר הקטן אל הגדול שימתין עליו ,שהוא פוחת כבודו שהקטן ילך אחר
עסקיו והגדול ימתין עליו עד שיחזור אליו ,אבל בהקב"ה לפי מידתו כי מלא כל הארץ
כבודו ,וגם אם אין מסתלק גילוי שכינתו וממתין עד שיחזור אברהם אליו אין שם ח"ו
פחת כבוד המקום ב"ה ,שע"כ נקרא מקום כי הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו,
וק"ל:
 ,éëééù éðäá éðäזו היא גירסת רש"י כמ"ש הר"ש בריש פ"ק דמס' פאה ע"ש ,ופירש"י
הכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמ"ח ,ועיון תפלה היינו בכלל גמ"ח דכתיב גומל נפשו
וגו' ,ובפירוש הר"ש הוסיף דנפש זו תפלה דכתיב ואשפוך את נפשי לפני ה' וגו' ע"ש,
ולי נראה לפרש דעיון תפלה בכלל הבאת שלום הוא ,דהתפלה מביאה שלום בין ישראל
לאביהם שבשמים ,ולרבותא נקט והבאת שלום בין אדם כו' ,וק"ל:
'îâá áåúëù äî ìò åôéñåäù äìéôúä øåãéñá íéøîåàù àúééøáä çñåðá ì

 :ãñ 'éñ ú"åù :ì"ùøäîמה ששאלת עמיתי מעניין התפילה אם יש לי קבלה מזקנים
תוכן עניינה ...וברכת התורה ראוי לאומרה קודם פרשת התמיד ...ע"כ אני נוהג
לומר ג' פסוקים של תורה והן לא תלך רכיל וגו' עד ואהבת לרעך וגו' שהוא שקול ככל
התורה ואח"כ ג' מנביאים...
ואח"כ משנה דאלו דברים שאין להם שיעור ,כדי שיהא ברכת התורה קאי על תורה נביאים
כתובים משנה .הנוסח הזה שלפנינו אלו הן כבוד אב ואם וכו' ,אינו מכוון ,ואי כנוסח
המשנה אינו מונה אלא כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחברו
ותלמוד תורה נגד כולם ,ואם בא לכלול כל הני דרבי יוחנן דאמר בריש מפנין )קכז (.ששה
דברים שאדם אוכל פירותיהם כו' ואלו הן הכנסת אורחים וביקור חולים ועיון תפלה
והשכמת בית המדרש והמגדל בניו לת"ת והדן את חבירו לכף זכות ,ופריך עליה מהאי
מתני' ,ומשני כל הני דר' יוחנן בהני שייכי ,פירש רש"י ...א"כ נחסרו הני תרתי המגדל
בניו לת"ת והדן חבירו לכף זכות .ועוד הני תרתי הכנסת כלה והלוית המת אינן לא בנוסח
המשנה ולא בנוסח דר' יוחנן ואפשר שפירוש בעלמא הוא על גמ"ח שעיקר פירושו זו
גמילות חסדים הוא הכנסת כלה והלוית המת ,וע"כ נראה בעיני נוסח האמיתי לומר תחילה
הני ג' דמתני' ואח"כ הני ששה דר' יוחנן וכאשר הגהתי לעיל === והוא עיקר נ"ל
==ïéðòá ãåò 'á 'éñ ç"åà ÷"éù í"øäî ú"åù ò"òå <?> ïî÷ì íéãñç úåìéîâ éðéã õîåà óñåéá íéøëæåî åéøáã
ãåòå í"áîøä ùì äìéôúä øåãéñ çñåðáå äàôã äðùîäå àøîâä çñåðì äàååùäáäìéôúä øåãéñ ìù çñåðä
==

===שפת אמת ?? עיין מהדורא קמא ====
== úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ' ïéðòá ?? ÷øôá ïî÷ì äáçøäá øúåé úàáåî åæ àéâåñ
== íéùøôîä ìëá ù"ééò 'äðéëù éðô
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 :èî äëåñתנא דבי רב ענן מאי דכתיב )שיר השירים ז( חמוקי ירכיך ,למה
נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף דברי
תורה בסתר.
והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב )מיכה ו( הגיד לך אדם מה טוב ומה ה'
דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך ,עשות
משפט זה הדין ,ואהבת חסד זו גמילות חסדים ,והצנע לכת עם אלהיך זו
הוצאת המת והכנסת כלה לחופה .והלא דברים קל וחומר ומה דברים שדרכן
לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת ,דברים שדרכן לעשותן בצנעא על
אחת כמה וכמה.
אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות שנאמר )משלי כא(
עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח .ואמר רבי אלעזר גדולה גמילות חסדים
יותר מן הצדקה שנאמר )הושע י( זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד ,אם אדם
זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל ,אדם קוצר ודאי אוכל .ואמר רבי אלעזר
אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו
לפי חסד.
תנו רבנן בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה ,צדקה בממונו
גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו ,צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים
בין לעשירים ,צדקה לחיים גמילות חסדים בין לחיים בין למתים.
ואמר רבי אלעזר כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד
שנאמר )תהלים לג( אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ ,שמא תאמר כל
הבא לקפוץ קופץ ת"ל )תהלים לו( מה יקר חסדך אלהים )חסד ה' מלאה הארץ( וגו',
יכול אף ירא שמים כן ת"ל )תהלים קג( וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו.
אמר רבי חמא בר פפא כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים ,שנאמר
חסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו.
ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב )משלי לא( פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על
לשונה וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד ,אלא תורה לשמה
זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד .איכא
דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד ,שלא ללמדה זו היא תורה שאינה
של חסד.
 :.ãë úåëîבא מיכה והעמידן על שלש דכתיב )מיכה ו( הגיד לך אדם מה
טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע
לכת עם )ה'( אלהיך ,עשות משפט זה הדין ,אהבת חסד זה גמילות חסדים,
והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה ,והלא דברים קל וחומר ומה דברים
שאין דרכן לעשותן בצנעא אמרה תורה והצנע לכת ,דברים שדרכן לעשותן
בצנעא על אחת כמה וכמה.
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 :èé ã äàô :àúôñåúצדקה וגמילות חסדים שקולין כנגד כל מצות שבתורה,
אלא שהצדקה בחיים גמילות חסדים בחיים ובמתים ,צדקה בעניים
גמילות חסדים בעניים ובעשירים ,צדקה בממונו גמילות חסדים בממונו ובגופו.
==== ÷åãáì ãåòå ìà÷æçé ïåæç ,ãåã éãñç àúôñåúéùøôî

 ,êøéë íéøúñðä êéëøé é÷åîç :é"ùøשכבוד התורה בצנעא ולא להיות יושב ושונה בגובה
של עיר ולא לשנות לתלמידיו בשוק כדאמר במועד קטן )טזúñðëäå úîä úàöåä .(.
 ,úëì åäá áéúëã äìëטוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה )קהלת ז( ,אף שם צריך
הצנע לסעוד במידה נאה ולשמוח במידה נאה ולא להנהיג קלות ראש בעצמו  .31ויש
אומרים אם צריך לבזבז להוצאת מת עני או להכנסת כלה ענייה יעשה בצנעא ,ולא לימא
קמי מאן דלא ידע דעבדי ]כן[ ,וכן מפרש בשאלתות דרב אחא >?<.
 ,àòðöá ïúåùòì ïëøãù íéøáãכגון צדקה הניתנת לעני בסתר שאין צריך להודיע לשום
אדם ,מה שאין כן במת ובכלה לפי שאחרים מתעסקין בהן ויודעין היציאה משל מי ,והיינו
דאמר רבי אלעזר דכל מילי בעי צניעותא ,והוא הדין לדברי תורה.
 ,çáæ ììëá ìëä çáæî 'äì øçáðחטאת ואשם ועולה ושלמים כולם זבח הםåòøæ øîàðù .
 ,'åâå ä÷ãöì íëìקרא הכתוב לזריעה צדקה ואת החסד קרא קציר וטובה קצירה מזריעה
כדמפרש ,ìëåà åðéà ÷ôñ 'åëå òøåæ íãà .שמא לא יצמח או ילקה בשדפון וברד.
 ,äáù íéãñç úåìéîâ éôì àìàהנתינה היא הצדקה והטורח הוא החסד ,כגון מוליכה לביתו
או טורח שתעלה לו להרבה ,כגון נותן לו פת אפויה או בגד ללבוש או מעות בעת
שהתבואה מצויה שלא יוציא מעותיו לאיבוד ,שנותן לבו ודעתו לטובתו של עניíëì åòøæ .
 ,ä÷ãöìהצדקה היא הזריעה שזורע כדי לקצור לקבל שכר ,וקצרו לפי חסד שתקבלו שכר
לפי החסד שבה .32
 ,åôåâá ïéá íéãñç úåìéîâכגון מספיד למת ,נושאו ,קוברו ,משמח חתן ,מלוה חבירו בדרך.
ובממונו מלוה לו מעות ,משאילו כלים ובהמהãñçå ä÷ãö úåùòìå õåô÷ì àáä ìë àîù .
÷ ,õôåומספיקין וממציאין לו אנשים מהוגנים לכך ,ת"ל מה יקר צריך לתת לב ולטרוח
ולרדף אחריה ,לפי שאינה מצויה תמיד לזכות בה למהוגנים.
 :éøéàîלעולם יזהר אדם לעשות כל עניניו בהצנע ובחשאי ולא דרך המייה ופרסום
יתר ,אפילו הוצאת המת והכנסת כלה שאין דרכן בהצנע ,יספוד במידה נאה
ויעשה שמחתו במידה בינונית ,והוא שדרשו והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה,
ומה דברים שדרכן בפרסום אמרה תורה והצנע לכת ,דברים שדרכן לעשותן בצנעה כגון
צדקה ודברי תורה לא כל שכן:
גדולה מידת גמילות חסדים יותר מן הצדקה ,שהצדקה בממונו וגמילות חסדים בגופו
ובממונו ,בגופו שטורח בעניני חבירו ,בממונו מלוה לו מעותיו בשעת דחקו ומשאילו
כליו ,צדקה לעניים גמילות חסדים אף לעשירים ,משמח חתנים מנחם אבלים מבקר חולים,
צדקה לחיים גמ"ח אף למתים ,מלוה את המת ונושא את מטתו וסופדו וקוברו.
ואף הצדקה שכרה נכפל לפי גמ"ח שבה ,והוא הטורח שטורח להוליכה לביתו או שטורח
להרבות באפייה ובישול כדי ליתן לו פת אפויה ובשר מבושל לקרב הנאתו ,וכל כיוצא
בזה ממה שנותן לבו ודעתו לטובתו של עני המקבלה .למדת שגמ"ח גדולה מן הצדקה,
=íìåöî= ïàë "íéä ééà"á ë"ùî ïééò :é"ùø .31
[ã úåà 'â àúìéàù äìàù ÷îòä ïééò .32
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והוא שאמרו זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד ,זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל ,קוצר ודאי
אוכל:
 ,'åë äòðöá úåùòì ïëøãù íéøáã ,'åë øúñá äøåú éøáã óà :èî äëåñ :à"ùøäîטעם
הענין העושה בפרהסיא עושה משום יוהרא ולא הוה לשמה ,והוא מפורש
בסוף פ"ב דמכות ע"ש:
 ,'åâå èôùîå ä÷ãö äùåò øîàðù 'åë ä÷ãö äùåòä ìåãâיש לדקדק דנקט במלתיה צדקה
לחוד ומקרא דמייתי כתיב צדקה ומשפט ,ואימא דבהדדי צדקה ומשפט הוא גדול יותר
מקרבנות אבל צדקה לחוד לא ,דכה"ג אר"א גופיה לקמן כל העושה צדקה ומשפט כו'
שנאמר אוהב צדקה ומשפט וגו' ,וי"ל דנבחר לה' מזבח משמע ליה דלא קאי אעושה אלא
אצדקה ומשפט וא"כ ה"ל למכתב נבחרו בלשון רבים אלא דכתיב נבחר בלשון יחיד דחד
מינייהו צדקה או משפט נמי נבחר מזבח ונקט במלתיה צדקה וה"ה משפט לחוד:
 ,'åë ä÷ãöì íëì åòøæ øîàðù 'åë ç"îâ äìåãâמבואר כי השכר ועונש מקרי פרי לפי המעשה
אם לטוב אם לרע בכמה מקראות ,ולזה המעשה המביא לידי פרי ההוא מקרי לפי דמיון
זה זריעה וקצירה ,והשתא קאמר דמעשה הצדקה אינה אלא כמעשה הזריעה לפרי ,שספק
אוכל הפרי ,כן הצדקה שבקל יבטל המצוה כמ"ש עבירה מכבה מצוה ,משא"כ גמ"ח
שהיא גדולה שבמצות ותבוא לידי אכילת פרי ולא תבטל שכרה בקל:
 ,'åë ç"îâ éôì àìàזריעה וקצירה דנקט בהו יתפרש כפי דרש דלעיל דר"א גופיה מרא
דשמעתא ,אלא דהכא דקדק מקרא מדכתיב לפי חסד דמשמע דקאי אצדקה גופה דאינה
משתלמת כו' וכפרש"י:
 ,'åë ä÷ãöäî øúåéנראה דהיינו גדולה ,במעשה קאמר ,דגדולה בג' דברים ,דהא לא חשיב
נמי דגמילות חסדים שאוכל מפירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעולם הבא כמ"ש בריש מסכת
פאה ,ולא חשיב נמי הא דלעיל דגדולה גמ"ח דקוצר ודאי אוכל ולא כן הצדקה כדלעיל:
 ,åìù êìùå äúàù åìùî åì ïú :ç â úåáà :øéùò ïåäמשום דאין הצדקה משתלמת אלא
לפי גמילות חסדים שבה ,והוא החסד שעושה בגופו להוליכה ולהמציאה
לעני כמו שפירש רש"י התם ,משום הכי לא קתני ששלך שלו ותו לא ,אלא אתה ,והוא
הגוף ,ושלך ,שהוא הממון ,של הקב"ה הוא וצריך ששניהם יתעסקו במצוה זו ,ונתינה
לעני הוא נתינה להקב"ה ,כדכתיב )משלי יט יז( מלוה ה' חונן דל:

:øðì êåøò

 ,äôåçì äìë úñðëäå àøîâá :èî äëåñמה דקאמר עם אלהיך דבסוטה )יד(

דרשו רז"ל אחרי ד' אלהיך תלכו הדבק במדותיו מה הוא גומל חסדים אף
אתה ,וקחשיב בכלל גמילות חסדים של הקב"ה שנעשה שושבין לאדם הראשון להכניס
כלה לחופה וכן בקבורת מת שקבר למשה ,ושניהם היו בסתר דהכנסת כלה ודאי היה
בסתר שאין אדם בעולם עדיין ,ובקבורת משה נאמר לא ידע איש את קברתו ,ולזה אמר
הצנע לכת בהוצאת מת והכנסת כלה עם אלהיך כמו שעשה הקב"ה:
 ,ä÷ãö äùåòä ìåãâ à"ø øîà àøîâáבמהרש"א ח"א הקשה דלמא דוקא צדקה ומשפט
ותירץ מדכתיב נבחר לשון יחיד משמע אפילו אחד ,אכן הקשה דהל"ל משפט ג"כ ומה
דכתב דחדא מינייהו נקט וה"ה ג"כ משפט ,לענ"ד דוחק הוא ,ועוד הא לקמן נקט ר"א
גופא תרווייהו דקאמר כל העושה צדקה ומשפט.
ולענ"ד י"ל דר"א זה נמשך לדברי ר"א דלעיל דקאמר עשות משפט זה הדין ,וברישא דהך
קרא דמיכה כתיב האקדמנו בעולות וגו' הירצה ד' באלפי אילים וגו' הגיד לך אדם מה
טוב ,הרי דמשפט וגם גמילות חסד הוא יותר מכל הקרבנות ,אבל צדקה שגרוע מגמ"ח
כדלקמן אכתי לא ידענו ,לכן מביא ראיה מקרא דעושה צדקה ומשפט דגם צדקה טוב
מכל הקרבנוות מדכתיב נבחר לשון יחיד.
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ודע שאין להקשות דהכא וכן מדברי ר"א לקמן משמע דצדקה ומשפט תרתי מילי נינהו,
ואילו בסנהדרין )ו (:בקרא דויהי דוד עושה משפט וצדקה דרש ליה אפשרה או שהיה
מחייב לעני בדין כשהיה חייב ומחזיר לו מממונו ע"ש ,משמע דחדא הוא ,די"ל דשאני
התם דכתיב 'לכל עמו' וצדקה ממש לא שייך בעשירים לכן על כרחך מוציא קרא ממשמעותו
משא"כ הכא:

 ,ìëåà éàãå øöå÷ 'åë ç"îâ äìåãâ à"øàå 'îâá íù :èî äëåñ :úîà úôùפירוש על פי
המשנה דגמילות חסדים היא מדברים שאוכלין פירותיהם בעוה"ז ,והיינו
וקצרו לפי חסד ,אבל הצדקה הוא שכר המזומן לעוה"ב בלבד ,וגמ"ח קוצרין פירותיהן
בעוה"ז והקרן קיימת כנ"ל:
 ,íéúîìå íééçì ç"îâå íééçì ä÷ãö ,åðåîîáå åôåâá ç"â åðåîîá ä÷ãö 'îâá íùמשמע דלא
שייך צדקה רק בנתינת מתנה לעני דאי לאו הכי הא משכחת צדקה גם כן בגופו שאופה
לעני פתו או מתקן לו מנעלו בחנם וכדומה ,וכמו כן למתים דעושה לו תכריכין וקוברו
בחנם במקום שנוטלין עליו שכר ,רק דס"ל דצדקה אינו רק בנתינה כמ"ש נתן תתן:
 ,'åë ïë ù"é óà ìåëé 'åë àáä ìë øîàú àîù 'îâá íùיש לפרש לפי פירש"י דצדקה דהוי
כמילא עולם חסד אינו כל צדקה רק כשממציאין לו עני הגון ,אבל ביראת שמים בכל
אופן הוי כמילא עולם חסד כדכ' וחסד ה' על יראיו ,אך לפי זה קשה למה התחיל רק
דעושה צדקה ומשפט כאילו מילא כו' ,הא איכא נמי יראה.
אכן י"ל דקאי אדלעיל דמשפט וצדקה כמילא עולם חסד יכול אפילו יראת שמים כן דכתיב
ביה וחסד כו' ,ת"ל וחסד על יראיו ,ואינו על כל העולם כמו משפט וצדקה ,מיהו הלשון
לא משמע כן.
לכן י"ל דהכי קאמר העושה משפט וצדקה כאילו מילא כל העולם כולו חסד ,יכול שהכל
מוכנים לקבל זה החסד שנתמלא כל העולם על ידי המשפט וצדקה ,ת"ל מה יקר חסדך,
שאפילו נתגלה בעולם אין הכל זוכין לה ,יכול אפילו ירא שמים אינו זוכה ,ת"ל וחסד ה'
כו' על יראיו ,דזה החסד שנתמלא העולם חל על יראי שמים כנ"ל:
==éìåà äðååëäù "øéáñîä" íùá àøúá éùåãéç ïééò ,'åëå ìëåà ÷ôñå òøåæì äîåã ä÷ãöù 'îâä éøáã ïéðòá
== ù"ééò íéøéùòì íâå êéøö àåäù íéàåøù ç"îâ ë"àùî ä÷ãö áùçð åðéàå ïåâä åðéàù éðò àåä

==ביאור בענין צדקה משתלמת לפי גמ"ח שבה "ארח מישרים" סימן יז אות כ
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 :úåáàא ב :שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה ,הוא היה אומר,
על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל
גמילות חסדים:

:ïúð éáøã úåáà

נוסחא א פרק ד... :על גמילות חסדים כיצד ,הרי הוא אומר )הושע
ו ו( כי חסד חפצתי ולא זבח ,העולם מתחילה לא נברא אלא בחסד

שנאמר )תהלים פט ג( כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם.
פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה ר' יהושע הולך אחריו וראה בית
המקדש חרב אמר ר' יהושע אוי לנו על זה שהוא חרב מקום שמכפרים בו עונותיהם של
ישראל ,א"ל בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה זה גמילות חסדים
שנאמר )הושע ו ו( כי חסד חפצתי ולא זבח.
שכן מצינו בדניאל איש חמודות שהיה מתעסק בגמילות חסדים ,ומה הן גמילות חסדים
שהיה דניאל מתעסק בהם אם תאמר עולות וזבחים מקריב בבבל והלא כבר נאמר )דברים
יב יג( השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה כי אם במקום אשר יבחר ה'
באחד שבטיך שם תעלה עולותיך ,אלא מה הן גמילות חסדים שהיה מתעסק בהן – היה
מתקן את הכלה ומשמחה ומלווה את המת ונותן פרוטה לעני ומתפלל שלשה פעמים בכל
יום ותפלתו מתקבלת ברצון שנאמר )דניאל ו יא( ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה
וכוין פתיחן ליה בעליתה נגד ירושלים וזימנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא
ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנא .33
 :äðùîä ùåøéô :í"áîøיאמר שבחכמה והיא התורה ,ובמעלות המידות והן גמילות
חסדים ,ובקיום ציוויי התורה והן הקרבנות  -התמדת תיקון העולם וסידור מציאותו
על האופן השלם ביותר.
<?> ïî÷ì åæ äðùîá äðåé åðéáø éøáã ï

 :àøåðèøáועל גמילות חסדים דכתיב )תהלים פט( עולם חסד יבנה ,וגמילות חסדים הוא
לשמח חתנים ולנחם אבלים ולבקר חולים ולקבור מתים וכיוצא בזה.
äéäùíéãñçúåìéîâ ïä äî åøîàã"ô ð"øã úåáàáå...:âð÷ âð÷ 'éñ íéàøé"íàø úåôòåú"áúë :ð"øã úåáà .33
ø÷éòáå .åè÷ðã éðä àðù éàî ò"ö íùå ,úîä úà äååìîå äçîùîå äìëä úà ï÷úî äéä ïäá ÷ñòúî ìàéðã
úà íúãáòåãäùò úåöîá äîëçä ïééòî øôñá ïééò ç"îâá ïäá ÷ñòúî ìàéðã äéäù ð"ãáàäì ì"ðî øáãä
.úåäâäá 'ã úåà æ"èô à"øã é÷øôì ì"ãø ïåàâä øåàéááå,äìéôú åæ íëéäìà 'ä
íåùîå ,äåìà åì ïéàù éîë äîåã ç"îâ àìá ãáìá äøåúá ÷ñåòä ìë :æé æ"òá ë"ùî éô ìò àåäù äàøð éìå
,ääìà íã÷ àé å ìàéðãá áéúëãîå ,ø÷éòá øôåëë ç"îâá øôåëä ìë â"ëô àúáø ìàåîù ùøãîá åøîà éëä
éøáã øàáì øáëî éìà åáúëîá áúë ì"öæ á"éöð ïåàâä áøäå .÷ñò ç"îâá íâù àá úåøåäì àåäã äðéî òîù
áåè ,úëì åäá áéúëã éúøú éðä ùøôîå ç"îâ êøãä úà íåùìá ììëð êàéä øàáì éãë åúðååëã úåúìéàùä
ç"îâ åòîùî ãñç úáäàå àø÷îä ùåøéôáèî óã äëåñáãâ"òàå ,äúùî úéá ìà úëìî ìáà úéá úà úëìì
.ì"ëò úëì åäá áéúëã éøú éðä ìù ç"îâ åòîùî êøãä úà 'éôá ïàë íå÷î ìëî ,øçà
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úåáà ïâî

 ,íéãñç úåìéîâ ìòå :á à úåáà :õ"áùøì :úåáà ïâîדבר זה מפורש הוא שעל גמילות
חסדים העולם עומד שהרי סדום וחברותיה היו עובדים עבודה זרה ועושין
כל תועבת השם ,ולא הקפיד הכתוב עליהם אלא על שלא היה בהם גמילות חסדים ,כדכתיב
)יחזקאל טז מט( זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה
ויד עני ואביון לא החזיקה .ולא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על החמס ,והכתוב
אומר )תהילים פט ג( עולם חסד יבנה ,כי לא היה צורך להקב"ה לבראתו אלא מצד החסד
לבני אדם.
וגמילות חסדים גדולה מהצדקה שהרי אמרו רז"ל בפרק השותפין )ב"ב ט (:שהנותן צדקה
לעניים מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים ,שהוא מדרך גמילות חסדים ,מתברך באחת
עשרה .וזו שאמר הכתוב )משלי כז ט( שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש ,כלומר
כי כמו שהשמן הטוב והקטרת משמחים הלב ,כן מתק לרעהו עצת נפש.
וגמילות חסדים גדולה מהצדקה בשלשה דברים כמו שנזכר במסכת סוכה )מט (:בפרק
החליל ובמדרש קהלת )רבה ז ז( שהצדקה היא לעניים וגמילות חסדים אפילו לעשירים
להלוותו בשעת דחקו ,וצדקה בממונו וגמילות חסדים בגופו ,לשמח חתנים ולבקר חולים
ולנחם אבלים וכיוצא בזה ,והגוף חביב מהממון ,וכן צדקה לחיים וגמילות חסדים לחיים
ולמתים לקוברם .וזה הוא חסד של אמת שנאמר )תהילים קג יז( וחסד ה' מעולם ועד עולם
על יריאיו ,ללמדך שעל החסד העולם עומד.
והתורה תחילתה גמילות חסדים )בראשית ב כב( ויבן ה' אלהים את הצלע ויביאה אל האדם,
באמצעיתה גמילות חסדים )בראשית יח א( וירא אליו ה' ,לבקרו .ויהיה אחרי מות אברהם
)בראשית כה יא( ויברך אלהים את יצחק בנו ,וכן ביעקב )בראשית כח א( ויברך אותו ,ברכת
אבלים .סופה גמילות חסדים ,ויקבור אותו בגי )דברים לד ו( ,כמו שאמרו בראשון מסוטה
)ט (:ובמדרש קהלת )רבה ז ז(.
ובמדרש רות )רבה ב יד( אמרו יעש ה' עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ,שנטפלתם
בתכריכיהם ,ועמדי ,שויתרו לה כתובותיהן .א"ר זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא
טהרה לא איסור ולא היתר ולמה נכתבה ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.
ובירושלמי במסכת מעשר שני )ה ה( אמרו כמה גדול כח של צדקה שכל השקפה לשון
ארור וזה לשון ברכה.
ורבינו משה ז"ל )פהמ"ש כאן( פירש :בחכמה וזה הוא התורה ,ובמעשה המצות וזהו העבודה,
ובמעלות המדות וזהו גמילות חסדים ,האדם נשלם .וזה אמת הוא אבל אינו כוונת המאמר
כי אין זה סיבת קיום העולם כי אם שלימות האיש ולמה ייחד עבודה משאר מצוות,
וגמילות חסדים משאר המדות .ובירושלמי מפורש במסכת מגילה )ג ו( ובתענית )ד ב( כי
על אלה הדברים נברא העולם ,ומסמיך אותם אל המקרא שנאמר )ישעיהו נא טז( ואשים
דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה ,ואשים
דברי בפיך ,זו תורה ,ובצל ידי כסיתיך ,זו גמילות חסדים ,לנטוע שמים וליסוד ארץ ,אלו
קרבנות ,ולאמר לציון עמי אתה ,אלו ישראל .הרי כתוב כי על שלשה אלה נטע שמים
ויסד ארץ על מכוניה.
וכן נזכר מזה בילמדנו בפרשת ראה )תנחומא ראה א( על התורה וזה מפרש כפירוש הראשון,
וכן בפרקי ר' אליעזר )טז א( אמר על התורה שנאמר )ירמיהו לג כה( אם לא בריתי יומם
ולילה וגו' ,ועל העבודה שנאמר )משלי טו ח( ותפלת ישרים רצונו ,ועל גמילות חסדים
שנאמר )הושע ו ו( כי חסד חפצתי ולא זבח .ופעם אחת היה מהלך רבן יוחנן בן זכאי
בירושלם והיה מהלך ר' יהושע אחריו ,ראו בית המקדש שהיה חרב אמר אוי לנו על
חורבן הבית שהיו מתכפרין בו עונותינו ,אמר לו בני אל ירע לך ,יש לנו כפרה אחרת
כמותה ואיזו ,זו גמילות חסדים ,שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח ,וכן אמרו על דניאל
)דניאל ו יא( שהיה עוסק בגמילות חסדים בבבל שאין שם קרבנות שהיה מתקן את הכלה
ומלוה את המת ונותן פרוטה לעניים )אד"נ ד ה >?<(.
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.áö ïéøãäðñ

î

.âì÷ ïéìåç

î

úåááìä úåáåç

 :úåáà :åðøåôñאמר שהעולם של ישראל ,והוא שיהא ענינים באופן שתשרה שכינה
בתוכם ויהיו לרצון ,עומד על שלשה דברים המשרים שכינה בישראל ,כי אמנם
ע"י העבודה תשרה שכינה כאמרו עולת תמיד לדורותיכם וגו' ונועדתי שמה לבני ישראל,
ובתורה ובגמילות חסדים יהיו ישראל בצלמו כדמותו ,ויהיו ראויים להקרא בניו ,והוא
כאב את בן ירצה אותם לשכנו בתוכם.
 :úåáà :øéùò ïåäועל גמילות חסדים ,קתני ליה בלשון רבים לפי שמצוה זו לעולם
נעשת בשנים ונמצא גומלים זה את זה ,כמשאז"ל )ויק"ר לד ח( על ענין הצדקה
המשתלמת לפי גמילות חסדים שבה ,שיותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה
עם בעל הבית.

)äòã åá ïéàù éî íò áéèäì ïéà (ç
 .áö ïéøãäðñאמר ר' אלעזר כל הנותן פתו למי שאין בו דעה ייסורין
באין עליו שנאמר )עובדיה א( לחמך ישימו מזור תחתיך אין
תבונה בו ,ואין מזור אלא יסורין שנאמר )הושע ה( וירא אפרים את חליו ויהודה
את מזורו.

ïéìåç

÷ .âìאמר רבי חמא ברבי חנינא כל העושה טובה למי שאינו יודעה
]é"ë úåøîâå íù á÷òé ïéò 'îâ çñåð éôì-
כאילו זורק אבן למרקוליס.
[íéðåùàøáíâ àáåîå ,àúéì ïìéã 'îâáå ??? éðåòîù èå÷ìéå

... :íéäìà úãåáò øòù óåñ :úåááìä úåáåçוכן שתי מידות הנדיבות והכילות ,ומקום
הנדיבות לשום כל דבר במקומו ולתת לכל בעל מידה חמודה מן
הממון והחכמה כפי מה שראוי לו ,כמו שכתוב )משלי ג כז( אל תמנע טוב מבעליו בהיות
לאל ידך לעשות ,ואמר )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה ,ומקום הכילות על האכזרים
והפתאים ומי שאינם מכירים את עצמם ולא ערך הטובה עליהם ,כמו שכתוב )משלי ט ז(
יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו ,ואמרו זכרונם לברכה )חולין קלג (.כל העושה
טובה למי שאינו מכירה כאילו זורק אבן למרקוליס.
]ä"ëå) "åøéëî åðéàù éîì" àìå "äøéëî åðéàù éîì" ñåøâì êéøöù áúëå íù ïéìåç à"ùøäî ïåéìâá àáåî-
[.ù"ééò (ùøåôîáéøéàîá

 :âì÷ ïéìåç :éøéàîאע"פ שגמילות חסדים מידה מעולה היא ושנתיבות התורה סובבות
עליה ,אינו מחוייב לגמול טובה למי שאינו מכירה ,דרך צחות אמרו כל העושה
טובה למי שאינו מכירה כאילו זורק אבן למרקוליס.
===חסר== כאן דברי ספרי חסידים סימן תתרכ"ו =רשימה של אנשים שאין לרחם
 ///עיין לקמן בדברי המספיק לר"א בן הרמב"ם ביאור מאמר
עליהם עיי"ש ולהעתיק
זה ===
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ïéðòä øáñä Y äòã åá ïéàù éî ìò íçøì øåñà ì

... :íù áö ïéøãäðñ :íéä úåéìâøîר"ל אם אחד מבקש מחבירו דבר וחבירו יבין
שהמבוקש הוא לרעת המבקש ,שאין לו דעה להכיר כי הדבר הזה
שמבקש אינו טוב בשבילו ,אוסר למתבקש לומר כיון שהוא מבקש ממני אעשה בקשתו,
אף אם שהוא מתחנן לעשות שאלתו אל ירחם עליו להשלים בקשתו .עי' ספר חסידים סי'
רל"ד מעשה באחד שחלה בא הרופא אמר לו אם תשתה מים תהיה בסכנה וכו' ואמר
לבנו תן לי מים כי צמא אני ואם לאו לא אמחול לך לא בעוה"ז ולא בעוה"ב ,אמר ליה
הקהל אל תהי חושש בדבריו.
וזה שהביאו ראיה מכתוב כי עם לא בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו ,ר"ל הדבק
במידותיו של מקום י"ת וכו' ,לאשר לפעמים רחוק מישועתי דברי שאגתי שהאדם מבקש
איזה דבר בחשבו שזהו לו לטובה ובאמת הוא שמור לרעתו ,עיין נדה לא .על הפסוק
אדוך ה' כי אנפת בי ,במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד
מהם התחיל מחרף ומגדף ,לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו ...עיי"ש עוד.
ïéðòä øáñä Y äòã åá ïéàù éî ìò íçøì øåñà ì

 :çìùá úùøô :õøô úëøáבפסוק זה א-לי ואנוהו ,אמרו חז"ל בשבת דף קל"ג הוי
דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה ,והרמב"ם ז"ל פ"א מהל' דעות ה"ו
כתב דרשה זו מקרא דוהלכת בדרכיו ,מה הוא רחום וכו' ,וכ"כ רבינו יונה ז"ל ,ומקור
לזה כתבו שהוא מספרי עקב ,וכנראה מדברי הרמב"ם ז"ל שזהו מ"ע מדאורייתא.
ובגמרא סנהדרין צ"ב אמרינן כל אדם שאין בו דעת אסור לרחם עליו שנאמר כי לא עם
בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו וכו' ,ואר"א כל הנותן פתו למי שאין בו דעה יסורין
באין עליו שנאמר וכו'.
והדברים צריכים ביאור גדול שהרי אפילו על בהמה ושאר בעלי חיים מצוה לרחם וכדאמרינן
בב"מ דף פה .שא"ל רבי לאמתיה שבקיה ורחמיו על כל מעשיו כתיב ,וכש"כ על אדם
שאין לו דעת כגון תינוק שבודאי מצוה לרחם עליו לעזרו ולמלטו מכל צרה וצוקה בזמן
שאין לו מי שיפקח עליו.
ונראה בזה בעזה"י שני גדרים אמיתיים .הא' דלא נקרא רחמנות אלא במה שלא חייבתו
תורה ליתן ,וכגון אם הוא עני הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת לו די
מחסורו ,וכן השבת אבדתו ופריקה וטעינה וכל כיו"ב אין העושה נקרא מרחם אלא עושה
מה שחייב לעשות ,וזה ודאי חייבים לעשות לכל אדם ואפילו למי שאין בו דעה ,ואפילו
אם הוא אדם בעל מידות קשות ורעות ,שכל זמן שהוא בכלל אחיך חייבים לעשות לו
כמו לשאר עניים שבישראל ,אבל ענין רחמנות המדובר כאן הוא לענין לתת לו לפנים
משורת הדין ,דהיינו יותר ממה שחייבה תורה ,וזהו מצד הרחמנות בלבד ,ועל זה אמרו
שלמי שאין בו דעת אסור לרחם עליו והטעם הוא כמו שיתבאר בעזה"י.
נראה עוד גדר בזה ,דודאי מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיו"ב
מצוה גדולה להטיב עמו ולרחם עליו בכל מה שהוא צריך ,אבל הגמרא מדברת כאן במי
שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע פניהם ,אבל יודע לבעוט בגאוה
ובוז על המרחמים עליו ,ומביט עליהם כעל נחות דרגא הנכנעים לפני מעלתו ,ותחת להכיר
ביקרת לבבם של המרחמים עליו ובמעלת נדיבותם הוא חושב בדמיונו שכ"ז הוא חולשה
מצד מרחמיו ,שהם כמוכרחים להטיב עמו וכי לכבוד הוא להם להיות בתומכיו ,ובדמיונו
מצוייר כאילו זה מגיע לו באמת ,וכמעט שקובע בלבו שהוא עושה טובה עמהן במה
שהוא נאות לקבל מהן[ ,והוא מתברך בלבבו לאמור הנה נפל לידו בר נש שאפשר למצוץ
ממנו ,וכבר הוא אצלו בהרשימה של משועבדיו.
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והתוצאות מהרחמנות על שכזה המה רעות רבות :א' שמחזקים את גאותו של זה ,ובפרט
שיתגאה בלבו על מטיביו ,ב' שהלה אינו מכיר טובה כלל וזהו מידה רעה מאד וכמשי"ת
בעה"י ,הג' שבכדי להראות שהוא איננו נכנע כלל להכיר טובה הוא אדרבא משלם רעה
תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם ,וכאילו הדריכו את מנוחתו ,וכידוע ליודעים,
וזהו מדה מנוולת מאד
והד' שבהתנהגות כזו ,הרי הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו ונמצאו באים לידי שנאה
תחת אהבה שהיתה ראויה לבא ע"י מידת ההטבה ,והה' שכפי הרגיל האדם הלזה מוסיף
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ,ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה ,וכפי הרגיל גם
בפעם השני מרחמים עליו קצת אבל לא כאשר בתחילה והלזה מתקצף כאילו גזלוהו וכו',
וסוף סוף שדורש וחוור ודורש עד שמסתלקין ממנו לגמרי ,והלזה נעשה שונא גמור
למטיביו ,וכל זה בא ע"י שרחמו על מי שאין בו דעה להכיר טובה .ולכן אחז"ל שאסור
לרחם על כיו"ב כי תוצאותיו הם צרות רבות ורעות וכמו שנתבאר.
ואפשר דזהו נמי מה שאמרו דיסורין באין עליו על המרחם למי שאין בו דעה ,דהיינו
יסורין של שילום רעה תחת טובה ושל קטטות ושנאה כבושה וכנ"ל .ועיין עוד חולין
דף קל"ג ע"א בגליון.
ומניעת הכרת הטובה הוא מידה רעה ומרה מאוד ,ועיקר הדרך לאהבת השי"ת ביארו
החסיד בחובות הלבבות על יסוד הכרת הטובה .והנני מעתיק מש"כ בברייתא משנת רבי
אליעזר פ"ז וז"ל :אין לך קשה לפני הקב"ה יותר מכפיית טובה וכו' ,לא נטרד אדם
הראשון מגן עדן אלא על כפיית הטובה וכו' ,אף אבותינו במדבר לא כעס עליהן הקב"ה
אלא על כפיית הטובה וכו' ,וכשהיו אבותינו בארץ לא היו רוב חטאותיהן אלא כפיית
טובה וכו' ,מפני מה ענש הכתוב ביותר לכפויי הטובה מפני שהוא כעין כפירה בעיקר
וכו' ,האדם הזה הוא כופה טובתו של חבירו למחר הוא כופה טובתו של קונו וכו' ,שכפיית
הטובה הוקשה לכפירה בעיקר וכו' הזהרו שלא תכפו סובה שכפוי טובה אינו יכול לקבל
מלכות שמים וע"ש.
=="... :ì"æå äáåè úçú äòø íìùì äòøä äãéîä øåàéáá ãåò øéáñä åë ÷øô íìåò ééç åøôñáוככה תראה
בכמה אנשים המדה הרעה והמנוולת לשלם רעה תחת טובה היינו לעשות רעות למי שמטיב לו ולאיש
שלא היה לו עמו שום עסק לא ירעו ולא ישחיתו) ,ובספר חוט המשולש דף מ"ה בהגהה כתב שהחתם
סופר ז"ל אמר על אחד שהעיז נגדו והרע לו תמה אני שאיני זוכר שעשיתי לו טובה מעולם אשר עבור
זה יהא מעוניין להרע לי עד כאן דבריו דברי פי חכם חן( ,אשר יפלא מאוד על התאוה המשונה הלזו
להרע דוקא למי שהטיב לו.
אבל באמת שהאדם המושחת הזה כשמקבל טובה ,מרגיש כעין חיוב הכרת טובה ,וברוב גאותו ומדותיו
הרעים אינו חושב כלל וכלל להכנע ולהכיר טובה ,ושוב הוא רואה במטיבו כאיש המדריך מנוחתו וכבעל
חוב שלו שהוא מחוייב לו לשלם ,ולכן מתעורר אצלו שנאה עליו ,ומתאוה להרע לו ,וגם להראות שהוא
אינו נכנע ,ושאין בו זיק רגש של חיוב הכרת טובה" ,עכ"ל.
==íçøì øåñà úòã åá ïéàù éî ìë ïéðòá (?? ãåîò íù íéðåéöáåäî ,ãî ïîéñ ä"ç ,ïé÷ééãåé)íåìù éøáã ò"òå
.äæ ïéðòá íéìá÷úî íéøáñä ãåò .áö ïéøãäðñ (øâðìøà) íäøáà úëøá ò"ò= .åéìò
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åðéàù éî íò áéèäì ïéàù (úåáéãðå úåðîçø) úåîå÷î éðùá <?> ÷éôñîä øôñá í"áîøä ïá à"ø éøáãá ò"ò ê
.éåàø

éë "åéìò íéîçøî ïéà" ,éðò úåéäì êôäå åùåëø ìë úà ùéã÷îù íãàù áúëù ïéëøò 'ìä óåñ í"áîø ò"ò ì
.... ù"ééò äæá àèåç àåäå åðåîî ìë øæôì äøñà äøåúäù ïéãë àìù äùò àåä
ïàë íëñì (?? ïé÷ééãåé) "íåìù éøáã" ïééò ì
äæ ïéðòá íéìá÷î íéøáñä :áö ïéøãäðñ øâðìøà íäøáà úëøá ì
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_ íéðåùàø :â ÷øô +
)א( ראשונים מוני המצוות )ב( דברי הרמכ"ם )ג( ראשונים

úååöîä éðåî íéðåùàø (à)
éðåî íéðåùàøä ìù íäéøáãî àéáäì åðîã÷ä äåöîä ìù úéììë äðåîú ìá÷ì éãë
àéáð íé÷øôä êùîäá .àúëìäã àáéìà äøãâå äåöîä éø÷éò úà íéàéáîä ,úååöîä
øæåç ãåîéìá úìòåú àöîé íé÷øôä ìë ãåîéì éøçà íâ .÷øô ìëì òâåðä íäéøáãî íéòè÷
.úòãå äðéá óéñåäì äæ ÷øô ìù

 ללכת...ואלו מצות קום עשה... :úååöîä ïéðî :äîã÷ä :úåìåãâ úåëìä
להלביש ערומים ולקבור מתים ולנחם אבלים לבקר חולים ואהבת
 שמחת, לגמול חסד, לרדוף צדק,[éîåø é"úë ;òðöäá-]  לעשות צדקה...[ וצדקúîà] שלום
...35 כלה
34 בדרכיו

 היא שצונו להדמות בו יתברך לפי יכלתנו והוא:ç äåöî :úååöîä øôñ :í"áîø
 וכבר כפל צווי זה ואמר,36 אמרו )דברים כח ט( והלכת בדרכיו
, ובא בפירוש זה מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום,)דברים י יב( ללכת בכל דרכיו
 מה, מה הקב"ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק,מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון
 וכבר נכפל הצווי.(הקב"ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד – וזה לשון ספרי )דברים שם
úåëìä éøáã úåèùô .ù"ééò ï"áîøäå í"áîøä éøáãá êåîñá äðåãéð â"äá úèéù øåàéá :úåìåãâ úåëìä .34
ö"ðø úð÷ñî ïëå .ïðáøã úååöî íâ äðåîù åúèéùëå ,äîöò éðôá äåöîë äìåòô ìë äðåîù íéøåî úåìåãâ
(áì) :íä åúèéùì â"éøúá íøôñîå (.73-72 íéãåîò úåöîä ïéðî ,åìù úåìåãâ úåëìä úàöåäá) øîééäñãìéä
úáäàå (æì) ,íéìåç ø÷áì (åì) ,íéìáà íçðìå (äì) ,íéúî øåá÷ìå (ãì) ,íéîåøò ùéáìäì (âì) ,åéëøãá úëìì
ïéðî éøçà åëùîð òãåéëù úåøäæàä éìòá éøáãî ïëå í"áîøä éøáã úåèùôî êë çéëåäå .÷ãöå (çì) ,íåìù
úåøäæà) "ï÷æ øåãéäá ë"ëå .íéàøéä øôñ ïéðîá àåä ïëå ,(ìåøéáâ ù"ø ,éðåìâøá é"ø ,ï÷æä à"ø) ,úåìåãâ úåëìä
"çîù áì"ä øéáñäå úçà äåöî íìåëù â"äá úèéùá áúåë ï"áîøä íìåà .(àé äøòä 3 ãåîò ï÷æä à"ø
øôñá éúàöî ïë ,'åëå íéúî øåá÷ì íéîåøò ùéáìäì åéëøãá úëììå áúë ïëù åúòééñî â"äáã åðåùìå" (ïàë)
äåöî ïìåëå ,ïä åéëøãá úëìäåã ùåøéô ,åéëøãá úëììå øçà ïøëæù åìà ìëù çéëåî äæå ,å"åå àìá ïìåë â"äá
.úåèéùäúà íëñîù <?> â"ñø øåàéá àìøòô ô"éøâä éøáãá ïî÷ì ò"òå ."åéìò õéìî ï"áîøäùåîë úçà
äåùäå ,íìåöî àðøñ ìà÷æçé úéá ë"ùîáå ?? áéåøè áøä ùøôîá ïééò "÷ãöå íåìù úáäà" â"äá ë"ùîá
.øîééäñãìéä ö"ðø úøòäáå ,?? ïî÷ì éðåìâøáìà é"ø úåøäæà éøáã íò
(èî÷) ,ãñç ìåîâìå (çî÷) ,÷ãö óåãøì (æî÷) ,ä÷ãö úåùòì (åî÷) :äðåî 86 ãåîò øîééäñãìéä úàöåäá .35
"çîùå úçà äðù åúáì äéäé é÷ð" úåöîì äðååëä 'äìë úçîù' äøåàëìù (387 äøòäá) øéòîå .äìë çîùì
(ãåòå áéåøè ù"àø) íéøáåñ ùéù àéáî íìåà .(íù íàø úåôòåú ë"ëå) çëø ïîéñ íéàøé øôñ ô"ò äæå ,'åâå
.äìëå ïúç úçîù ?? ÷øô ïî÷ì ïééòå ,ù"ééò ,äéàåùéðïîæá äìë úçîù úåöîì äðååëäù
äæ ÷åñôî äåöî ãîìð êéà äìàùä ìò äðåòù ïî÷ì íäøáà åðéáø åðá éøáãì ïééöì :úååöîä øôñ í"áîø .36
í"áîøäúèéù ø÷éòá .?? ïî÷ì äðè÷ä ãé ïééò 'ìùîä ãö ìò' ë"ùî .?? ãåîò ïî÷ì ,éååéö ïåùìá øîàð àìù
?? ?? ïî÷ì ïééò "úéðåðéáäêøã" úèéùáå (êåîë êòøì úáäàå) ãñçä úååöîá
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הזה בלשון אחרת ואמר )דברים יג ה( אחרי ה' אלהיכם תלכו ,ובא בפירוש גם כן שענינו
להדמות בפעולות הטובות והמידות החשובות  37שיתואר בהם האל ית' על צד המשל ית'
על הכל עילוי רב.
êåîë êòøì úáäàå úåöîì úåëîñð ãñçä úååöîã åúòãå úåìåãâ úåëìä ìò âéùî í"áîøä ì

 :à ùøåù :íùשאין ראוי למנות בכלל הזה מצוות שהן מדרבנן ...אבל הערנו עליו מפני
שטעו בו רבים ומנו נר חנוכה ומקרא מגילה בכלל מצוות עשה ,וכן מאה ברכות בכל יום,
ונחום אבלים ובקור חולים וקבורת מתים והלבשת ערומים ...לא תחשוב במקרא מגילה
בעבור שהוא תיקון הנביאים יקרא דאורייתא ...וכבר התבאר שכל מה שתקנו הנביאים
ע"ה שעמדו אחר משה רבינו הוא ג"כ מדרבנן...
וזה הוא שנעלם מזולתנו ומנה הלבשת ערומים בעבור שמצא בישעיה )נח ז( כי תראה
ערום וכסיתו ,ולא ידע כי זה נכנס תחת אמרו יתעלה )דברים טו( די מחסורו אשר יחסר
לו ,כי ענין זה הציווי בלא ספק הוא שנאכיל הרעב ונכסה הערום וניתן מצע למי שאין
לו מצע ,וכסות למי שאין לו כסות ,ונשיא הפנוי שאין לו יכולת להנשא ,ונרכיב מי שדרכו
לרכות כמו שהוא מפורסם בתלמוד )כתובות סז (:שזה כולו נכנס תחת אמר די מחסורו...
 :á ùøåù :íùהשרש השני שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת מי"ג מדות שהתורה
נדרשת בהן או בריבוי... .והנסמכים במחשבה זו ]-למנות בתוך התרי"ג מצוות הנלמדות מי"ג
מידות ,עיי"ש[ מנו בכלל מצות עשה בקור חולים ונחום אבלים וקבורת מתים בעבור הדרש
הנזכר באמרו יתעלה )שמות יח כ( והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון,
והוא אמרם בו )ב"מ ל (:את הדרך זו גמילות חסדים ,ילכו זה בקור חולים ,בה זו קבורת
מתים ,ואת המעשה אלו הדינין ,אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ,וחשבו כי כל פועל
ופועל מאלו הפעולות מצוה בפני עצמה ,ולא ידעו כי הפעולות האלו כולם והדומים להם
נכנסות תחת מצוה אחת מכלל המצות הכתובות התורה בביאור והוא אמרו יתעלה ואהבת
לרעך כמוך ...38
[í"áîøä úòãì äáåø÷ åîöò úòãå] .úåìåãâ úåëìä úòã øàáî ï"áîøä ì

... :à ùøåù :úååöîä øôñì :ï"áîøä úåâùäוהתשובה ]הרביעית[ ]-של הרמב"ם על
בה"ג[ היא שמנה בעל ההלכות נחום אבלים ובקור חולים וקבורת
מתים והלבשת ערומים ,ודברי הרב ] [í"áîøä-בתשובה הזאת תמימים מפני שדברי בעל
ההלכות עלומים  ,39אמר שמנה הלבשת הערום מפני שמצא בישעיה )נח ז( כי תראה ערום
וכסיתו ,כי אולי חשב מצות המזון ומצות המלבוש שתים מזה הכתוב בקבלה ,ואם כן
היא באמת סברא נפסדת שזה כולו נכנס בכלל מה שאמר יתעלה בתורה )דברים טו ח( די
מחסורו ,שהוא כולל החסרונות כלם כמו שאמרו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו,
וכן אפילו להשיאו אשה כמו שנתבאר במסכת כתובות )סז ,(:הכל כמו שכתב הרב זצ"ל.

וכן נחום אבלים ובקור חולים אמר שמנה אותן מצות בפני עצמן מפני שהן נדרשות
בתלמוד )ב"ק ל( אשר ילכו בה זה בקור חולים ,ושם הקשו היינו גמילות חסדים והשיבו
לא צריכא דאפילו בבן גילו ,וכן דרשו בה זו קבורה והקשו היינו גמילות חסדים והשיבו
'îâì åúðååëùïëúé ,ë"â ùåøéôä àáå ë"ùîå ,"úåãéîå [íéùòî-]úåìåòô"í"áîøäúùâãäì áì íéùì== .37
äðè÷ä ãéì ïééöì== åàéáäì == íéðåøçàãåò éìåàå ,"áìå äåöî" ïééò àéáäù éøôñä ìò óñåðù äèåñ
=============äøòä ïàë íéìùäì ========== .38
úòãá øéáñäùäî ïàë úååöîäøôñá "çîù áì" ò"òå ,ï"áîøäéøáã àéáäù ïî÷ì ÷"øäåæ ïééò== :ï"áîø .39
íéðåøçàãåòáå <?> àìøòô ô"éøâá ïî÷ì ïéðòä íåëéñáå ,ï÷æä à"ø úåøäæà ìò ï÷æ øåãéäáå ,â"äáä
=úáäàå ÷åñôá äøåúä ìò åùåøéôá éë ùåãéç äàøð êòøì úáäàå ììëá ãñçä úååöîù ï"áîøä ë"ùîá
.ãñçä úååöîì øå÷î àåäù íù øéëæä àìå ÷éæäì àìùå äàð÷ ìåèéá ÷ø ììåëã ì"ñã òîùî
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לא צריכא דאפילו לזקן ואינה לפי כבודו .ותשובת הרב על זה בעיקר השני תשובה עוקרת
עיקרים גדולים מסעפת פארות גבוהות ,עוד עתיד אני להתוכח בהן בעזרת הבורא.
אבל בעל ההלכות הוציאן למצוות האלו מ'והלכת בדרכיו' שהיא מצות עשה באמת כתב
] [â"äáä-וללכת בדרכיו ולהלביש ]= [å"å ïàë ùé úåàçñåðä ìëá íà ÷åãáìערומים לקבור מתים
לנחם אבלים לבקר חולים ,ומצוה אחת הן .וזה ממה שאמרו בגמרא סוטה )יד (.אמר רבי
חמא בר' חנינא מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו ,וכי איפשר לו לאדם ללכת אחר
הקב"ה אלא מה הקב"ה מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים ,מה הקב"ה מבקר חולים
אף אתה בקר חולים ,מה הקב"ה קובר מתים אף אתה תקבור מתים ,מה הקב"ה מנחם
אבלים אף אתה תנחם אבלים ] .[àøîâä ì"ëò-מכאן הוציא אותם ומנאן מצוה.
והרב ] [í"áîøä-מנה מצוה ח' להדמות בו יתברך כפי יכלתנו והוא שנאמר והלכת בדרכיו,
והביא מ"ש ]בספרי[ מה הקב"ה רחום אף אתה היה רחום וגו' ,ואמר וכפל זאת המצוה
בלשון אחר שנאמר אחרי ה' תלכו ,ובא בפירוש עניינו להדמות אליו בפעליו הטובים.
ואם כן למה יתמה על בעל ההלכות ,הוא ] [í"áîøä-תפש הלשון השנוי בספרי במצוה
הזאת ,ובעל ההלכות תפש לו הלשון השנוי בגמרא.
והנראה בכל זה ,שכל אלו גמילות חסדים הם ובכלל ואהבת לרעך כמוך הם נכנסים ,וכל
שנתרבה בגמילות החסד בזקן ואינה לפי כבודו ובבן גילו ,מאי זה מקום שיתרבה ,הכל
מצוה אחת היא לגמול חסד עם האח.
ולפי דעתי עוד ,כי אין ראוי למנות שום מצוה משום אזהרת יתרו למשה רבינו באלו
להודיע אותם לישראל ולדרוש להם שיהיו זריזים באלו המצות תמיד כדי לשכן ביניהם
אהבה ואחוה שלום וריעות כי בכך יתמעטו התרעומות והדינין ביניהם ולא יצטרכו למשפטים
בכל עת ,וזה מעצתו אליו וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום כמו שהזהיר והודעת
להם זו בית חייהם ,ופירושו שילמדו אומנות יחיו ממנה כי בה גם כן יתמעטו הגזלות
והדינין ,ואין מי שיביא זו בחשבון המצות.
íéúî úøåá÷ úåöî ì

ואני תמיה למה הזכיר הרב בכלל תשובתו קבורת מתים ,כי קבורת מתים בודאי יש בה
מצות עשה דכתיב )דברים כא כג( כי קבור תקברנו ביום ההוא ,וזו מצות עשה דרשוה בסיפרי
ומנאה הרב )מ"ע רלא( ,וכבר הביא הרב זצ"ל )שם( מה שדרשו מן הנתלה לשאר המתים,
ולא עוד אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה )סנהדרין מו ,(.וכמו שנלמוד לא תעשה
לשאר המתים כן נלמוד העשה .ובעל ההלכות שלא מנה העשה הזה בנתלה ,חייב הוא
למנותו במתים סתם .וא"ת שמא הקפיד הרב על בעל ההלכות מפני שאמר קבורת מתים
ולא אמר קבורת מתו שאין מתחייב בה אלא קרובים ,גם זו אינה תורה ,שבמקום קרובים
ודאי עליהם מוטלת ,אבל אם אין שם קרובים יהיה מת מצוה שמצות עשה שלו דוחה
פסח ומילה וכהן גדול ונזיר והחמירו בה יותר משאר המצות.
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,íéîåøò úùáìä úååöî .íéðåù "íéãåîò" 'âá úåòéôåî íéàøé øôñá ãñçä úååöî

÷øå÷éáå íéìáà íåçéð úååöî .åøéáçì 'ïåîî éøåñéà' 'ã ãåîòá úåòéôåî (äð÷) çà úàééçäå (ãð÷ âð÷) äøåá
úåéøáì òø íðéàù íéøåñéà' æ ãåîòáå .'ïåîî ìæåâ åðéàå úåéøáìå íéîùì òø' 'ä ãåîòá úåòéôåî (ëø èéø) íéìåç
.øãñä úåòîùîá ïééòì ùé .(çú æú) úå÷éáãå íå÷îä éëøãá äëéìä ìù úååöîä úåòéôåî 'íéîùì ÷ø
íéúî øåá÷ìå íéîåøò ùéáìäì ì

:íéàøé øôñ

עמוד ד :איסורי ממון שאדם לוקח מחבירו או מעכב במקום שחייבתו תורה ליתן... :
וו השני ...להלביש ערומים ,לקבור מתים ,החייאת אח ...פתוח תפתח ,נתון תתן...

) :ãð÷ âð÷ ïîéñישן נ( :להלביש ערומים לקבור מתים .צוה הב"ה על
שניהם בפרשת ראה אנכי) ,דברים יג ה( אחרי ה' אלהיכם תלכו ,ואמרינן בסוטה פרק א'
)יד (.דרש ר' חמא בר חנינא וכי אפשר לו לאדם לילך אחר השכינה והלא כתיב אש אוכלה
הוא ,אלא הלך אחר מדותיו של הב"ה מה הוא מלביש ערומים דכתיב ויעש ה' אלהים
וגו' ]אף אתה הלבש ערומים וכו'[ ,וכתיב נמי )ויקרא כה לו( וחי אחיך עמך ,והלבשת ערומים
בכלל וחי אחיך הוא ] ,[<?> äð÷ äåöî êåîñá ïééò-וכתיב נמי בישעיה )נח ז( כי תראה ערום
וכסיתו ,מה הקב"ה קובר מתים דכתיב )דברים לד ו( ויקבור אותו בגי אף אתה קבור מתים,
]מה[ הקב"ה מנחם אבלים דכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו ]מה
ברכו ברכת אבלים[ אף אתה נחם אבלים .40
ואמרינן בבבא מציעא באלו מציאות )ל (:תני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם ,פירוש
בית המדרש ,את הדרך זו גמילות חסדים ,אשר ילכו זה בקור חולים ,בה זו קבורה ,את
המעשה זו הדין אשר יעשון זו לפנים משורת הדין.
êîò êéçà éçå ì

) :äð÷ ïîéñישן מו( :להחיות אח .צוה הקב"ה בהר סיני )ויקרא כה לו( וחי אחיך עמך] ,בישן
נוסף :ותניא עמך חייך קודמין לכל אדם[ ,ומכלל וחי אחיך למדנו לפדותו מן השבי ,ולהלבישו

בקרה ,להאכילו ברעבון ,ולהשקותו בצמאון.
íéìåç ø÷áìå íéìáà íçðì ì

עמוד ה :איסורים שאדם עושה בהם רע לשמים ולבריות ואינו גוזל ונהנה ממון ... :וו חמישי חייבי עשה,
לנחם אבלים לבקר חולים...

) :ëø èéø ïîéñישן נ( :לנחם אבלים ולבקר חולים .צוה יוצרינו בפרשת ראה על שניהן
במקרא אחד דכתיב )דברים יג ה( אחרי ה' אלהיכם תלכו וגו' ,וכי אפשר לו לאדם לידבק
אלא הדבק במידותיו ,ואמרינן בסוף פ"א )סוטה יד (.דרש ר' חמא בר חנינא אחרי ה' תלכו
וכי אפשר אלא הלך אחרי מדותיו של הקב"ה ,מה הב"ה מנחם אבלים דכתיב ויהי אחרי
áúëù åîë) åðéðî øçà êùîð òåãéë ,â"äáä úååöî øãñì ñçéä íâ øøáì ùé åúèéù øåàéáì :íéàøé øôñ .40
== äàáä äøòäá çú ïîéñá íàø úåôòåú éøáãá ïééòå (ù"éò íéàéøéä øôñ íåéñá

כתב תועפות ראם כאן וז"ל :בדפוס עוד  -מה הקב"ה מבקר חולים דכתיב וירא אליו ה ' באלוני ממרא
לבקרו מחולי המילה אף אתה תבקר חולים ,המעתיק .ויפה נוסחת הכת"י שלא כתב כאן ביקור חולים,
דלזה ייחד רבינו מקום בפני עצמו בעמוד החמישי איסורים שאדם עושה בהם רע לשמים ולבריות ואינו
גוזל ונהנה ממון עיי"ש סי' רי"ט ר"כ לנחם אבלים ולבקר חולים  ,ואדרבא גם מה שהקב"ה מנחם
אבלים וכו' אין כאן מקומו בעמוד זה שמדבר באיסורי ממון שאדם לוקח מחבירו או מעכב במקום
שחייבתו תורה ליתן ,אלא שיגרא דרשת רב חמא בר"ח נקט  ,ודי בזה ואין להגיה יותר ועל הראשונים
אנו מצטערים וכו'.
ונתבאר מדברי רבינו שמ"ש כאן "לקבור מתים" ר"ל לפזר ממון בעד צרכי קבורת מת ,ואין זה ענין
לפסוק דכתיב כי קבר תקברנו ] .[?øåáéöäìò úìèåîä??íéúî øåá÷ì úéììëä äåöîä àéäù-ובזה מיושב
דברי הגמרא בבא מציעא ל :שהקשו "בה" זו קבורה  ,היינו גמילות חסדים ,ולא הקשו עדיפא מזה בה
זו קבורה הא מקבר תקברנו נפקא כדאיתא בסנהדרין דף מו ,והלב שמח בשורש ראשון לספר המצות
הרגיש בזה עיי"ש  ,אבל לפי סידור היראים לא קשה מידי כנ"ל ושפיר הקשו מגמילות חסדים שהוא
בין בגופו בין בממונו כסוכה דף מט:
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מות וגו' ,ואמרינן באלו מציאות )ב"מ ל( תני רב יוסף והודעת להם זו בית חייהם ,את
הדרך זו גמילות חסדים ,אשר ילכו בה זו בקור חוליםù"ééò øúé úåëéøàá ìëä ð 'éñ ñôãðá= .
ä"á÷äì ÷áãäì ì

עמוד ז :איסורים שאינם רע לבריות ורק לשמים ... :הוו הששי חייב עשה שמונים ...לידבק השם ,ללכת
בדרכיו ...לרדוף צדק ,לעשות צדקה ,לגמול חסד ... 41
) :æú ïîéñישן ג( :להדבק לשם .צוה הקב"ה שידבק האדם בדרכי המקום דכתיב )דברים י
כ( את ה' אלהיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק ,וכתיב )שם יג ה( ובו תדבקון ,וכתיב )שם יא
כב ,ל כ( ולדבקה בו .ותניא בסוטה פרק א' )יד (.וכי אפשר לו לאדם לידבק בשכינה והלא

כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא ,אלא הדבק בדרכי המקום ,מה הב"ה מבקר חולים
דכתיב וירא ה' אליו אף אתה בקר חולים וכו' ,והדבק בחכמים ותלמידיהם ,ואע"פ שבכל
מצוה ומצוה נאמר עשה במקומה הוסיף לך הכתוב כאן מצוה אחת .42
íå÷îä éëøãá úëìì ì

) :çú ïîéñישן ד( :ללכת בדרכי המקום .צוה הב"ה את ישראל ללכת בדרכי המצוות
דכתיב )דברים ח ו( ושמרת את מצות ה' אלהיך ]ללכת[ בדרכיו ,ואע"פ שעל כל מצוה
ומצוה נאמר עשה במקומה הוסיף לך הכתוב עשה אחר לקבל שכר .ובסוטה )יד (.דרשינן
מיניה להיות רחום לבקר חולים לנחם אבלים להלביש ערומים שהם דרכי יוצרנו ,וכבר
פירשתיו לעיל בעמוד חמישי בחייבי עשה )סי' ריט רכ(.
=ïééò ,'åëå äùò øîàð äåöî ìëáùå "úååöîäéëøãá" íééñå íå÷îä éëøãá ìéçúäù ,äåöîä ìù åúøãâä ò"ö
[èð åãîò ÷àåèéì ììä ø"øäì åéëøãá úëìäå ò"òå ,ãåòå åéàøéì áéáñ íéàøéä éùøôî

<?> ïî÷ì äúðéúðá øàôúé àìùå ä÷ãöá ñåéôå øåáéã ïéðòá (?? ïîéñ) íéàøéä éøáã 2

.úååöîäéðîéñá íéàøéä øôñ óåâá åøàáúð àìù ò"öù àìà â"äáá ïøå÷î åìà úååöî úîéùø .41

 .42כתב כאן "תועפות ראם" בתו"ד... :ורבינו אחז דרכו כפרש"י בפירוש התורה דברים יג ה שפירש
ובו תדברון הדבק בדרכיו גמול חסדים קבור מתים בקר חולים כמו שעשה הקב"ה עכ"ל.
ומש"כ רבינו ואע"פ שבכל מצוה ומצוה נאמר עשה במקומה  ,כתב הרב הגאון מהרש"ך שליט"א בגליון
היראים הנדפס שלו וז"ל :לכאורה אינו מובן דהיכן הוזכר בתורה מצות ביקור חולים למצות עשה עכ"ל.
ולפי מש"כ לבאר דברי רבינו לא קשה מידי דרבינו כתב כן כלפי מש"כ מקודם והדבק בחכמים ור"ל
כדברי הסמ"ג כדי ללמוד ממעשיהם  ,ועל זה אמר היראים ואע"פ שבכל מצוה ומצוה נאמר עשה במקומה
וא"כ מעשיהם של החכמים על כרחך הם מצות עשה ובלאו הכי מצווין אנו לעשותן ,על זה אמר רבינו
הוסיף לך הכתוב וכו' .וז"ל הבה"ג :וללכת בדרכיו להלביש ערומים לקבור מתים לנחם אבלים בקור
חולים וכו' ,והרמב"ן בספר המצות שורש הראשון כתב דכל מש"כ הבה"ג מצוה אחת הן וקאי כולהו
אדקמיה שכתב ללכת בדרכיו וביארה כפירוש הגמרא להלביש ערומים וכו' שזהו ההליכה בדרכיו.
ומדברי רבינו היראים נראה שמנה ללכת בדרכיו למצות עשה בפני עצמה ללכת בדרכי המצות באותן
שאינו בהם רע לבריות כי אם לשמים ואינם תלויות בדיבור ככל העמוד הזה שעומד רבינו בו ,ומה שחשבו
בגמרא דסוטה להלביש ערומים לקבור מתים חשבן רבינו בסי' קנ"ג קנ"ד בעמוד הרביעי באיסורי ממון
שאדם לוקח מחבירו או מעכב במקום שחייבתו תורה ליתן ,ולנחם אבלים ולבקר חולים חשבן רבינו בסי'
רי"ט ר"ך בעמוד חמישי באיסורים שאדם עושה בהן רע לשמים ולבריות ואינו גוזל ונהנה ממון.
ומש"כ רבינו ובסוטה דרשינן מיניה להיות רחום לבקר חולים וכו' ,כתב השם חדש קצת קשה דשם
בסוטה לא דרשו מה הוא רחום אלא בספרי סוף פרשת עקב דרשו כן ,ואני אומר דכוונת רבינו להיות
רחום לבקר חולים וכו' לחד מילתא וכאילו אמר שיהא אדם רחמן בכל מה שחושב והולך לבקר חולים
לנחם אבלים ולהלביש ערומים.
וביראים הנדפס כך כתב :ללכת בדרכי ה ' בסימן ד' ,וללבוש ערום וקבור מת בקר חולה ונחם אבל
בסימן נ' ודלא כהרמב"ן לדעת בה "ג ]==,íå÷îä éëøãá ÷áãä ...åéëøãá íãà ÷áãéù 'â ïîéñá íâ :äøòä
.== íìùä íéàøéá æ"ú ïîéñì óôåç
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] :æ äùò :â"îñבסימנים בתחילת הספר[ :ללכת בדרכיו שנאמר )דברים כח ט( והלכת
בדרכיו ונאמר )שם יג ה( אחרי ה' אלוקיכם תלכו לעשות חסד משפט וצדקה בארץ:
 :æ äùòמצות עשה ללכת בדרכיו הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו ,ואומר אחרי
ה' אלהיכם תלכו ,ומפרש בפ"ק דסוטה )יד (.אחרי מידותיו תלכו מה הוא מלביש ערומים
שנאמר )בראשית ג כא( ויעש ה' לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,ומבקר חולים שנאמר
)בראשית יח א( וירא אליו ה' באלוני ממרא ,ומנחם אבלים שנאמר )בראשית כה יא( ויהי אחרי
מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו ,וקובר מתים שנאמר )דברים לד ו( ויקבור אותו
בגי – אף אתה עושה כן.
וכן פירשתי לחכמי ספרד פירוש של זה המקרא )דבה"י-א כח ט( ודע את אלהי אביך ועבדהו,
שכמו שהוא חנון ורחום ועושה חסד משפט וצדקה בארץ – כן תעשה אתה .והא לך שני
עדים ביאשיהו שנאמר עליו )ירמיה כב טו-טז( שאכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו
דן דין עני ואביון אז טוב ,הלא היא הדעת אותי נאם ה' ,ונאמר עוד )ירמיה ט כב-כג( אל
יתהלל חכם בחכמתו ,וכתיב כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה'
עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה' .43
ãñç úåìéîâ ìù ïðáøã úååöî ì

כתב  :äùò úååöî ÷ìç óåñá â"îñäאחרי שסיימנו מצוות עשה של תורה נחל לבאר
מצוות עשה שהם מדברי סופרים ומהם מדברי נביאים ,והם חמש מצות :מצות עירובין,
אבל ,מצות תשעה באב ,מצות מגילה ,מצות חנוכה .וכבר בארנו מצות נטילת ידים
מצות ֵ ֶ
שהיא מדברי סופרים בהלכות ברכות .עשה א :הלכות עירובין...
 :á äùò ïðáøã äùò úååöîהמצוה השניה מדברי סופרים היא מצות אבילות .מתוך דברי
הלכות גדולות משמע שמצוה להתאבל מן התורה על הקרובים ביום ראשון ...ויש להשיב...
בתחילת מסכת פאה שנינו :אלו דברים שאין להם שיעור וכו' וגמילות חסדים וביקור
חולים ונחמת אבלים ,ומפרש בירושלמי )שם( בחסד ]שבגופו[ כגון תיקוני המת והכלה,
אבל בממונו יש לו שיעור ,שהרי אמרו חכמים )כתובות נ( המבזבז אל יבזבז יותר מחומש.
íéçøåà úñðëäå çøåàä úééåì úåöî ì

הלויה הוא החוק שחקקו אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה ,מאכיל עוברי דרכים ומשקה
אותם ומלוה אותם ,וגרסינן בפרק הרואה )ברכות נד (:המאריך על שלחנו מאריכין לו ימיו
ושנותיו ,שמא יבוא עני על השלחן ,וכתיב )יחזקאל יח( המזבח עץ שלש אמות וגו' ומסיים
בה וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה' ,מלמד ששלחנו של אדם בזמן הזה מכפר עליו
כמו המזבח )חגיגה כז .(.וגדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה שנאמר וירא והנה
שלשה אנשים וגו' כדאיתא בפרק מפנין )שבת קכז( ולוייתם גדולה מהכנסתם ,אמרו חכמים
כל שאינו מלוה כאילו שופך דמים ,אפילו המלוה חבירו בעיר ארבע אמות יש לו שכר
מרובה ,ומפרש בסוטה פרק אחרון )מו (:כמה שיעור הלויה שחייב בה אדם  -הרב לתלמיד
עד עיבורה של עיר והאיש לחבירו עד תחום שבת והתלמיד לרב עד פרסה ואם היה רבו
מובהק עד שלשה פרסאות[ã"éô ìáà 'ìä í"áîøä ïåùì ìò ññåáî òè÷ä áåø=] .
íéìåç øå÷éá úåöî ì

מסקינן בפרק אין בין המודר )נדרים לט (:ביקור חולים מצוה על הכל ,אפילו גדול מבקר
את הקטן ,וכל המבקר את החולה כאילו נטל חלק מחוליו והקל מעליו ,וכל שאינו מבקר
ãåòå äùî úéøáå íéìùåøé ïåëî â"îñáå <?> äîìù éãåîò â"îñä éùøôî ïééò== :â"îñ .43
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את החולה כאילו שופך דמים .אמרינן בירושלמי דפאה )א( דרך ארץ שהרחוקים אין
מבקרים את החולה אלא מיום שלישי והלאה ,ואם קפץ עליו החולי והכביד מבקרין אותו
מיד ,ואמרינן בפרק אין בין המודר )מ (.שאין מבקרין לא בשלש שעות ראשונות ביום ולא
בשלשה אחרונות ,מפני שהן מתעסקין בצרכי החולה ,באחרונות ובראשונות מבקש רחמים,
ואין מבקרין לא חולי מעים ולא חולי העין ולא מיחושי הראש מפני שהביקור קשה להם.
עוד שם רבא יומא קמא דחליש אמר לא תגלו לאינשי דלא ליתרע מזליה מכאן ואילך
אמר פוקו ואכריזו בשוקא מאן דסני ליה יחדי לי וכתיב בנפול אויבך אל תשמח וגו' פן
יראה ה' והשיב מעליו אפו ,ומאן דרחים לי ליבעי רחמי עלי.
אמרינן בפרק קמא דשבת )יב (:הנכנס לבקר החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי
ספסל ולא על גבי כסא ולא על גבי מקום גבוה ולא למעלה ממראשותיו אלא ישב לפניו
על גבי קרקע ומבקש עליו רחמים ויצא.
äìë úñðëäå úîä úøåá÷ ì

מי שהיה לפניו מת וכלה ,מניח את הכלה ומתעסק במת ,וכן הוא אומר לב חכמים בבית
אבל ,מת וכלה שפגעו זה בזה בדרך ,מעבירין המת מלפני הכלה והכל עוברין מלפני המלך
כדאיתא בכתובות פ"ב )יז.(.
עוד שם מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה ,אומר מורי רבינו יהודה דדווקא בשעת
הוצאה וקבורה מבטלין )מו"ק כז :תד"ה אסורין( ובפ"ק דמגילה )ג (:משמע דדווקא להוצאת
מת מצוה מבטלין שאומר מת מצוה ותלמוד תורה מת מצוה עדיף ,אבל בתוספות )שם(
פירשו דלאו דווקא נקט מת מצוה לענין זה אלא נקטיה ]מפני[ דברים אחרים שמביא שם.
ובירושלמי דאלו עוברין )פסחים דף כד (.גרסינן רבי אבהו שלח רבי חנינא בריה ]יזכה-ללמוד[
בטבריא ,אתון אמרין ליה גמול חסד הוא ,שלח ליה המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך
בטבריא ,כבר נמנו בעליית בית אריס בלוד שהתלמוד קודם למעשה ,רבנן דקיסרין אמרין
הדא דאת אמר אם יש שם מי שיעשה אבל אם אין שם מי שיעשה המעשה קודם לתלמוד.
äøåú ãåîìú ïéìèáî ì

עוד שם )כתובות שם( מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה לחופה ,במה דברים
אמורים כשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין ,אבל אותם שאין לומדים
חייבין להתעסק עמו ,ואמרינן במועד קטן )כז( מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה
עד שיקברוהו ,ואם יש חבורתא מותרין ,פירוש שיש חבורות המתחלקין להתעסק במתים
שמאחר שיש שם מי שיתעסק בצרכיו מותרין .תלמיד חכם שמת אם לא היו עמו ששים
ריבוא מבטלין תלמוד תורה להוצאתו ,היו שם ששים ריבוא אין מבטלין ואם היה רב מלמד
לאחרים אין לו שיעור אלא מבטלין הכל להוצאתו ,ופסק בשאלתות דרב אחאי )לד( דממילא
שמעינן דלמאן דלא קרי ולא תני אין מבטלין אם יש לו מתעסקין כדי קבורה בעלמא.
קוברין מתי גוים ומנחמין אבליהם ומבקרין חוליהם מפני דרכי שלום כדאיתא בפרק הניזקין
)גיטין סא .(.בתי קברות אסורין בהנאה ...מאימתי יתחייב האדם באבל...
בפרק אלו מציאות )ל (:דרשינן והודעת להם הדרך זה בית חייהם פירוש זו אומנות ,את
הדרך זה גמילות חסדים ,ילכו בה זה ביקור חולים ,אף בבן גילו ,בה זו קבורה ,ואת
המעשה זה הדין ,אשר יעשון זה לפנים משורת הדין ,ולא חרבה ירושלים אלא מפני
שהעמידו דבריהם על דין תורה.
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 :÷"îñיום שני במצוות עשה התלוין בגוף :åî ïîéñ ...לגמול חסדים  44דכתיב )שמות יח( והודעת
להם הדרך אשר ילכו בה ,וכן הוא אומר )דברים כח( והלכת בדרכיו .וזאת המצוה
גדולה מצדקה כמו שאמרו רז"ל )סוכה מט( שהיא בגופו ובממונו .וזהו לשמח חתן וכלה.
ומעבירין המת מלפני חתן וכלה ,וזה וזה לפני מלך ישראל .וגם לנחם אבלים ,וזה וזה
בכלל והלכת בדרכיו ,כמו שנעשה הקב"ה שושבין לאדם הראשון ונחם יצחק אבינו.
ולעשות לויה ,ושיעור לויה רב לתלמיד עד עיבורה של עיר ,חבר לחבר עד תחום שבת,
תלמיד לרב עד פרסה ,וברבו שאינו מובהק אבל ברבו מובהק עד ג' פרסאות .ובא וראה
כמה גדול כח של לויה ,שהרי אחד הלוה ואחד המתלוה אינם ניזוקים כל היום שנאמר
)ישעיה נז יט( שלום שלום לרחוק ולקרוב וגו' ,ובשביל לויה אמרה תורה הביאו עגלה ערופה
שנאמר ידינו לא שפכו ,ודרשו רבותינו )סוטה מו( לא פטרנוהו בלא לויה.
וגם ממעשה מאותו כנעני שהראה את מבוא העיר דכתיב )שופטים א כד( ועשינו עמך חסד,
ודרשו רבותינו )שם( מה חסד עשו עמו שכל אנשי אותה העיר הרגו לפי חרב ואת האיש
ואת משפחתו שלחו ,וילך האיש ויבן עיר ויקרא שמה לוז ,תנא היא לוז שצובעין בה תכלת
היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה ,בא נבוכדנצר ולא החריבה ,ואף מלאך המות אין לו
רשות לעבור בה ,וזקנים שבה שדעתם קצה עליהם מוציאים אותם חוץ לעיר ומתים ,והלא
דברים ק"ו ומה הכנעני הזה שלא דבר בפיו ולא הלך ברגליו אלא רמז באצבעו ,גרם הצלה
לו ולבניו עד סוף כל הדורות ,המדבר בפיו והמהלך ברגליו על אחת כמה וכמה.
íéìåç øå÷éá ì

 :æî ïîéñלבקר חולים ,דכתיב )דברים כח( והלכת בדרכיו .ומקשינן היינו גמילות חסדים,
ומשני )נדרים מ וב"מ ל( לא נצרכה אלא לבן גילו דאמר מר בן גילו נוטל אחד מס' בחליו,
אפילו הכי איבעי ליה למיזל .וביקור חולים אין לו שיעור אפילו גדול אצל קטן .ואפילו
מאה פעמים ביום .וצריך לישב באימה וביראה מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה,
שנאמר )תהלים מה( ה' יסעדנו על ערש דוי .והמבקר ניצול מדינה של גהינם ,שנאמר אשרי
משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' .ומעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה
ולא נכנסו חביריו לבקרו ונכנס רבי עקיבא לבקרו .ובשביל שכיבד וריבץ לפניו אמר ליה
רבי החייתני ,ויצא רבי עקיבא ודרש כל שאינו מבקר החולה כאלו שופך דמים .ומצינו
שהקב"ה ביקר אברהם אבינו שנאמר וירא אליו ופרש"י לבקר החולה.
íéúî øåá÷ì ì

 :çî ïîéñלקבור מתים דכתיב )שמות יח( ואת המעשה אשר יעשון ,ודרשו רבותינו זה בית
החיים .ומצינו שהקב"ה קבר משה רבינו ,ויש מוכיחים מוהלכת בדרכיו .ואפילו זקן ואינו
לפי כבודו .ומבטלין תלמוד תורה להוצאת המת .ולעשות צרכיו מבטלין במקום שאין
מתעסקין אחרים ,אבל במקום שיש מתעסקין אחרים אין מבטלין רק להוצאת המת בזמן
שאין עמו כל צרכו דהיינו ששים רבוא למאן דקרי ותני אבל למאן דלא קרי ולא תני
אפילו אין שם רק עשרה אין מבטלין .ולמאן דמתני לעולם .וכן הדין בעבודה ובטומאת
כהן בזמן הזה ומלאכה אסורה כל זמן שמת בעיר לכל בני העיר אם לא נחלקו לחבורות.

,ïî÷ì <?> ìéðåì íééç úåçøåàá íéàáåî úö÷î== :÷"îñ .44

==:ïàë íéðîéñä ìëá "íéãåîòä ïåéáö" ïééò
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íéãñç úåìéîâ úåöî ì

 :âé ïîéñ :â ÷ìç :äáåùú éøòù :äðåé åðéáøויש במצות עשה מן החמורות שאין המון
העם נזהרים בהן ,כגון הזכרת שם שמים לבטלה ...וכן גמילות חסדים שהיא
מצות עשה ,שנאמר )שמות יח כ( והודעת להם את הדרך ילכו בה ,זו גמילות חסדים )ב"מ
ל (:ואמרו )סוכה מט (:גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שהצדקה לעניים וגמילות
חסדים בין לעניים בין לעשירים .על כן אמרו )אבות א( על שלשה דברים העולם עומד על
התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים .והנה הצדקה בממונו וגמילות חסדים בין בגופו
בין בממונו ,כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו
אם דל ואם עשיר ,וזאת מן החמורות ומן העקרים הנדרשים מן האדם ,שנאמר )מיכה ו ח(
הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד.
וכן מצוה להכנס לפנים משורת הדין ,שנאמר )שמות יח כ( ואת המעשה אשר יעשון ,ואמרו
רז"ל )בבא מציעא ל (:זה לפנים משורת הדין .ויש בענין זה דרכים רבות אשר תהיה בהן
המצוה הזאת מן החמורות ,הכל לפי ענין הדין ,כמו שאמרו רז"ל )שם( לא חרבה ירושלים
אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא נכנסו לפנים משורת הדין.
 :ãé ïîéñויש אנשים רבים בהמון העם חושבים ,כי אין עיקר האבדון והפסד הנפש זולתי
בעבירות שיש בהן מעשה ,וכי אין אבדן נפש אל האיש אשר הוא טהור מחטוא במעשה,
ובדרך העבירות לא הלך ,וחדל מעשות מצות ומעשים טובים .על כן אנו חייבים להודיע
תועי רוח בינה ,כי אמרו ז"ל )ירושלמי חגיגה א ז( ויתר הקב"ה על עבודה זרה וגלוי עריות
ושפיכות דמים ולא ויתר על עון בטול תורה .ואמרו )ספרי עקב( כשם ששכר תלמוד תורה
גדול מכל המצוות ,כך עונש המבטל גדול מכל העבירות ,ואמרו )סנהדרין צט (.כי דבר ה'
בזה ואת מצותו הפר ,נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק .וכבר זכרנו לך
כל אלה בשער התורה.
 :åè ïîéñומצאנו בענין אנשי סדום שהיו רעים לה' מאד בכמה עלילות נשחתות ,כמו הגזל
והחמס ועיוות הדין וגלוי עריות ,ואם כל זה הזכיר הכתוב כי אבדו ונשמדו בעון בטול
הצדקות ,שנאמר )יחזקאל טז מט( הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ויד עני
ואביון לא החזיקה .ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה'
)ישעיה כט יג( ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה לכן הנני יוסיף להפליא את העם
הזה הפלא ופלא ,ונאמר )ירמיה יב א( מדוע דרך רשעים צלחה קרוב אתה בפיהם ורחוק
מכליותיהם ,ונאמר )תהלים עג כז( כי הנה רחקיך יאבדו...
 :æé ïîéñודע כי המעלות העליונות נמסרו במצות עשה ,כמו מעלת הבחירה ,שנאמר )דברים
ל יט( ובחרת בחיים ,ומעלות תלמוד תורה ,שנאמר )שם ו ז( ודברת בם ,ומעלות לכת בדרכי
ה' ,שנאמר )שם כח ט( והלכת בדרכיו...
úåéøáä ìò íçøìå úåéøæëàî ÷çøúäì ì

 :åì ïîéñלא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך )דברים טו ז( .הוזהרנו להסיר מנפשנו
מדת האכזריות ,ולנטוע בה נטעי נעמנים ,הם הרחמים והחסדים הנאמנים ,כמו שכתוב
)שם כח ט( והלכת בדרכיו .ובעבור כי מן האפשר שלא יקפוץ את ידו ויחון את העני ולא
מדרך הרחמנות ,כענין שנאמר )משלי יב י( ורחמי רשעים אכזרי ,על כן כתוב לא תאמץ את
לבבך .ועונש האכזריות רע ומר ,כאשר יתבאר בשער האכזריות בעזרת האל .ואמרו רז"ל
)שבת קנא (:ונתן לך רחמים ורחמך והרבך )דברים יג יח( כל המרחם על הבריות מרחמים
עליו מן השמים ,וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים.
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 :ãð ïîéñוחייב אדם לחשוב מחשבות להעלות עצות הגונות ומתוקנות לחברו ,וזה אחד
מעיקרי דרכי גמילות חסדים שנאמר )משלי כז ט( שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו
מעצת נפש.
ãñç úåùòì íéðîåæîä íòá íéáãðúî ì

 :àò ïîéñוטוב ונכון מאד להיות בכל עיר ועיר מתנדבים בעם מן המשכילים ,להיות
נכונים ומזומנים לכל דבר הצלה ,בהיות איש או אשה מישראל שרויים בצער .והנה נתחייבנו
לטרוח בשור אחינו או שיו הנדחים ,להיות עמנו עד דרוש אחינו אותו ,עתה מה לעשות
יקר וגדולה לבעליהם .וכן כתוב )ישעיה נח ז( ועניים מרודים תביא בית.
== ,<?> ,<?> éìùîå úåáàì åéùåøéô ,<?> äáåùúä úøâà Y äðåé åðéáø éøáãî ãåò 2
åéëøãá úëìäå ì

 :àéøú äåöî :êåðéçä øôñלהדמות בדרכי השם יתברך הטובים והישרים :שנצטוינו
לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל כחנו ,ולהטות כל דברינו
אשר בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים ,כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם
וזה חפצו מבריותיו למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא ,ועל זה נאמר והלכת בדרכיו.
ונכפלה המצוה עוד במקום אחר שנאמר ללכת בכל דרכיו ואמרו ז"ל בפירוש זאת המצוה,
מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום ,מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון,
מה הקב"ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק ,מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש.
והענין כולו לומר שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו ומדות נכבדות אשר יסופר
בהם יתברך על דרך משל לומר שמתנהג במדות טובות אלו עם בריותיו .והוא ב"ה יתעלה
על כל עילוי גדול שאין בנו כח ודעה להשיג גודל מעלתו ורוב טובו ולא בכל הנבראים,
ועל הדרך הזה שאמרנו יקראו הנביאים לאל ב"ה כל הכינויים צדיק ישר תמים גבור הזק
רב חסד ארך אפים ,כי באמרם ארך אפים אין הענין חלילה שיהיה כעס לפניו לעולם ,כי
אשר בידו להמית ולהחיות למחות עולם ולבראות ואין אומר לו מה תעשה למה יכעוס,
גם כי הכעס איננו שלמות בכועס ,ואליו ב"ה כל השלמות .אבל הענין באמת על הדרך
שזכרנו ,כלומר שהן המדות המעולות שמתנהג בהן עם בריותיו ,ויש לנו ללמוד ולעשות
כל דרכינו בדמיונו.
ואולי בני תחשוב לבא אלי במה שכתוב )תהלים ז יב( ואל זועם בכל יום ,וגם אמרו ז"ל
)ברכות ז (.וכמה זעמו רגע .ואתה בני אל תטעה בזה ,חלילה לאל מרשע ומלבבך להאמין
בו ב"ה כי אם תכלית כל שלמות ,וענין הכעס לא יארע בנו רק מצד היותנו בעלי החומר
הגרוע .ובאמת כי הזעם שזכרו בו איננו רק על דרך משל ענין העולם ,כוונתם לומר כי
בהיות רוב בני אדם שבעולם נמשכים אחר תאוותם ומהם רבים עובדים לשמש ולירח
ולמזלות וגם לעצים ולאבנים יתחייב העולם מתוך כך כליה תמיד ,ואולי אמרם שזעמו
רגע בכל יום הטעם לפי שהעולם נדון אחר רובו ,ובכל יום ויום מתחייב העולם על
מעשיהם הרעים ,ואותו רגע קטן אשר ישלים הרוב חוטא אחד בחטאו ידמו ז"ל לזעם
האל ,לומר שיש באותו רגע חרון אף כעולם וחיוב עליהם ,שהכל ראויים באותו רגע מכח
מדת הדין לכלות ,אלא שמדת הרחמים מכרעת מיד ומעמידו .וקבל זה בני ממני עד שמעך
טוב ממנו.
שורש מצוה זו ידוע הוא ,כי היא ושרשו דבר אחד.
דיניה גם כן קצרים ,ענינם הוא דרך כלל שיבחר לו האדם בכל עניניו ובכל מעשיו בין
באכילה בין בשתיה בין במשא ומתן בין בדברי תורה בין בתפלה בין בשיחה ובכל דבר
הדרך הטובה והממוצעת ולא יתרחק אל הקצוות לעולם ,ועל כלל הענין הזה אמרו ז"ל
)סוטה ה (:שיהא אדם שם דעותיו תמיד ,כלומר שיחשוב בענינו לעשות אותם על דרך
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המיצוע והיושר ,וסמכו הדבר לקרא דכתיב )תהלים נ כג( ושם דרך אראנו בישע אלהים,
דרשו הם )סוטה ח( לא תקרי ושם ,אלא ושם.
ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות .ועובר על זה ואינו משתדל להישיר
דרכיו ולכבוש יצרו ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת האל ולקיים המצוה הזאת ,ביטל
עשה זה.
úåìåãâ úåëìä ïéðî éøçà åëùîðù "úåøäæàä" éìòá ì

... :úåøäæà :ï÷æä åäéìà åðéáøחסד רדפה בחיים כי הבל ,לכת את בית האבל:
...צחן טהר בקרבן ותחנה ,שמח כלה בהטיית חנה... :ערומים
תלביש ותבקר חולי ,גמול דלים לנחול בהנחילי... :אח להחיות אשורו כי ימעד ,לקבר
מתים ללויה תצעד... :בשם הדבק לכת בחין ערכו ,מעשר שני אכל בשלם סכו .45
]... :éðåìâøáìà é"ø úåøäæàמצוות עשה[ ...צפה תצפה ללכת בדרכיו ולעבדו לבך
שיתה ,צעדיך הכן לקבור מתים ודע למי אתה עמל ומאין באתה והבטתה ,מה מלאכתך
ומאין תבוא מה ארצך ואי מזה עם אתה.
...רחומים רחמו על דל ושימו לבבכם עליו חברים ,רש ואיש תככים בלבוש קרעים ,יפשוט
בגדיו ולבש בגדים אחרים ,רדוף מעשה הצדקה והחסד ולבקר פני חולים אשר בערש דוי
מיוסרים ,מקום אשר אסירי המלך אסורים.
...הזדרזו בתנחום אבל לדבר על לבו וחילים יגבר ,הלכות קריעתו לקרוע ולא לאחות
ולמעט בשיחה מדבר ,עת לקרוע ועת לתפור עת לחשות ועת לדבר.
...טוב לגבר כי ישא ויתן בצדק והאמונה אזור חלציו נוספה ,טוהר גמילות חסד בין דל
ובין עשיר וכיבוד אב ואם והבאת שלום ערופה ,טעם שלשה אלה לאכול פרים בזה והקרן
קים לתנופה ,והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה.
) :â"áùøì úåøäæàעמ' ... :(28לעבדו ולאהבו בלב ,ולדבקה בו ,ולתמוך בנתיבו פעמים
ואשורים)... :עמ'  :(36והדלים תרחם ,והאבלים תנחם ,והחולים
תשיחם ,ותקבור נגזרים.
 :òé÷øä øäæשם... :עוד אמר המשורר " ,"íéøåùàå íéîòô åáéúðá êåîúìåוהגאון ז"ל
ג"כ מנאה וגם הרמב"ם ז"ל וכתב שענינה להדמות אליו ית' כפי יכלתינו
והאחת?? והלכת בדרכיו .ובספרי אמר בפירוש מצוה זו מה הקב"ה רחום אף אתה היה
רחום ,מה הקב"ה חנון אף אתה היה חנון ,מה הקב"ה צדיק אף אתה היה צדיק ,מה
הקב"ה חסיד אף אתה היה חסיד .ובגמ' סוטה יד .אמרו א"ר חמא בר חנינא מאי
דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם ללכת אחרי הקב"ה אלא מה הקב"ה
מבקר מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים ,מה הקב"ה מבקר חולים אף אתה בקר
חולים ,מה הקב"ה קובר מתים אף אתה קבור מתים ,מה הקב"ה מנחם אבלים אף אתה
נחם אבלים.
ובספרי אחרי ה' אלהיכם תלכו )זה ענין( ]זו מצות עשה  ,[46וענין זה שזה נאמר על נביא
שקר שלא נשמע אליו אלא נלך אחר עצת הש"י וממנו נדרוש כל נעלם ע"י נביאיו כענין
áåùçä ÷éúòäìå ù"ééò ÷úîáå ï÷æ øåãéäá øåàéá== :ï÷æä åäéìà åðéáø .45
==.àìøòô ô"øâä øåàéáá ò"öå "åéëøãá úëìäå" äðîéù úòë éúàöî àì â"ñøì úååöîäïéðîáù øéòäì
é"ðá åëìäù äðååëäã (ä âé íéøáã) ï"áîøá ù"ééòå "ïðò äæ" :áåúëù äàøé íù ïééòîä= :òé÷øä øäåæ .46
.õ"áùúäïàë ë"ùîìíéáåø÷íéøáãäåúîà àéáðì äðååëäïàë íâå ,ä"á÷äúçâùäåðééäãïðòä éøçàøáãîá
.ù"ééò úåòã ùéø øôñ úéø÷á àáåî
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מש"כ האין פה נביא ונדרשה את ה' מאתו ,ועוד ראיה תפל נא תחנתינו לפניך והתפלל
בעדינו אל ה' אלהיך ויגד לנו את הדרך אשר כו' .בגמ' סוטה סמכו לזה ללוות ספר תורה
עד מקומו .ולפי כל זה ראוי למנותה מצוה גם כן.
" ,"íçéùú íéìåçäå íçðú íéìáàäåהגאון ז"ל מנאם בכלל מצות עשה והר"ם ז"ל תפס עליו
וסובר שאין ראוי להכניסם במנין לפי שהם באות דרך דרש בגמ' מציעא והודעת להם את
הדרך ילכו בה זה ביקור חולים ,בה זה קבורה ,וכל שהוא בא דרך דרש אינו רואה הרב
ז"ל שראוי להכניסם בחשבון כמו שכתבתי בשרשים.
אבל הרמב"ן ז"ל למד זכות על הגאון ז"ל שהוא לא הכניסם בחשבון מפני דרשה זו אלא
ממה שאמר בגמ' סוטה אמר רב חמא בר חנינא אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לו
לאדם ללכת אחרי הקב"ה אלא מה הקב"ה מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים מה
הקב"ה מבקר חולים אף אתה בקר חולים מה הקב"ה קובר מתים אף אתה קבור מתים
מה הקב"ה נחם אבלים אף אתה נחם אבלים ,וכן למדו זה בספרי מן והלכת בדרכיו והרי
הן מן התורה ,אלא שאין ראוי להכניסם בחשבון שהן חלק מצוה או מוהלכת בדרכיו או
מואהבת לרעך כמוך.
ובענין אבלות יש מצוה נמנית והוא מאמרו "לה יטמא" ופירש בסוטה )נ (.חובה.
ומה שאמר "והחולים תשיחם" הוא לפי שהדיבור הוא יפה לחולים  47וכמ"ש )נדרים מא(.
דיבורא מעליא לאשתא.
ותקבור נגזרים ,מצות עשה היא לקבור הרוגי בית דין .ואמרו בתלמוד סנהדרין )מו (:רמז
לקבורה מן התורה שנאמר כי קבור תקברנו ביום ההוא ,ולשון ספרי קבור תקברנו מצות
עשה .והמת הוא נגזר מארץ החיים והוא הדין לשאר מתים אע"פ שהכתוב אינו מדבר
אלא בהרוגי בית דין שהרי אמרו כל המלין את מתו עובר בלא תעשה ,וכמו שהלאו הוא
על שאר המתים כן עשה הקבורה היא על כלן.
 :íéãøç øôñמ"ע מן התורה התלויות בלב  48ואפשר לקיימן בכל יום:
 :çé è ÷øôלהדמות אליו יתברך ,שנאמר והלכת בדרכיו ,ופירשו רז"ל מה
הוא רחום אף אתה הוי רחום ,מה הוא חנון אף אתה חנון ,מה הוא חסיד אף אתה חסיד.
ויתנהג האדם בכל עניניו במדות הממוצעות ולא ילך אל אחד מהקצוות ,והיא הדרך הישרה
והטובה נקראת דרך ה' ,היא שצוה עליה אברהם אבינו לבניו שנאמר אשר יצוה את בניו
ושמרו דרך ה') ,ממנין תרי"ג(.
 :èì è ÷øôמצות ביקור חולים מנאוה ממנין התרי"ג כדנכתוב לקמן .וענף אחד מהמצוה
דכשיראה חבירו בצער יצטער בלבו ויתפלל ויבקש עליו רחמים ,והמבקר את החולה ולא
àìà äçéù ïéà (.åë úåëøá)ë"ùîëåíäéìò ììôúäìåðééä 'íçéùú'ùøéô (ú"øãàäïåàâì) "äåöî éøéùëî"áå
úìéîá äøåúä äæîøM äîî íðîà ,äåöîä ø÷éò àåä äæ àìä ,íçéùú ïåùìá ÷åçã úö÷ àåäù óàå ,äìéôú
'å÷úòð æî áé íéãøçäéøáã ìò íéááåñíù åéøáãå .ì"ëò ,äåöîäàéä êåìéääùäàøð íéìåç øå÷éá ìò 'åëìú
?? ìéòì
úåà â ÷øô ìçø úîø ä"ç øæòéìà õéö ú"åù ò"òå ,<?> íéãøç øôñá ïî÷ì ïééò äìåçì äôé øåáéã ïéðòá .47
áåøá úáùá äìåçä ìà êìéì ïéìéâøù åîë íéìåç øå÷éá ïéðò ïéàù äë 'éñ "íéîëç ïåùì" øôñî àéáîù å-ã
åéðéðò ÷ø ,åéìò ììôúäìøåñà íâ ,åéðéðòî ïúéìå àùéì ìåëé ïéà äìåîä éðôî æàù ,áè äéøîã úáù øîåì íò
äìåçäìêìéì ø÷áîä÷ã÷ãéïëìå íéìåçìäôé øåáéãäùíéãøçøôñîóéñåîå,'åëå ìåàùìåø÷áì úåãéçéáêìéù
çëùéøåáéãäé"òå å"ç úòã óåøéè éãéì àåáì øùôàåéãéçé åúåéäáåéìò äøî äìåçä ùôð æàù ùéà íù ïéàùë
=='á úåà èë ïîéñ ,à"èéìù øôåñ íééç á÷òé ø"âì "íééç òøæ"á ò"òå .ë"ò åøòö íâ åúâàã
úååöîá úåììëá ç"îâ úåöî äðî íãå÷å óåâä éøáéà éôì úååöîä ÷ìéçù áì íéùì= :íéãøç øôñ .48
äåöî äðî íéìåç øå÷éá úåöîá íâå ,'åëå íéìâøá ë"çàå íéãéá éåìúä ç"îâ ùéù äðîå øæçå äáùçîáù
ïàë íéãøçä ìò "íéùåãéçå íéøåàéá"á äæá ãîò øáëå .äåöîä éèøô øàùá ïëå ,íéìâøáå óåâá ,äôá ,áìá
)..ù"ééò 'ã ÷øô óåñá ïî÷ì <?> úåàá íéøáã úà åð÷úòäå (à"èéìù éîäøáà ã"øì
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בקש עליו רחמים לא קיים מצות ביקור חולים ,בטור בבית יוסף בשם רמב"ן )יו"ד של"ה(
וכבר כתבנו למעלה דלפי שהתפילה עיקרה בלב מנאה סמ"ק במצוות הלב) .ענף מצוה(.
מ"ע מן התורה התלויות בפה וקנה ואפשר לקיימן בכל יום:

 :æî áé ÷øôמצות עשה לבקר חולים דכתיב )שמות יח כ( את הדרך ילכו בה ,ודרשו ילכו
זו ביקור חולים ,ואחד מענפי המצוה לדבר עם החולה ולשון רבינו שלמה אבן גבירול:
והחולים תשיחם ,וכתב הרשב"ץ דכתב הרב כן מפני שהידבור יפה לחולים) .ענף מצוה(.
 :çî íùמצוה להשיב את החולה בתשובה ולומר לו שיפשפש במעשיו ,ויתחנן לפניו
יתברך ,והעושה כן שכרו גדול מאד ועליו נאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו
ה' ,פירוש שהוא גורם לחולה שיתרפא מחליו וינצל ,ואם כבר נגזרה גזירה ימלטהו ה'
מדינה של גיהנם ,וגם המשיבו בתשובה ביום רעה ימלטהו ה' ,הכי איתא בפרשת פקודי
ובהקדמת בראשית בזוה"ק) .ענף מצוה(.
 :èî íùמצוה לספוד על אדם כשר שמת שנאמר ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ,וזה
מכלל גמילות חסדים דאמרו ז"ל והודעת להם את הדרך ילכו בה ,זו גמילות חסדים ,ואמרו
)שבת קה( המתעצל בהספדו של אדם כשר ראוי לקברו בחייו ,והביא ראיה מן המקרא ,והרעב
שהיה בימי דוד שלש שנים היה לסיבת עוון שלא הספידו לשאול כהלכה) .ענף מצוה(.
מ"ע מן התורה התלויות בידים ובכל הגוף ואפשר לקיימן בכל יום:

 :àì æè ÷øôלגמול חסדים ,דכתיב )שמות יח כ( והודעת להם את הדרך ,ופירשו רז"ל את
הדרך זו גמילות חסדים ,ילכו זו ביקור חולים .ואמרו גדולה גמילות חסדים יותר מן
הצדקה ,ולא מנו אותה ממנין תרי"ג אלא היא בכלל והלכת בדרכיו והוא יתברך גומל
חסדים טובים) .ענף מצוה(.
מ"ע מן התורה התלויות ברגלים ואפשר לקיימן בכל יום:

 :è çé ÷øôלבקר חולים ולהשתדל עליהם בכל מה שהם צריכין שנאמר והודעת להם את
הדרך ילכו בה ,ואמרו ילכו זו ביקור חולים ,וכל שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמים.
)ענף מצוה(.
 :é íùבכלל גמ"ח ללוות האדם היוצא לדרך ,וכל שאינו מלוהו כאילו שופך דמים דכתיב
ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו ,וקבלו מסיני פירוש פסוק זה – לא בא לידינו
ופטרנוהו בלא מזון ולא ראינוהו ופטרנוהו בלא לויה .ושיעור לויה – הרב לתלמיד עד
עיבורה של עיר שיוצא ממנה דהיינו שבעים אמה ושיריים ,חבר לחבר עד תחום שבת,
תלמיד לרב אין לו שיעור ,וכל מי שמלוין אותו אפילו בעיר ואפילו ארבע אמות אינו ניזוק,
ושכר הלויה אין לה שיעור ,הכי איתא בפרק בתרא דסוטה והביאוה הפוסקים) .ענף מצוה(.
 :à"é íùוכן לווית המת בכלל גמילות חסדים ,ועיקר המצוה ללות אותו עד שיקבר,
וכל שרואה את המת ואינו מלוהו אפילו ארבע אמות ענשו גדול כמחרף ומגדף את ה'
שנאמר )משלי יז ה( לועג לרש חרף עושהו ,הכי איתא בפרק ג' דברכות והביאו הפוסקים.
)ענף מצוה(.
מ"ע מדברי קבלה ומדברי סופרים התלויות בלב ואפשר לקיימן בכל יום:

 :áë äì ÷øôיהא אדם אוהב שכניו ומקרב קרוביו ,ואם עשה כן עליו הכתוב אומר אז
תקרא וה' יענה )סנהדרין עו .(:וחייב אדם לגמול חסד לשכניו ולקרוביו טפי מלשאר אדם
מבואר בגמרא בבלי ובירושלמי.

   

72
íéãøç øôñ

î

øö÷ä úåöîä øôñ

î

úååöîä øôñ í"áîø

î

9

 

í"áîø

 :å äùò úåöî :ç"çä ïøîì :øö÷ä úåöîä øôñלילך בדרכי השם יתברך בכל היכולת.
שנאמר והלכת בדרכיו ,ולמדו חז"ל פירוש מצוה זו מה הקב"ה
נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום ,מה הקב"ה
נקרא חסיד אף אתה היה חסיד .וכן בכל המדות שיתאר בהן הקב"ה צריך האדם להדמות
לו וללכת בדרכיו .ונוהג בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ובנקבות:
===נקודה חשובה :כל הראשונים המביאים פסוק והודעת להם הדרך וגו' ,אין הכוונה
ממש ללמוד מיתרו ,אלא יתרו מגלה מה בכלל "דרך" ה' ,ועיקר הלימוד הוא מוהלכת
בדרכיו עיין סמ"ק ועוד.

)í"áîøä éøáã (á
äðååëä "åéëøãá úëìäå"ù íéøáåñä [ãåòå â"îñ ,íéàøé ,â"äá-] íéðåùàøä øàùî äðåù í"áîøä úèéù
úååöîä åìéàå ,úéðåðéáä êøãä ìò íãàä úåãéî úðååëä ìò øáåãîù ì"ñå ,[ãñç ìù úååöîä úééùòì
äî ïåéò äëéøö åúèéù íöòù àìà ."êåîë êòøì úáäàå" äåöîá í"áîøä ììåë ãñç ìù úåéùòîä
íéðåøçàäå íéðåùàøä éøáãî íãéìå íéáø úåîå÷îá í"áîøä éøáãî åðôñà äæ ÷øôá .äåöîá ììëð ÷åéãá
.åéøáã íéùøôîä
(á) .íéëåáð äøåî ,úåòã 'ìä ä÷æçä ãé ,úåáà ù"îäéô ,íé÷øô äðåîù ,úååöîä øôñ (à) :÷øôä øãñ
êøãä ìù íéðåøçà úøãâä (ã) åúèéù íéøéáñîä íéðåùàø (â) úåòã 'ìäá (íéùøôî) åéìë éàùåð
. êòøì úáäàå (ä) .úéðåðéáä

)åéëøãá úëìäå úåöîá í"áîøä éøáã (à

 :ç äåöî :úååöîä øôñ í"áîøהיא שצונו להדמות בו יתברך לפי יכלתנו והוא
אמרו )דברים כח ט( והלכת בדרכיו ,וכבר כפל צווי זה ואמר
)דברים י יב( ללכת בכל דרכיו ,ובא בפירוש זה מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום,
מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה הקב"ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק ,מה
הקב"ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד – וזה לשון ספרי )דברים שם( .וכבר נכפל הצווי
הזה בלשון אחרת ואמר )דברים יג ה( אחרי ה' אלהיכם תלכו ,ובא בפירוש גם כן שענינו
להדמות בפעולות הטובות והמידות החשובות שיתואר בהם האל ית' על צד המשל ית'
על הכל עילוי רב.
 :à ùøåù :úååöîä øôñ :í"áîøשאין ראוי למנות בכלל הזה מצוות שהן מדרבנן...
אבל הערנו עליו מפני שטעו בו רבים ומנו נר חנוכה ומקרא מגילה בכלל מצוות
עשה ,וכן מאה ברכות בכל יום ,ונחום אבלים ובקור חולים וקבורת מתים והלבשת ערומים...
לא תחשוב במקרא מגילה בעבור שהוא תיקון הנביאים יקרא דאורייתא ...וכבר התבאר
שכל מה שתקנו הנביאים ע"ה שעמדו אחר משה רבינו הוא ג"כ מדרבנן...
וזה הוא שנעלם מזולתנו ומנה הלבשת ערומים בעבור שמצא בישעיה )נח ז( כי תראה
ערום וכסיתו ,ולא ידע כי זה נכנס תחת אמרו יתעלה )דברים טו( די מחסורו אשר יחסר לו,
כי ענין זה הציווי בלא ספר הוא שנאכיל הרעב ונכסה הערום וניתן מצע למי שאין לו
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מצע ,וכסות למי שאין לו כסות ,ונשיא הפנוי שאין לו יכולת להנשא ,ונרכיב מי שדרכו
לרכות כמו שהוא מפורסם בתלמוד )כתובות סז (:שזה כולו נכנס תחת אמר די מחסורו...
 :á ùøåùהשרש השני שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת מי"ג מידות שהתורה
נדרשת בהן או בריבוי.
כבר בארנו בפתיחת חבורנו בפירוש המשנה שרוב דיני התורה יוצאו בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן ,ושהדין
היוצא במידה מאותן המידות הנה פעמים תפול בו המחלוקת ,ושיש שם דינין הם פירושים מקובלים ממשה
אין מחלוקת בהם אבל הם מביאים ראיה עליהם באחת משלש עשרה מידות ,כי מחכמת הכתוב שהוא אפשר
שיימצא בו רמז מורה על הפירוש ההוא המקובל או הקש יורה עליו ...וכשהיה זה כן הנה לא כל מה שנמצא
החכמים שהוציאו בהקש מי"ג מידות נאמר שהוא נאמר למשה בסיני ולא גם כן נאמר בכל מה שנמצאם
בתלמוד יסמכוהו אל אחת מי"ג מידות שהוא דרבנן כי פעמים יהיה פירוש מקובל.
לפיכך הראוי בזה ,שכל מה שלא תמצאהו כתוב בתורה ותמצאהו בתלמוד שלמדוהו באחת מי"ג מידות ,אם
בארו הם בעצמם ואמרו שזה גוף תורה או שזה דאורייתא הנה ראוי למנותו ,שהמקבלים אמרו שהוא דאורייתא,
ואם לא יבארו זה ולא דברו בו ,הנה הוא דרבנן ,שאין שם כתוב יורה עליו...
וכבר הגיע בהם הסכלות אל יותר קשה מזה וזה שהם כשמצאו דרש בפסוק יתחייב מן הדרש ההוא לעשות
פעולה מן הפעולות או להרחיק ענין מן הענינים ,והם כולם בלא ספק דרבנן ,ימנו אותם בכלל המצות ואעפ"י
שפשטיה דקרא לא יורה על דבר מאותם הענינים...

ונסמכים במחשבה זו מנו בכלל מצות עשה בקור חולים ונחום אבלים וקבורת מתים בעבור
הדרש הנזכר באמרו יתעלה )שמות יח כ( והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר
יעשון ,והוא אמרם בו )ב"מ ל (:את הדרך זו גמילות חסדים ,ילכו זה בקור חולים ,בה זו
קבורת מתים ,ואת המעשה אלו הדינין ,אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ,וחשבו כי כל
פועל ופועל מאלו הפעולות מצוה בפני עצמה ,ולא ידעו כי הפעולות האלו כולם והדומים
להם נכנסות תחת מצוה אחת מכלל המצות הכתובות התורה בבאור והוא אמרו יתעלה
.â"äá úòã áåùééá 1 äøòä à"ô ìéòì ïééò
ואהבת לרעך כמוך...

à äàô äðùîä ùåøéô / í"áîøä éøáãî
øåòéù åì ïéàù øîàð éúî / åôåâá ç"îâå åðåîîá ç"îâ ì

 ,'åëå íéãñç úåìéîâå ...øåòéù íäì ïéàù íéøáã åìà :à à äàôוגמילות חסדים,
 ,[çôà÷ áøä ;åì áééç áééç êðéàù éîì íâ äáçø ãéáå äôãòäá íåìéùäåוהוא שם נופל על שני
סוגים מהמצות ,האחד הוא השתתפות האדם עם ישראל בממונו ,כגון הצדקה ופדיון
שבוים .והשני השתתפות האדם עם ישראל בגופו ,כגון ניחום אבלים ,ולווית מתים ,ושמחת
חתנים ,ודומיהם .ואמרו כאן שגמילות חסדים אין לה שיעור ,ר"ל בהשתתפות האדם בגופו.
אבל השתתפותו בממונו יש לו גבול והוא חמישית ממונו ,ואינו חייב לתת יותר מחמישית
ממונו אלא אם עשה כן במדת חסידות ,ואמרו נמנו באושא להיות אדם מפריש חומש
נכסיו למצוה.
וביאור השאלה הזו אצלי כך ,אם ראה האדם שבוים ,הרי הוטל עליו לפדותם כמו שצוה
ה' ,או רעבים או ערומים הרי הוטל עליו להאכילם ולכסותם כמו שאמר ה' די מחסורו
אשר יחסר לו ,כלומר שישלים לו כל מה שחסר לו ,והרי הוא חייב להשלים להם כל
מחסורם כל זמן שמחסורם או צורך פדיונם הוא פחות מחומש ממונו או חמישיתו ,אבל
אם הם צריכים יותר מחומש ממונו נותן החומש בלבד ומסתלק ,ואין עליו חטא בהמנעו
מהשלים כל מה שהם צריכים כיון שהוא יותר מהחומש .אבל אם לא יזדמן לו שום דבר
מכל מה שאמרנו מפריש את החומש מכל הכנסותיו לא מן הקרן ומוציאו בדבר מצוה.
]ìåîâúä ùåøéô

====ääâäá 87 'îò "ãñç úáäà"á äæá ë"ùî ïééò
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åøéáçì .à .áå íå÷îì .à .á Y íéììë éðùì úååöîä ú÷åìç ì

ופירוש קרן ,העיקר .ופירותיהן ,הרווחים .וענין אמרו אוכל מפירותיהן והקרן קיימת לו,
הוא מה שאומר לך ,כל המצות נחלקות חלוקה ראשונה לשנים ,חלק במצות המיוחדות
לאדם בעצמו בינו ובין ה' כגון הציצית והתפלים והשבת ועבודה זרה ,וחלק במצות
התלויות בתקינות יחסי בני אדם זה עם זה כגון האזהרה על הגניבה ,והאונאה ,והשנאה,
והנטירה ,והצווי לאהוב זה את זה ,ושלא נרמה זה את זה ,ושלא יעמוד אחד ממנו על
נזק השני ,ולכבד ההורים והחכמים שהם אבות הכל.
אם קיים האדם המצות המיוחדות לו בעצמו במה שבינו לבין בוראו ,יש לו על זה שכר
יגמלהו ה' על כך לעולם הבא כמו שנבאר בפרק חלק ,ואם קיים האדם המצות התלויות
בתקינות יחסי בני אדם זה עם זה ,יש לו על זה שכר לעולם הבא על קיימו המצוה ,וישיג
תועלת בעולם הזה להתנהגותו התנהגות טובה עם בני אדם ,לפי שאם הלך בדרך זו והלך
זולתו בה יהנה גם הוא מאותה תועלת.
וכל המצות שבין אדם לחברו נכללים בכלל גמילות חסדים ,התבונן בהם תמצאם .הלא
תראה שהלל הזקן כשאמר לו הגוי למדני תורה על רגל אחת אמר לו דעלך ביש לחברך
לא תעביד ,וכשתחקור זאת תמצא תלמוד תורה שקול כנגד כולם ,כי בתלמוד תורה ידע
האדם את כל זה כמו שביארנו בהקדמה שהתלמוד מביא לידי מעשה.

íéëåáð äøåî / í"áîøä éøáãî
ê"ðúá "äëéìä" âùåîä ì

" :ãë ÷øô à"ç :íéëåáð äøåîהלך" :הליכה ג"כ מהשמות המונחים לתנועות מיוחדות
מתנועות בעלי חיים – )בראשית לב ב( ויעקב הלך לדרכו ,וזה הרבה .וכבר
הושאל זה השם להמשך הגופות אשר הם יותר דקות מגופות בעלי חיים – )שם ח ה( והמים
היו הלוך וחסור) ,שמות ט כג( ותהלך אש ארצה .ואחר כן הושאל להתפשט ענין אחד
והראותו ] [åúòôåäå-ואף אם אינו גוף כלל ,אמר )ירמיה מו כב( קולה כנחש ילך וכן אמרו
)בראשית ג ח( קול ה' אלהים מתהלך בגן ,הקול הוא הנאמר עליו שהוא היה מתהלך בגן.
ולפי זאת ההשאלה הוא כל לשון הליכה שבאה בבורא יתברך ,כלומר שהיא הושאלה
למה שאינו גוף ,אם להתפשט הענין ,או לסור ההשגחה ,אשר דומה לו בבלתי בעל חי
סור מן הדבר ,אשר יהיה בבעל חי בהליכה.
וכמו שכינה הסתלק ההשגחה בהסתרת פנים באמרו )דברים לא יח( ואנכי הסתר אסתיר פני,
כן כינה אותו בהליכה ,אשר הוא בענין סור מן הדבר ,אמר )הושע ה טו( אלך אשובה אל
מקומי .אמנם אמרו )במדבר יב ט( ויחר אף ה' בם וילך ,יש בו שני הענינים יחד ,כלומר
ענין הסתלק ההשגחה המכונה בהליכה ,וענין התפשט הדבר והגלתו והראותו ,כלומר
החרון אף אשר הלך ונמשך אליהם ולזה שבה מצורעת כשלג.
וכן הושאל לשון ההליכה להנהגה במנהגים החשובים מבלתי הנעת גוף כלל ,אמר )דברים
כח ט( ) ,åéëøãá úëìäåדברים יג ה( ) ,åëìú 'ä øçàישעיה ב ה( :'ä øåàá äëìðå åëì
úìåëéä éôë äìòúé åì úåîãäì íãàä úéìëú ì

] :ãð ÷øô óåñ à"çבביאור י"ג מידות[ éôë äìòúé åì úåîãäì íãàä úìòî úéìëú éë...
 ,úìåëéäכלומר שנדמה מעשינו למעשיו ,כמו שביארו בפירוש קדושים תהיו מה הוא חנון
אף אתה היה חנון מה הוא רחום אף אתה היה רחום ,וכל עיקר הכוונה שהתארים המיוחסים
לו הם תארי מעשיו לא שהוא בעל איכות.
==..äðè÷ä ãé ïééòå åéøáã øéáñäì
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"èôùîå ä÷ãö ,ãñç" íéâùåîä øåàéá ì

 :âð ÷øô â"çזה הפרק כולל פירוש עניני שלשה שמות שהוצרכנו לפרשם והם – ãñç
 .ä÷ãöå èôùîåוכבר בארנו בפירוש אבות )ה ו(  ש'חסד' ענינו ההפלגה באי זה דבר
שמפליגים בו ,ושמשו בו בהפלגת גמילות הטוב יותר .וידוע שגמילות הטוב כולל שני
ענינים :האחד מהם לגמול טוב מי שאין לו חוק עליך כלל ,והשני להטיב למי שראוי
לטובה ,יותר ממה שהיו ראוי .ורוב שימוש ספרי הנבואה במילת חסד הוא בהטבה למי
שאין לו חק עליך כלל .ומפני זה כל טובה שתגיעך מאתו ית' תקרא 'חסד' ,אמר )ישעיה
סג ז( חסדי ה' אזכיר ,ובעבור זה המציאות כולו ר"ל המצאת הש"י אותו הוא חסד ,אמר
)תהלים פט ג( אמרתי עולם חסד יבנה ,ענינו בנין העולם חסד הוא ,ואמר בסיפור מדותיו
יתברך )שמות לד ו( ורב חסד.
ומילת 'צדקה' היא נגזרת מ'צדק' והוא היושר .והיושר הוא להגיע כל בעל חוק לחוקו
ולתת לכל נמצא מן הנמצאות כפי הראוי לו .ולפי הענין הראשון לא יקראו בספרי הנבואה
החוקים שאתה חייב בהם לזולתך כשתשלמם 'צדקה' ,כי כשתפרע לשכיר שכרו או תפרע
חובך לא יקרא צדקה ,אבל החוקים הראוים עליך לזולתך מפני מעלות המידות ,כרפואת
מחץ כל לחוץ ] ,[ìùåë ìë íîå÷ì ïåâëיקרא 'צדק' ,ומפני זה אמר בהשבת המשכון )דברים כד
יג( ולך תהיה צדקה ,כי כשתלך בדרך מעלות המידות כבר עשית צדק לנפשך המשכלת
כי שלמת לה חוקה .ומפני זה תקרא כל מעלת מידות 'צדקה' אמר )בראשית טו ו( והאמין
בה' ויחשבה לו צדקה ,ר"ל מעלת האמונה ,וכן אמרו )דברים ו כה(וצדקה תהיה לנו.
אבל מילת 'משפט' הוא לדון במה שראוי על הנידון ,יהיה חסד או נקמה.
כבר התבאר ] [íéøáãä úð÷ñîשחסד נופל על גמילות חסד גמור ,וצדקה על טובה שתעשה
אותה מפני מעלת מידות להשלים בה נפשך ,ומשפט פעמים שתהיה תולדתו נקמה ופעמים
שיהיה טוב.
וכבר בארנו בהרחקת התארים כי כל תואר שיתואר בו הש"י בספרי הנביאים הוא תואר
מעשיו ,והיה לפי המציאו הכל נקרא חסיד ,ולפי רחמיו על העניים ] [íéùìçäר"ל הנהגתו
בבעלי חיים בכחותיהם יקרא צדיק ,ולפי מה שיתחדש בעולם מן הטובות המצטרפות ומן
הרעות הגדולות המצטרפות ,אשר חייב אותם הדין הנמשך אחר החכמה ,יקרא משפט.
והנה נכתבו בתורה אלו הג' שמות )בראשית יח כה( השופט כל הארץ) ,דברים לב ד( צדיק
וישר הוא) ,שמות לד ו( ורב חסד ,וכונתנו היתה בפרש עניני אלו ג' השמות הצעה לפרק
הבא אחר זה:
úåîéìùì òéâäì íãàä ìåëé íéîåçú òáøàá ì

... :ãð ÷øôכבר ביארו הפילוסופים הקדומים והאחרונים ,שהשלמיות הנמצאות לאדם
ארבעה מינים הם .הראשון ,והוא הפחות שבהם ,והוא אשר עליו יכלו ימיהם אנשי העולם,
הוא שלימות הקנין ,ר"ל מה שימצא לאדם מממון ובגדים וכלים ועבדים וקרקעות וכיוצא
באלו ...והמין הב' יש לו התלות בגוף האדם יותר מן הראשון ,והוא שלימות תבנית הגוף
ותכונתו וצורתו...
והמין השלישי ,הוא שלימות בגוף האדם יותר מן השני ,והוא שלימות מעלות המידות,
והוא שיהיו מידות האיש ההוא על תכלית מעלתם .ורוב המצוות אינם אלא להגיע אל זה
המין מן השלימות ,וזה המין מן השלימות ג"כ איננו רק הצעה לזולתו ואינו תכלית כוונה
בעצמו ,כי המידות כולם אינם רק בין האדם ובין זולתו ,וכאילו זה השלימות במידותיו
הוכן בה לתועלת בני אדם ,ושב כלי לזולתו ,שאם תעלה בלבך שאחד מבני אדם עומד
לבדו ואין לו עסק עם אדם ,נמצאו כל מידותיו הטובות עומדות בטלות ,אין צריך להם
ולא ישלימוהו בדבר ,אמנם יצטרך אליהם ויקבל תועלתם עם זולתו.
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והמין הרביעי הוא השלימות האנושי האמתי ,והוא כשיגיעו לאדם המעלות השכליות ,ר"ל
ציור המושכלות ללמוד מהם דעות אמתיות באלהיות ,וזאת היא התכלית האחרונה ,והיא
משלמת האדם שלימות אמיתי ,והיא לו לבדו ,ובעבורה יזכה לקיום הנצחי ,ובה האדם אדם...
äæ øáã ùøéô äéîøé àéáðä ì

הנה ביארו לנו הנביאים גם הם אלו הענינים בעצמם ,ופירשו אותם לנו כמו שפירשום
הפילוסופים ,ואמרו לנו בפירוש שאין שלימות הקנין ,ולא שלימות בריאות הגוף ,ולא
שלימות המידות ,שלימות שראוי להתפאר ולהתהלל בו ולא לבקש אותו ,ושהשלימות
שראוי להתהלל בו ולבקשו הוא ידיעת הש"י שהיא החכמה האמתית –
אמר ירמיהו באלו השלימיות הארבעה )ירמיה ט כב( כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו,
ואל יתהלל הגבור בגבורתו ,ואל יתהלל עשיר בעשרו ,כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל
וידוע אותי ,השתכל איך לקחם כפי סדרם אצל ההמון ,כי השלימות הגדול אצלם ,עשיר
בעשרו ,ואחריו גבור בגבורתו ,ואחריו חכם בחכמתו ,ר"ל בעל המדות הטובות ,כי האיש
ההוא ג"כ גדול בעיני ההמון אשר להם נאמרו הדברים ,ומפני זה סדרם על הסדר הזה.
ì"æç éøáãá íâ äæ ïéðò åðàöî ì

וכבר השיגו החכמים ז"ל מזה הפסוק אלו העניינים בעצמם אשר זכרנום ,וביארו לנו מה
שבארתי לך בזה הפרק ,והוא שהחכמה הנאמרת סתם בכל מקום והיא התכלית ,היא השגתו
ית' ,ושאלו הקניינים שיקנם האדם שישימם סגולתו ויחשבם שלימות אינם שלימות ,ושמעשי
התורה כולם ,ר"ל מיני העבודות וכן המידות המועילות לבני אדם ,כולם בעסקיהם קצתם
עם קצתם ,כל זה אין לדמותו אל התכלית האחרון ולא ישוה בו ,אבל הם הצעות בגלל
זה התכלית.
ושמע דבריהם באלו הענינים בלשונם ,והוא בבראשית רבה )סוף פרשה לה( שם נאמר :כתוב
אחד אומר )משלי ח יא( וכל החפצים לא ישוו בה ,וכתוב אחד אומר )שם ג טו( וכל חפציך
לא ישוו בה ,חפצים – אלו מצוות ומעשים טובים ,חפציך – אלו אבנים טובות ומרגליות,
חפצים וחפציך לא ישוו בה ,אלא כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי ].[ì"ëò
ראה קוצר זה המאמר ושלימות אמרו ואיך לא חסר דבר מכל מה שאמרנוהו והארכנו
בביאורו ובהצעותיו.
ä÷ãöå èôùî ãñç úåùòì ìòåôá åéëøãá úëìì êéøö äîëçá é"ùä úâùä ãáìî ì

ואחר שזכרנו זה הפסוק מה שכולל מן הענינים הנפלאים וזכרנו דברי החכמים ז"ל עליו,
נשלים כל מה שהוא כולל ,וזה שלא הספיק לו בזה הפסוק לבאר שהשגתו ית' לבד היא
הנכבדת שבשלימיות ,כי אילו היתה זאת כונתו היה אומר כי אם בזאת יתהלל המתהלל
השכל וידוע אותי ,והיה פוסק דבריו ,או היה אומר השכל וידוע אותי כי אני אחד ,או
היה אומר כי אין לי תמונה ,או כי אין כמוני ומה שדומה לזה ,אבל אמר שאין להתהלל
רק בהשגתו ובידיעת דרכיו ותאריו ,ר"ל פעולותיו ,כמו שביארנו באמרו הודיעני נא את
דרכיך וגו'.
ובאר לנו בזה הפסוק שהפעולות ההם שראוי שיודעו ויעשה בהם ]úåîãúäìå íúåà úòãì
 – [íäáהם חסד משפט וצדקה.
...ואח"כ השלים הענין ואמר כי באלה חפצתי נאם ה' ,ואמר בחסד במשפט וצדקה חפצתי
נאם ה' ,ר"ל שכוונתי שיצא מכם חסד משפט וצדקה בארץ ,כמו שבארנו בי"ג מדות כי
הכוונה להדמות בהם ושנלך על דרכם .א"כ הכוונה אשר זכרה בזה הפסוק הוא באורו
ששלימות האדם אשר בו יתהלל באמת הוא להגיע אל השגת השם כפי היכולת ,ולדעת
השגחתו בברואיו בהמציאו אותם והנהיגו אותם ,איך היא ,וללכת אחרי ההשגה ההיא
בדרכים שיתכוין בהם תמיד לעשות חסד ומשפט וצדקה ,להדמות בפעולות השם כמו
שבארנו פעמים בזה המאמר:
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"úéðåðéáä êøãä" - úåòã úåëìä

הערה :לשיטת הרמב"ם "דרך הבינונית" מוקדש פרק שלם )פרק ד ??( שם מובאים
באריכות שיטתו בהרחבה .וכולל קטעים מתוך "שמונה פרקים" ובהמשך פירושו לאבות,
ודברי האחרונים המבארים שיטתו עיי"ש באורך .כאן מובאים רק תמצית הענין
 :ä÷æçä ãéבמנין המצוות הקצר בהקדמה ליד החזקה :מצות עשה ח' להדמות בדרכיו
הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו :ובריש הלכות דעות :להדמות בדרכיו.
 :à äëìä :à ÷øô úåòã úåëìäדעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו
ורחוקה ממנו ביותר...
 :á äëìäויש בין כל דעה ודעה הרחוקה ממנה בקצה האחר דעות בינוניות זו רחוקה מזו,
וכל הדעות יש מהן דעות שהן לאדם מתחלת ברייתו לפי טבע גופו ,ויש מהן דעות שטבעו
של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות ,ויש מהן שאינן לאדם
מתחלת ברייתו אלא למד אותם מאחרים או שנפנה להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בלבו,
או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי לילך והנהיג עצמו בה עד שנקבעה בלבו.
 :â äëìäשתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם
ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו ,ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או
שכבר למד אחת מהן ונהג בה יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והיא הדרך הישרה.
 :ã äëìäהדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם,
והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו...
 :ä äëìäומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד
זה נקרא חסיד...
 :å äëìäכך למדו בפירוש מצוה זו ,מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה הוא נקרא
רחום אף אתה היה רחום ,מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש ,ועל דרך זו קראו
הנביאים לאל בכל אותן הכנויין ארך אפים ורב חסד )שמות לד ו( ,צדיק וישר )דברים לב ד(,
תמים )דברים לב ד( גבור )ירמיה לב יח( וחזק )???( וכיוצא בהן ,להודיע שהן דרכים טובים
וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו.
 :æ äëìäוכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו ,יעשה וישנה וישלש במעשים
שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא
יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו ,ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם
הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה ,נקראת דרך זו דרך ה' ,והיא שלמד אברהם אבינו
לבניו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' ,וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו
שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו.

ä"á÷ä ìù åéúåãéîìå äðéëùì úåîãúäì / ãéä øôñá í"áîøä éøáãî ãåò

 :æ"éä á"ô äìéâî 'ìä :í"áîøמוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו
ובשלוח מנות לרעיו ,שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים
ואלמנות וגרים ,שהמשמח לב האומללים האלו  äðéëùì äîåãשנאמר )ישעיה נז טו( להחיות
רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.
 :á"éä æ"èô íéìëåà úàîåè 'ìä :í"áîøאע"פ שמותר לאכול אוכלין טמאין ולשתות משקין
טמאים חסידים הראשונים היו אוכלין חולין בטהרה ...ודבר זה קדושה יתירה היא ודרך
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חסידות שיהיה נבדל אדם ופורש משאר העם ...שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים
הרעים ,וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות ,וקדושת הנפש גורמת
 ,äðéëùá úåîãäìשנאמר )ויקרא כ ז( והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה' מקדישכם.
 :ä"ä è"ô íéãáò úåëìä :í"áîøמותר לעבוד בעבד כנעני בפרך ,ואע"פ שהדין כך מידת
חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו,
ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה ...הרי הוא אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם
כעיני שפחה אל יד גבירתה ,וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים ,לעבדות מסרן הכתוב לא
לבושה ,ולא ירבה עליו צעקה וכעס אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו ...ואין האכזריות
והעזות מצויה אלא בעכו"ם עובדי ע"ז אבל זרעו של אברהם אבינו ,והם ישראל שהשפיע
להם הקב"ה טובת התורה וצוה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים ,רחמנים הם על הכל,
וכן במדותיו של הקב"ה  íäá úåîãäì åðåöùהוא אומר )תהלים קמה ט( ורחמיו על כל
מעשיו ,וכל המרחם מרחמין עליו שנאמר )דברים יג יח( ונתן לך רחמים ורחמך והרבך.
==íäøáàäá êìäù 'ä êøã ìòå... :ã"ä à"ô ù"÷ 'ìä (à äøæ äãåáòáàìå íùä ãåçééá äðåîà ïáåîá 'ä êøã
..."íäøáàúåöî øåîùìå íùä êë ãîìì äáéùéá åáéùåäå...:æ"ä à"ô æ"ò 'ìä (á :'åëå "åéáà ÷çöéå

2

??? ïî÷ì åðá íäøáà åðéáø úáåùú íéëééù ïàë

)åôåâá ãñçä úååöî Y êåîë êòøì úáäàå :í"áîøä éøáã (á
úååöîä ïéðîá êåîë êòøì úáäàå ì

 :å"ø äùò :úååöîä øôñהיא שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו כאשר נאהב עצמנו,
ושתהיה אהבתו וחמלתו לאחיו כאהבתו וחמלתו לעצמו בממונו ובגופו,
וכל מה שיהיה ברשותו אם ירצה אותו ארצה אני אותו וכל מה שארצה לעצמו ארצה לו
כמוהו ,והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעך כמוך.
êåîë êòøì úáäàå ì

 :úåòã úåëìä :ä÷æçä ãéפ"ו ה"ג :מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד
מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,לפיכך צריך לספר בשבחו
ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו ,והמתכבד בקלון
חבירו אין לו חלק לעולם הבא.
êåîë êòøì úáäàå ìò øáåò íéåáù ïåéãôî ïéò íéìòîä ì

 :íééðò úåðúî úåëìäפ"ח ה"י :פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן ,ואין לך מצוה
גדולה כפדיון שבויים שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת
נפשות ,והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך,
ועל לא תעמוד על דם רעך ,ועל לא ירדנו בפרך לעיניך ,ובטל מצות פתח תפתח את ידך
לו ,ומצות וחי אחיך עמך ,êåîë êòøì úáäàå ,והצל לקוחים למות והרבה דברים כאלו,
ואין לך מצוה רבה כפדיון שבויים.
úååöîä ïéðîá êåîë êòøì úáäàå

 :à äëìä :ãé ÷øô ìáà úåëìäמצות עשה של דבריהם לבקר חולים ,ולנחם אבלים,
ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה ,וללוות האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי הקבורה ,לשאת על
הכתף ,ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור ,וכן לשמח הכלה והחתן ,ולסעדם בכל צרכיהם,
ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור ,אע"פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי
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הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אתה
אותן לאחיך בתורה ובמצות.
 :á äëìäשכר הלויה מרובה מן הכל ,והוא החק שחקקו אברהם אבינו ודרך החסד שנהג
בה ,מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלוה אותן ,וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני
שכינה ,שנאמר וירא והנה שלשה אנשים ,ולוויים יותר מהכנסתן ,אמרו חכמים כל שאינו
מלוה כאילו שופך דמים.
 :â äëìäכופין ללוייה כדרך שכופין לצדקה ,ובית דין היו מתקנין שלוחין ללוות אדם
העובר ממקום למקום ,ואם נתעצלו בדבר זה מעלה עליהם כאילו שפכו דמים ,אפילו
המלוה את חבירו ארבע אמות יש לו שכר הרבה ,וכמה שיעור לויה שחייב אדם בה ,הרב
לתלמיד עד עבורה של עיר ,והאיש לחבירו עד תחום שבת ,והתלמיד לרב עד פרסה ,ואם
היה רבו מובהק עד שלש פרסאות.
 :ã äëìäבקור חולים מצוה על הכל ,אפילו גדול מבקר את הקטן ,ומבקרין הרבה פעמים
ביום ,וכל המוסיף משובח ובלבד שלא יטריח ,וכל המבקר את החולה כאילו נטל חלק
מחליו והקל מעליו ,וכל שאינו מבקר כאילו שופך דמים.
 :ä äëìäאין מבקרין את החולה אלא מיום שלישי והלאה ,ואם קפץ עליו החולי והכביד
מבקרין אותו מיד ,ואין מבקרין את החולה לא בשלש שעות ראשונות ביום ,ולא בשלש
אחרונות ,מפני שהן מתעסקין בצרכי החולה ,ואין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין,
ולא מחושי הראש ,מפני שהבקור קשה להן.
 :å äëìäהנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי כסא ,ולא על גבי
ספסל ,ולא על גבי מקום גבוה ,ולא למעלה ממראשותיו ,אלא מתעטף ויושב למטה
ממראשותיו ומבקש עליו רחמים ויוצא.
 :æ äëìäיראה לי שנחמת אבלים קודם לבקור חולים ,שנחום אבלים גמילות חסד עם
החיים ועם המתים.
 :æ"áãøיראה לי שנחמת אבלים וכו' .אם לא שאמרה רבינו הייתי אומר
איפכא דבקור חולים קודם שיש בו כאילו שופך דמים דאמר רב דימי כל
המבקר את החולה גורם לו שיחיה ונחמת אבלים לית ביה חד מהני:
 :ç äëìäמי שהיה לפניו מת וכלה ,מניח את הכלה ומתעסק עם המת ,וכן הוא אומר לב
חכמים בבית אבל וגו' ,מת וכלה שפגעו זה בזה בדרך ,מעבירין את המת מלפני הכלה,
וזה וזה עוברין מלפני המלך.
 :è äëìäמבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת הכלה ,במה דברים אמורים
בשאין לו כל צרכו ,אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין ,וכל שאין מתעסקין בתורה חייבין
להתעסק עמו.
 :é äëìäמת אחד בעיר ,כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה עד שיקברוהו ,ואם יש לו
מי שיתעסק בצרכיו מותרין.
 :àé äëìäהתלמיד חכם שמת ,אפילו היו עמו עד ששים רבוא מבטלין תלמוד תורה
להוצאתו ,היו ששים רבוא אין מבטלין ,ואם היה מלמד לאחרים אין לו שיעור אלא מבטלין
הכל להוצאתו.
 :áé äëìäקוברין מתי עכו"ם ומנחמין אבליהם ומבקרין חוליהם מפני דרכי שלום.
== ,ùééò 'åëå äàðä øåñéàå úî úøåá÷ ïéðòá úåëìä ãåò íù ùéå
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éàçà áøã úåúìéàù

í"áîøä úèéùá íéðåøçà

÷ :ãé ÷øô ìáà :øôñ úéøמצות גמילות חסדים דרך כלל הויא דאורייתא בכלל ואהבת
לרעך כמוך ,ונלמד מדכתיב והלכת בדרכיו וגו' ,כמו שדרשו חכמים ז"ל ,ופרטי גמילות
חסדים מדבריהם.
... :íéãñç úåìéîâ â"ô :à"èéìù é÷ñáéð÷ ç"øâì :øùåé úåçøàודברי הרמב"ם צריכין
ביאור שאחר שכתב בסוף שכל דברים אלו הן בכלל ואהבת לרעך כמוך א"כ הוא דאורייתא
ואיך כתב בתחלה שכל מצות אלו מדבריהם .וי"ל דמדאורייתא הוא מצוה כללית כל
גמ"ח וזה אין לו שיעור ,ואין חייב כל היום לעסוק בגמ"ח ,וגם אם יש לו לעשות צרכי
עצמו אין חבירו קודם לו רק כשיכול יש לו מצוה לעזור ,אבל כשחכמים קבעו ביקור
חולים מצוה בפני עצמה ,וכן ניחום אבלים וכו' הוי מצוה דרבנן כמו נר חנוכה ומקרא
מגילה ודוחה שאר הדברים ,וחייב בה אפילו אם כבר עשה גמילות חסדים היום ,או שזקוק
לצרכי עצמו ,כי היא מצוה מיוחדת שהוא חיוב עליו באלה הדברים שמנה הרמב"ם ז"ל.

)íéðåùàø (â
 :úéùàøá úùøô :â àúìéàù :éàçà áøã úåúìéàùשאילתא :דמחייבין דבית ישראל
לרחומי חד על חבריה ולמיעבד בהדיה מצוה  49וגמילות חסדים,
דלא ברייה קב"ה לעלמיה אלא בחסד וברחמים דכתיב )תהלים כא ו( זכור רחמיך ה' וחסדיך
כי מעולם המה.
ובעינן למיגמר מדרכיה דקדב"ה דאמר רבי חמא בר' חנינא מאי דכתיב )הושע א י( אחרי
ה' ילכו כאריה ישאג  ,50וכי אפשר לו לאדם לילך אחר הקב"ה והלא כבר נאמר כי ה'
אלהיך אש אוכלה הוא ,אלא אחרי דרכיו של הקב"ה מה הקב"ה הלביש ערומים שנאמר
ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים ,מה הקב"ה
ביקר חולים שנאמר וירא אליו ה' באלני ממרא וגו' אף אתה בקר חולים ,מה הקב"ה קבר
מתים שנאמר ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים ,מה הקב"ה ניחם אבלים שנאמר ויהי
אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה נחם אבלים.
דרש רבי שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחלתה גמילות
חסדים שנאמר ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,סופה גמילות חסדים
שנאמר ויקבר אותו בגיא.
דרש רב עזרא זימנין אמר לה משמיה דרבי אסי וזימנין משמיה דר' אמי מאי דכתיב כה
אמר ה' אם שלימי' וכן רבים וכן נגזו ועבר ועיניתך לא אענך עוד אם ראה אדם שמזונותיו
מצומצמין יעשה מהן צדקה וכן רבים כל שכן כשהן מרובין וכן נגוזו ועבר תנא דבי ר'
åðãîòäå 'é äéîçðá ÷åñôä ïåùì åäìåëã ïåäåáàå ,ä÷ãö àåä íéùøãîå àøîâá äåöî íúñ" :úåúìéàù .49
.ïàë äìàù ÷îòä - ,'åâå "äðùá ì÷ùä úéùéìù åðéìò úúì úåöî åðéìò
'ä éøçà 'ä âé íéøáãã ÷åñô úàáåî ?? éøôñáå (<?> ãé äèåñ) ïéãéã 'îâáã åæ àøîéîá äùãç àñøéâ .50
.==ãåòå == äëåñ ñ"ùä éðåéìâáå ïàë äìàù ÷îòäå íåìù úìéàù ïééò íéðåøçà äæá åãîò .'åâå åëìú íëéäìà
=== äìòä íåìù úìéàùá
åðá àîç éáø ìù úçàå àðéðç éáø ìù úçà úåøîéî éðù åéä úåúìéàùä éðôìã ÷éñî äìàù ÷îòäá íìåà
== == .é à òùåäã ÷åñôä óñåð åðá çñåðá ÷øå
=ïàë úåúìéàùä éøáãì íéëééùä äìàù ÷îòä úîã÷ä êåúî úåøåù ãåò ÷éúòäì
=
==
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ישמעאל כל המגזז מנכסיו ועושה מהן צדקה ניצול מדינה של גיהנם משל לשתי רחילות
שהיו עוברו' בנהר גזוזה עוברת ושאינה גזוזה אינה עוברת ועיניתיך.
אמר מר זוטרא אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב לעשות צדקה לא אענך עוד תני רב
יוסף שוב אין מראין לו סימני עניות.
וכי עביד מיתבעי ליה למיעבד בצינעה דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב הגיד לך אדם מה
טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך בהוצאת
המת ובהכנסת הכלה הכתו' מדבר והלא דברים ק"ו ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא
אמרה תורה הצנע לכת ,דלא לימא קמי מאן דלא ידע הכי עבדי והכי עבדי לאשתבוחי
בנפשיה  51דברים שדרכן לעשותן בצינעה על אחת כמה וכמה.
ברם צריך הוצאת המת והכנסת הכלה אי זה מהן קודם הוצאת המת דהא גבי טומאה
דחייה את לא תעשה שבתורה או דילמא הכנסת הכלה עדיפא משום כי לא תהו בראה
לשבת יצרה ת"ש דתניא מעבירין את המת מלפני הכלה וזה וזה מלפני המלך ישראל רבי
אליעזר אומר הכנסת הכלה עדיפא וכן הילכתא.
÷øô ïî÷ì íéìåç øå÷éá ïéðòá âö àúìéàù ,<?> ?? ÷øôá ïî÷ì íéçøåà úñðëä ïéðòá àé àúìéàù ï
?? >?<.?? ÷øôá íéúî úøåá÷ ïéðòá ãì àúìéàù ,?? ÷øôá íéìáà íåçéð ïéðòá åè àúìéàù ,

... :øáçîä úîã÷ä :úåááìä úåáåçואומר )מיכה ו ו( במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום
האקדמנו בעולות ,והיתה התשובה ,הגיד לך אדם מה טוב ומה ה'
דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך ,ואומר )ירמיה ט כג(
כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ,
ופירוש ענין התשובה הזאת ,שצריך המתהלל להתהלל ïðåáúäì ,éãñç úøëäå éëøã úðáäá
.éùòî êåúî éúîëçå éúøåáâ øéëäìå ,éúàéøáá

:é"ùø èå÷éì

Y ñ"ùáå äøåúá é"ùø ùåøéô êåúî è÷ì Y

åðéáà íäøáà ìù åúéáì ñðëéì éåàø ãñç ìîåâ ì

] :ãé ãë úéùàøá :é"ùøתפילת אליעזר עבד אברהם אותה הוכחת לעבדך ליצחק[:

,úçëä äúåà

ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם.
å====== ==== == ì

רש"י :àë á òùåä :וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים :וארשתיך לי
באמונה וידעת את ה' ,èôùîáå ÷ãöá :é"ùø :שתתנהגו בהן ,íéîçøáå ãñçáå :שיבוא לך מאתי
על ידיהם ,באברהם אבינו כתיב )בראשית יח( כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' לעשות צדקה
ומשפט ,וכנגדן נתן לבניו חסד ורחמים מאת הקב"ה שנאמר )דברים יג( ונתן לך רחמים,
ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד )יז( ,פסקו מן הצדקה והמשפט כמו שנאמר
)עמוס ה( ההופכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו ,אף הקב"ה אסף מהם החסד והרחמים
שנאמר )ירמיה טו( כי אספתי את שלומי מאת העם הזה את החסד ואת הרחמים ,וכשיחזרו
לעשות צדקה ומשפט שנאמר )ישעיה א( ציון במשפט תפדה וגו' ,הקב"ה מוסיף עליהם

רחמים וחסד ועושה אותן עטרה לארבעתן ומושיבן בראשן) :כב( ,äðåîàá éì êéúùøàå

בשכר האמונה שהאמנת בגולה להבטחות שעל ידי נביאי:
ù"ééò éàçà áøã úåúìéàù íùá åìà íéøáã àéáä <?> èî äëåñ é"ùø .51
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å====== ==== == ì

רש"י ,á÷òéì úîà ïúú :ë æ äëéî :תרגום יונתן :תתיהב קושטיה דיעקב לבנוהי כמה
דקיימתא ליה בבית אל טבות אברהם לזרעיה בתרוהי כמה דקיימתא ליה בין בתריא תדכר
לנא עקידת יצחק ==íâøúì== ,תתן לנו באמת אשר הבטחת ליעקב האמת לנו דבריך אשר
הבטחת ליעקב )בראשית כח( כי לא אעזבך ,íäøáàì ãñç :שכר חסד אשר לאברהם אשר
צוה לבניו לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ,ולכך לא נאמר וחסד אלא חסד ,האמת
שתאמת לנו את הבטחת יעקב היא תהיה תשלום גמול חסדו של אברהם:
å===== ==== === ì

רש"י ,àñë ãñçá ïëåäå :ä æè åäéòùé :כשיבוא עליך השבר הזה אז יכון כסא דוד ויגדל,
שבאותו הפרק יפול סנחרב ע"י חזקיהו ויהיה נכון כסאו בחסד שיעשה ,כמו שמצינו שהיה
] [åäé÷æç-גומל חסד שנאמר בדברי הימים )ב ל( כי חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל אלף
פרים ושבעת אלפי צאן:
å==== ===== === ì

רש"י ,øîåâå òãú àì äëë :ä àé úìä÷ :אף גזירותיו של מקום לענין עניות ועשירות כך
עלומות הם ממך ,ולא תמנע מן החסד לדאג שמא אחסר מנכסי ואעני ,לא אעסוק בתורה
ואתבטל ממלאכתי ואעני ,לא אשא אשה ויהיו לי בנים ואצטרך להוציא עליהם:
íåìùå äåçàì àéáî íéãñç úåìéîâ ì

 .ç úåëøáפדה בשלום נפשי )תהלים נה( ...כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור וכו':
 ,íåìùá äãô :é"ùøזה שעסק בדברי שלום דהיינו תורה דכתיב )משלי ג( וכל נתיבותיה

שלום ,וכן גמילות חסדים נמי שלום הוא שמתוך שגומל חסד בגופו לחבירו הוא מכיר
שהוא אוהבו ובא לידי אחוה ושלום.
== ??? == ì

רש"י-] .âé÷ íéçñô :השכר שעושים מתמרים נקרא סודנא ,והגמרא שואלת[ מאי סודנא – סוד נאה
וגמילות חסדים ,àðãåñ éàî :é"ùø .למה נקרא שם השכר סודנא ,äàð ãåñ .עצה טובה ,שהרי

מתעשרין הימנה ,íéãñç úåìéîâå .יכול לתת מתנה לעניים ולעשות צדקה וחסד.
ãñçä àåä çøåèäå ä÷ãö àéä äðéúðä ì

רש"י :èî äëåñ :אין הצדקה משתלמת אלא לפי גמ"ח שבהíéãñç úåìéîâ éôì àìà :é"ùø áúëå ,
 ,äáùהנתינה היא הצדקה ,והטורח הוא החסד ,כגון מוליכה לביתו או טורח שתעלה לו

להרבה ,כגון נותן לו פת אפויה או בגד ללבוש ,או מעות בעת שהתבואה מצויה ,שלא
יוציא מעותיו לאיבוד ,שנותן לבו ודעתו לטובתו של עניìë ù"ééò ?? â ÷øôá ìéòì àáåî= .
àéâåñä

úåéøáì êøèöéù åôåñ éë 'íãå÷ éìù' úðòèá åîöò úà øåèôì ìéâøé àì ì

רש"י .âì àòéöî àáá :אפס כי לא יהיה בך אביון וכו' ,כל המקיים בעצמו כך – סוף בא לידי כך.

 ,êë åîöòá íéé÷îä ìë :é"ùøאף על פי שלא הטילו עליו הכתוב ] ,[íãå÷ éìù øîåì ìåëéå-יש
לאדם ליכנס לפנים משורת הדין ולא לדקדק ] [áåùçìå-שלי קודם אם לא בהפסד מוכיח,
ואם תמיד מדקדק ,פורק מעליו עול גמילות חסדים וצדקה ,וסוף שיצטרך לבריות.
ãñç úåìéîâ äàåìäá ùé ì

רש"י] :á ïéøãäðñ :בגמרא מבואר שיש קולא בדיני הודאות והלוואות לעומת גזילות וחבלות[ ùøôîå
 :é"ùøהלואות והודאות שבאין על גמילות חסדים ואיכא נעילת דלת בפני לוין...
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רש"י ,äðáé ãñç :çð ïéøãäðñ :תחילתו של עולם נבנה בחסד ,שצוה אדם הראשון לגמול
חסד את בנו ואסרה לו והתירה לקין כדי שיבנה העולם והיינו דכתיב )ויקרא כ( ואיש אשר
יקח את אחותו בת אביו חסד הוא ,מה שהתרתי לקין חסד גמלתי עמו.
רש"י ,àåä ãñç :æé ë àø÷éå :לשון ארמי חרפה )בראשית לד יד( חסודא .ומדרשו אם תאמר קין
נשא אחותו – חסד עשה המקום לבנות עולמו ממנו שנאמר )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה:
úåðîì éåàø ïéà (á éååéö àìå äëøáì éàðú àåä åèåùô éôì éøä (à :äæ ÷åñôî äùò úåöî íéãîåì êéà ì
úååöîä ìë íéììåëä íéååöä

] :â"ñ ïîéñ :úåáåùú :í"áîøä ïá íäøáà 'øמהדורת פריימן[  :äìàùילמדנו רבינו
בדבר מה שאמר רבינו זצ"ל ]-הרמב"ם[ בספר מצות במצוה
השמינית ממצות עשה בדבר מה שאמר יתעלה )דברים כח ט( 'והלכת בדרכיו' שהוא מצות
עשה ,ונראה שהוא תנאי כמו הכתוב )שם כח ב( ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך,
התנאי ,כי תשמע בקול וכו' ,וכמו כן )שם יג( והיית רק למעלה ולא תהיה למטה ,ודוגמתם
בתוכחה ,וכיוצא בו במי שאינו שומע )שם ח יט( והיה אם שכח תשכח את ה' אלהיך והלכת
אחרי אלהים אחרים ,וכמו כן )שם ל יז( ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית וכו',
נראה שהם על דרך תנאי.
וגם לוּ היתה מצוה הרי היא כוללת את המצוות כמו שמתבאר מן הכתובים החוזרים בענין
זה ככתוב )דברים ה ל ]א[( בכל הדרך אשר צוה ה' אלהיכם אתכם תלכו ,וכמו כן )שם יט ט
]ו[( כי תשמור את כל המצוה הזאת ]לעשותה[ אשר אנכי מצוך היום וכו' וללכת בדרכיו
כל הימים ,וכמו כן )שם י יב ]ג[( ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך וגו' ]ללכת בכל
דרכיו[ ,וכבר אמר רבינו ז"ל בעיקר הרביעי )שורש ד( שאינו ראוי למנות את הצווים הכוללים
המצות .יורנו אדוננו ושכרו כפול.
 :äáåùúמה שאמרת שהוא מצוה ונראה שהוא תנאי הרי לא יתחייב מזה קושי ,כי לא
התנה אלא בעשיית מה שאנו מצווים בו ,הלא תתבונן בכתוב כי הוא אומר בראשונה
)דברים כח א( והיה אם שמע תשמע וכו' אשר אנכי מצוך היום ,הרי הוא אומר בפירוש
שהוא התנה בעשיית מה שצוה ,אחר ]כך[ הזכיר את הגמול על זה ,אחר ]כך[ חזר בסוף
שזה לפי קיום המצוה ,כוונתי למה שכתוב )שם ט( יקימך ה' וגו' כי תשמור את מצות ה'
אלהיך והלכת בדרכיו .הרי כבר התבאר שהתנאי לא הוציאו מצורת מצות עשה.
ואולם מה שאמרת ולוּ גם היתה מצוה הרי היא כוללת את המצות ,אכן זה מה שאנו
צריכים להתבונן בו .ויש כאן שתי תשובות המבטלות את ההשגה הזאת .הראשונה והיא
עיקר גדול בדת ובה נבדלנו אנו עדת הרבנים משיטת הקראים ,וזה העיקר הוא שאין אנו
סומכים על מה שמורה עליו פשוטו של הכתוב אלא על מה שמורים עליו הכתוב והקבלה
ביחד ,ולביאור האמונה הזאת יש מקומות מתאימים ותמציתה מה שאמרנו .וגם לוּ יורה
פשט הכתוב הזה בהחלט שהכונה בו לקיום כל המצות ,אף על פי כן חייבים אנו להאמין
שהוא מצוה פרטית מפני שהקבלה מפרשת בנוגע אליו מה הוא נקרא חנון וכו'.
וזאת התשובה האחת בדבר זה והיא עיקר שלא ראוי שיסור מנגד העינים .ומה שאמר
אבא מארי זצ"ל שלא ראוי למנות מצות עשה הכוללות המצוות אין מתחייבת מזה השגה
שהרי אין זאת מצוה כוללת לפי מה שבארה הקבלה.
וזאת היא התשובה השניה – לוּ היה המקרא הזה ר"ל והלכת בדרכיו ,מצוה כוללת ,לא
היה נאמר בסגנון זה אלא היה אומר כי תשמור את מצות ה' אלהיך ללכת 'בכל' דרכיו,
כמו שאמר בפרשת ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך ,ואע"פ שיש לנו פירוש רחב
בענין הכתוב הזה אין כאן המקום להזכירו וכבר הכנסנוהו אל תוך ספר הדרשות שאנו
עוסקים בחיבורו.
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ועוד .בכל הדרך אשר צוה וכו' ,הכתובים הללו הם כוללים לכל המצות ,אבל זה שרצו
להביא ממנו ראיה אין להעלות על הדעת שהוא צווי כולל ,כי אחרי שאמר כי תשמור את
מצות ה' אלהיך ,אשר הוא כולל כל המצות ,הוסיף עליו ואמר והלכת בדרכיו ,שבנוגע
אל זה היה אפשר להעלות על הדעת שאינו מוכרח כהכרח המצות ,מאחר שהמצות הן
מעשיות ,והלכת בדרכיו אלו דברים התלויים במידות כפי שפרשה הקבלה מה הוא נקרא
חנון וכו' ,אף כי תכלית המידות האלה גם כן מעשים ,ובזה יש ענין שהבנתו רחוקה
בראשונה ,וכללו של דבר הוא שמהוספתו 'והלכת בדרכיו' על התנאתו במצוות בכלל
יתבאר שהכונה היא לדבר זולתי המצוות המפורשות בתחילה ,כלומר לאותו דבר שבארתו
וכתב אברהם ב"ר משה זצו"ל.
הקבלה האמתית .והבן זאת כי הוא ענין דק.
úåáéãðä úãéî ìò ÷øô ì

 :úåáéãðä ìò ÷øô :í"áîøä ïá íäøáà åðéáøì :'ä éãáåòì ÷éôñîäהנדיבות היא
ביטוי להענקת רוב טובה למי שאין לו תביעה וחיוב על המעניק,
כי לתת לפועל את שכרו ולפרוע לבעל חוב את חובו ,אין זו נדיבות אלא צדק ויושר,
ואילו צדקה לעניים והכנסת אורחים ומתנות וכדומה ,הרי הם בגדר נדיבות.
והנדיבות היא מהמידות התרומיות וממטרות התורה ומהתכונות המיוחסות לו יתעלה ,כי
הוא יתעלה הגדיר כתכונותיו את מה שרואים מנדיבותו וטובו ,דהיינו חנון ורב חסד,
ובריאת עולמו היא עצמה מעשה חסד ונדבה שנאמר )תהלים פט ג( אמרתי עולם חסד יבנה,
וטובו ונדיבותו חובקים עולם ומלואו כמו שנאמר )שם קמה ט( טוב ה' לכל.
æåáæá úîåòì ïåëñç ïéáì - úåðöî÷ úîåòì úåáéãð ïéá ìãáää ì

ועליך לדעת את ההבדל בין הנדיבות שהיא היפוכה של הקמצנות ,ובין הבזבוז שהוא
היפוכו של החסכון .כי הבזבוז והחסכון הם )ביטוי( למה שתלוי באדם עצמו ,והבזבוז
מחייב שירחיב המבזבז בהוצאותיו ומלבושיו ומושבו וכדומה ,ואילו החסכון מחייב שיהא
החוסך מצטמצם ומסתפק במועט .אבל הנדיבות והקמצנות הם דברים שבין אדם לחבירו,
הנדיבות מחייבת שייטיב הנדיב עם זולתו ,והקמצנות מחייבתו שלא ייטיב עם זולתו אף
שהוא מבזבז על עצמו ביד רחבה.
אכן הנדיבות שעליה מעוררת התורה היא שיהא האדם מיטיב עם זולתו ולא יבזבז רק על
עצמו בלבד ,אדרבא אם יצמצם בהוצאותיו וייטיב עם זולתו תיחשב לו זאת לנדיבות יתר.
ìá÷îä ìù åëøò éôì úúì ì

והנדיבות המשובחת היא לא שיוציא אדם ממונו על אחרים באופן זה או אחר ,כפי שמבין
ההמון את המושג הזה ,דהיינו רק להעניק מזונות הרבה למי שיזדמן לו ולתת מתנות
בשפע על כל מי שייקרה בדרכו – אלא הנדיבות הנזכרת שהיא מן המידות התרומיות
פירושה שיהא האדם נדיב ומיטיב ממה שחננהו ה' יתעלה לאלה הצריכים וראוים לכך.
כי הוא יתעלה ,הנדיב המוחלט ,לא קבע את הצורה השכלית במזגו של חמור או סוס,
אלא במזג האדם ,ולא עשה את מזונותיה של הבהמה האילמת מובחרים ורבי גוונים כמזון
האדם ,ולא ציוה בתורתו להיטיב עם הכופר התורכי או הכושי ,ולא נתגלה או שלח נבואתו
למי שאינו ראוי לכך  .52הבן את הדבר ושקוד עליו.
ïåîîá úåáéãðä ì

והנדיבות בממון היא שלא יטמין האדם מה שחננהו אלהים כדי להנחילו לאחרים כמו
שנאמר )תהלים לט ז( יצבר ולא ידע מי אספם ,ושלמה ביאר כי זהו עינוי ועונש לחוטאים
ìù åéìòá àåä ìá÷îä íà øîåìë ,åéìòáîáåè òðîú ìà øîàå... :æë â éìùî à"øâä øåàéá ïééò= :÷éôñîä .52
."áåèä äæ ìá÷ì éåàøù åðééäã áåèä äæ
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)קהלת ב כו( ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס .ולא יוציאנו למותרות חייו או חיי משפחתו,
אלא יוציא הממון לדברים הכרחיים לו ולמשפחתו ולנלוים אליו ,וייטיב בו לזולתו כמו
שעוררתהו התורה )דברים כו יא( ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך ולביתך אתה
והלוי והגר אשר בקרבך.
ולא הרי המתנדב לערוך משתה לעשירים שאינם צריכים למזונותיו כהרי המאכיל בשיעור
כזה לעניים נצרכים .ואמר יתעלה בדבר סגולותיו ונדיבותו )ישעיה נז טו( להחיות רוח שפלים
ולהחיות לב נדכאים .ועוד אמר כדי להמריץ את עשיית הדברים הרצויים )שם נח ז( הלא
פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכסיתו וכו' ,ותפק לרעב נפשך
ונפש נענה תשביע וכו'.
úãä ìà íéùðà áåøé÷áå åúîëçá íâ úåáéãð ì

והנדיבות המהוללת אינה רק בממון ומקנת כסף בלבד ,אלא גם בכוח השפעתו וחכמתו
ואמונתו של אדם .ונדיבות השפעתו היא שיהא האדם מיטיב ממה שחננהו ה' יתעלה למי
שצריך לטובתו ,כמו שראינו בספרי הנביאים במאמר אלישע )מל"ב ד יג( היש לדבר לך אל
המלך או אל שר הצבא .ונדיבות חכמתו היא שיהא מלמד את החכמה למי ששואף אליה
וראוי ללמוד מה שמלמדו ,כמו שביאר לנו בעל המסורת )ספרי דברים ו ז( בביאור ושננתם
לבניך אלו תלמידיך ,ואמרו )נדרים לז( בביאור הפסוק ראה למדתי אתכם וכו' ,מה אני
למדתי בחנם אף אתם למדתם ממני בחנם אף כשתלמדו לדורות בחנם.
ונדיבות אמונתו היא שימשוך אליו את הרחוקים מן האמונה וישיב לב פושעים בהוכיחו
אותם על עוונותיהם ולהודיע להם את קלקלתם ולעוררם מהתנכרותם ,כמו שלימדונו בעלי
המסורות בביאור הוכח תוכיח את עמיתך.
íãàä áìá úåáéãðä úãéî úåòáå÷ äøåúä úååöî ì

והתורה עוררה על מידה תרומית זו וקבעה לה התכשרויות שונות כדי שתושג ותתבסס
באופן טבעי בנפשותיהם של שומרי הדת .כל מה שציוה יתעלה בענין מתנות לעניים ,פאה
ופרט ועוללות ושכחה ומעשר עני וצדקה והלואה ומתנות כהונה ומעשר לוי ,וחזר כמה
פעמים על )הציווי( להיטיב עם הלויים והגרים ,ולהעניק לעבד עברי )עם שחרורו( ,ו)-לקיים(
שמיטת קרקע ושמיטת כספים  53ודין היובל – כל אלה ודומיהם הן התכשרויות למידה
תרומית זו ולמידת הרחמנות ,מלבד מה שהם התכשרות למידת הפרישות כמו שאמרנו לעיל.
ואת מי שנפשו שרויה במידת הקמצנות כינתה התורה בשם 'כופר' ונאמר )דברים יג יד(
יצאו אנשים בני בליעל וכו' ,ונאמר )שם טו ט( השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל

לאמר וכו'.
åðéáà íäøáà ìù åúåáéãð úãéîî ãîìð ì

ועליך להתבונן בתולדות אבינו האציל אברהם אשר יסד את מנהג הנדיבות הידוע גם
לאומות העולם עד ימינו ,ואליו מתייחסים את כל הנודע לתהילה בהלכות הכנסת אורחים.
ואמרו בעלי המסורת בדרך נוטריקון בביאור הפסוק )בראשית כא לג( ויטע אשל ,שהוא יסד
מנהג אכילה שתיה לויה ,כלומר להאכיל את האורחים ולהשקותם וללוותם ביציאתם .ואל
תחשוב כי נדיבותו ע"ה היתה במתן מאכל ואכסניה בלבד ,שזאת היתה המעלה הפחותה
במעלות הנדיבות ,אלא דע כי נדיבותו ע"ה היתה גם בחכמתו ודתו והשפעתו וממונו.
,êîò éðåéáà åìëàå äèùèðåäðèîùúúéòéáùäå(àé âë úåîù) äèéîù úåöî ïéðòá úåîù øôñì åùåøéôáå .53
áåøä éô ìò (ä÷ãöá) äáù éðôî äá àöåéëå ä÷ãöä ïî äðåù íééðòì úåðîçø (ùé) åæ äåöîáå" :ã"åúá áúë
äá (ùé) íééðòì úåðîçø äá ùéù ô"òàå ...äúçé÷ìá íéìòáì (íééðòä) ååùé åæáå ,íéìàåùäúòðëä úøáåçî
)åäåðøàéáùåîë úåãéñçá íúåìîòúäåúåáéãðä úãéîá íìéâøúá úåãùä éìòá íéøéùòì äìåãâ úìòåú (íâ
."äéàôëìà"øôñá
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נדיבותו בחכמתו ,כי הוא ע"ה היה מלמד ומורה לבני האדם את ייחוד שם ה' ודרכי ה',
ולכך רמזו בעלי המסורת ז"ל באמרם )יומא כח (:ואברהם זקן ויושב בישיבה היה ,וסמכו
מסורת זו על פסוק כמו שואמרים קרא אסמכתא בעלמא ואמרו בסמיכות זו שנאמר )בראשית
כד א( ואברהם זקן .והתורה ג"כ רמזה על זה באמרה )בראשית יב ה( ואת הנפש אשר עשו
בחרן ,ותרגם אונקלוס וית נפשתא דשעבידו לאורייתא בחרן ,וזהו אחד הדברים המתחוורים
מתוך מאמרו יתעלה )שם יח יט( כי ידעתיו למען אשר יצוה וכו'.
ונדיבותו בדתו ,על ידי שהיה מודיע ומפרסם שם ה' ברבים וקורא אליו ,ובכל מקום שבו
חנה היה בונה מזבח ומקריב עליו קרבן לה' ומכריז קבל עולם בשם ה' אל עולם ,למען
יאיר את עיני בני האדם במה שנתאמת אצלו בדבר ייחודו ושלטונו של ה' יתעלה .ופסוקי
התורה בענין זה רבים ומפורשים.
ונדיבותו ע"י השפעתו היא במה שאמרה תורה )שם יד יד( וירק את חניכיו ילידי ביתו וכו',
ולוט הלך בעקבותיו כפי שמסתבר מאותו חזיון שבו גונן לוט על אורחיו ואף הציע את
בנותיו חלף שלומם .וזוהי גולת הכותרת של הנדיבות וגודל הנפש שלמד מאת אברהם
מורו ורבו.
ושהיה )אברהם( ותרן בממונו זאת )למדים( מאמירתו את המלאכים שנגלו אליו יוקח נא
מעט וכו' ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו ,ונימק הזמנתו זו באמרו כי על כן
עברתם על עבדכם ,מלמד שכך היה מנהגו עם כל מי שעבר על פניו .ומתוך הסיפור
מתחוור שלא אמר די בהכנת פת לחם אלא בחר לעשייתה קמח מובחר ,קמח סולת ,והרבה
בשיעורו כדי שלוש סאין אף כי רק שלשה היו אורחיו באותו חזיון .ומלבד הלחם שהזכיר
הביא חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ,ועל כגון דא אמרו חז"ל )ב"מ פז( צדיקים אומרים
מעט ועושים הרבה.
ועל מידת הנדיבות הוסיף ע"ה את הנימוס המושלם כמו שנאמר והוא עומד עליהם תחת
העץ ויאכלו ,ולוט הלך בעקבותיו בדרך זו כי בראותו בחזיון את שני המלאכים נחפז
להזמינם כי יסורו את ביתו ולנהוג בם מנהג הכנסת אורחים כמו שנאמר וירא לוט וירץ
לקראתם וכו' ויאמר הנה נא אד' סורו נא את בית עבדכם ולינו וכו' ,והרבה לפצור בהם
להתאכסן אצלו כמו שנאמר ויפצר בם מאד ויסורו אליו ,והרחיב בסעודה כמ"ש ויעש
להם משתה ומצות אפה ויאכלו ,והמעשה שנעשה בחזיון זה מודיענו כי כך היה מנהגו
בהקיץ באכסנת העוברים על פני ביתו.
ומנדיבותו הנפלאה של אברהם אבינו )למדים אנו( על גדולת טבעו הנדיב ,נוסף על הראייה
ממנה למידת הסתפקותו במועט ואמונתו ובטחונו באלהים וזלזולו בקניני העולם הזה,
שהרי שקד לצבור רכוש גדול ואחר כך הפשיט עצמו ממנה ,כמו שנאמר )בראשית טו כב(
ויאמר אברם אל מלך סדום הרמותי ידי את ה' אל עליון קונה שמים וארץ אם מחוט ועד
שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם ,דע מידה זו והתדבק
בה ככל אשר תוכל.
íùá åðåçèá ìò äøåî úåáéãðä úãéî ì

ודע כי מידה אצילה ונשגבה זו ,מידת הנדיבות והותרנות ,מלמדת על האמונה והבטחון
ומיעוט השמחה בקניני העולם הזה והבטחון בתוצאות הדעת ואמונת הדת .כי הנדיבות
בממון וברכוש מלמדת על בטחונו בה' יתעלה שישלם לו חלף ממונו ומיעוט שמחתו
בעולם הזה וקניניו החולפים ,וכי הנפש נוטה לדברים בני אלמוות ולא לדברים בני חלוף.
והקמצנות בכל אלה מלמדת על היפוכו של דבר.
והנדיבות בהשפעה מלמדת על שלימות אמונתו בה' יתעלה שישמור לו השפעה זו ולא
יחסיר ממנה בגלל לימודה ,אלא אדרבא יוסיף עליה כמו שנאמר )תענית ז( הרבה חכמה
למדתי מחברי יתר מרבותי ומתלמידי יתר מכולם .ומראה עד מה מועט הנזק שעלולה
החכמה להינזק ,והחכמה הנכונה והמצויינת היא שתמריץ את בעליה ללמדה לאחרים,
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ואמר החכם )משלי א כ( חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה בראש הומיות תקרא
בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר עד מתי פתים תאהבו פתי וכו' ,ואמר עוד הלא חכמה
תקרא ותבונה תתן קולה ,בראש מרומים וכו' אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם,
הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב .והקמצנות מורה על היפוכו של דבר.
והנדיבות בדת היא למשוך אליה את הבריות ולהנהיגם אליה וללמדה להם ,ומורה על
חוסן אמונתו בה ועוצם תשוקתו אליה ,ואמר דוד )תהלים לד יב( לכו בנים שמעו לי יראת
ה' אלמדכם ,והקמצנות בדת מורה על היפוכו של דבר .ואתה שקוד איפוא ללכת בדרך
נעלה זו שאיננה מן הקלות ,אהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ )תהלים לג ה(.
êøåöä éôì ÷ø íçøì

 :úåðîçøä ìò ÷øô :'ä éãáåòì ÷éôñîäהרחמנות היא ממידות התרומיות וממטרות
התורה ,והיא התכונה הראשונה מבין התכונות המיוחסות לו יתעלה 'אל רחום' ...ופה רק
נאמר כי המידה התרומית הזאת אין פירושה שיהא האדם רך לב ומתפעל יותר מדי כמו
הנשים ודומיהן מחלושי הנפש שמקצתם מרחמים אפילו על שחיטת תרנגול וכדומה ,אלא
שתהיה הנפש נוטה מצד האכזריות אל צד הרחמנות ורכות הלב ,ואז ירחם על מי שזקוק
לרחמים ,יעזור לנופל ויציל עשוק מידי עושקוי ויאכיל רעבים וילביש ערומים וכדומה.
וימנע רחמיו ממי שצותה התורה להתאכזר אליו כמו שצוה ה' שלא להגן על הרוצח...
וכן נאמר באיסור הרחמים על המסית ואפילו הוא בנו האהוב עליו בדרך הטבע 'ולא
תחמול ולא תכסה עליו'...
ואם תתבונן בנאמר על הנביאים תמצא כי נקטו רחמנות במקומה ואכזריות במקומה ,כגון
אדון הנביאים משה עבד ה' ושלוחו בענין המצרי הרשע ...ובענין בנות רעואל העשוקות
נאמר ויקם משה ויושיען[íéáø íé÷åñôî úåàîâåã ïàë àéáî-] ...
ואמרו חז"ל בשבח הרחמנות )שבת קנא בשינוי( כל מי שיש לו מידת הרחמנות הקב"ה מרחם
עליו ...ועל אף כל אלה אמרו )סנהדרין צב בשינוי( אין מרחמין אלא על מי שיש בו דעת,
הוי אומר רחמנותך או נוחותך להתרשם ,או סגולתך לעמוד נגד רכות לבך ,תהיינה כפי
הרצוי לפניו יתעלה ולא כפי שיחייב טבעך הלקוי או הרגליך שלא נוסדו על חוקות התורה.
ואחר כל זה תדע כי סכנת הרחמים על מי שאינו ראוי להם ,פחותה מסכנת ההתאכזרות
אל מי שראוי לרחמים ...וכן צריך שלא למהר ולהעניש ...וכן אסור לעכב צדקה וגמילות
חסדים כדרך שמצינו בנחום איש גמזו ע"ה שהיה צדיק וחסיד ומלומד בנסים כמפורט
במעשיות התלמוד ,והיה סומא וגופו מלא שחין ,וכששאלוהו למה עלתה לו כך סיפר כי
פעם אחת היה מהלך בדרך ובא עני אחד ועמד לו בדרך ואמר לו 'פרנסיני' ובקשהו להמתין
על שיפרוק מן החמור ,אבל העני לא יכול היה ללכת אחר החמורים ונפל בדרך ויצאה
נשמתו ,והוא ע"ה ידע שחטא שלא מיהר להאכילו ,וכה גדול היה העון בעיניו עד שבקש
על עצמו יסורין בעולם הזה כדי שלא יענש בעולם הבא ולכן באו עליו כל אותם נגעים...
(à) óéòñá íéòéôåî ,ãåòå ,íéãøç ,êåðéçä øôñ ,÷"îñ ,â"îñ ,íéàøé øôñ ,ï"áîø ,â"äá éøá ã 2
úååöîä éðåî íéðåùàø
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 :âé úåà 'â øòù :äáåùú éøòù :äðåé åðéáøויש במצות עשה מן החמורות שאין המון
העם נזהרים בהן ,כגון הזכרת שם שמים לבטלה ...וכן גמילות חסדים
שהיא מצות עשה ,שנאמר )שמות יח ,כ( והודעת להם את הדרך ילכו בה ,זו גמילות חסדים
)בבא מציעא ל (:ואמרו )סוכה מט (:גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שהצדקה לעניים
וגמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים .על כן אמרו )אבות א( על שלשה דברים העולם
עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים .והנה הצדקה בממונו וגמילות חסדים
בין בגופו בין בממונו ,כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על
תקנת חברו אם דל ואם עשיר ,וזאת מן החמורות ומן העקרים הנדרשים מן האדם ,שנאמר
)מיכה ו ח( הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד.
וכן מצוה להכנס לפנים משורת הדין ,שנאמר )שמות יח כ( ואת המעשה אשר יעשון ,ואמרו
רבותינו ז"ל )בבא מציעא ל (:זה לפנים משורת הדין .ויש בענין זה דרכים רבות אשר תהיה
בהן המצוה הזאת מן החמורות ,הכל לפי ענין הדין ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל )שם( לא
חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא נכנסו לפנים משורת הדין:
 :ãéויש אנשים רבים בהמון העם חושבים ,כי אין עיקר האבדון והפסד הנפש זולתי
בעבירות שיש בהן מעשה ,וכי אין אבדן נפש אל האיש אשר הוא טהור מחטוא במעשה,
ובדרך העבירות לא הלך ,וחדל מעשות מצות ומעשים טובים .על כן אנו חייבים להודיע
תועי רוח בינה ,כי אמרו ז"ל )ירושלמי חגיגה א ז( ויתר הקב"ה על עבודה זרה וגלוי עריות
ושפיכות דמים ולא ויתר על עון בטול תורה .ואמרו )ספרי דברים עקב( כשם ששכר תלמוד
תורה גדול מכל המצוות ,כך עונש המבטל גדול מכל העבירות ,ואמרו )סנהדרין צט (.כי
דבר ה' בזה ואת מצותו הפר ,נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק .וכבר
זכרנו לך כל אלה בשער התורה:
 :åèומצאנו בענין אנשי סדום שהיו רעים לה' מאד בכמה עלילות נשחתות ,כמו הגזל
והחמס ועיוות הדין וגלוי עריות ,ואם כל זה הזכיר הכתוב כי אבדו ונשמדו בעון בטול
הצדקות ,שנאמר )יחזקאל טז מט( הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ויד עני
ואביון לא החזיקה .ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה'
)ישעיה כט יג-יד( ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה לכן הנני יוסיף להפליא את העם
הזה הפלא ופלא ,ונאמר )ירמיה יב א-ב( מדוע דרך רשעים צלחה קרוב אתה בפיהם ורחוק
מכליותיהם ,ונאמר )תהלים עג כז( כי הנה רחקיך יאבדו.
 :æéודע כי המעלות העליונות נמסרו במצות עשה ,כמו מעלת הבחירה ,שנאמר )דברים ל
יט( "ובחרת בחיים" ,ומעלות תלמוד תורה ,שנאמר )שם ו ז( ודברת בם ,ומעלות לכת בדרכי
ה' ,שנאמר )שם כח ט( והלכת בדרכיו...
 :åìלא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך )דברים טו ז( ,הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת
האכזריות ולנטוע בה נטעי נעמנים ,הם הרחמים והחסדים הנאמנים ,כמו שכתוב )שם כח
ט( והלכת בדרכיו ,ובעבור כי מן האפשר שלא יקפוץ את ידו ויחון את העני ולא מדרך
הרחמנות ,כענין שנאמר )משלי יב י( ורחמי רשעים אכזרי ,על כן כתוב לא תאמץ את לבבך,
ועונש האכזריות רע ומר כאשר יתבאר בשער האכזריות בעזרת האל ,ואמרו רז"ל )שבת
קנא (:ונתן לך רחמים והרבך )דברים יג יח( ,כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים,
וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן...
 :ãð úåàוחייב אדם לחשוב מחשבות להעלות עצות הגונות ומתוקנות לחברו ,וזה אחד
מעיקרי דרכי גמילות חסדים שנאמר )משלי כז ט( שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו
מעצת נפש.
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 :àòוטוב ונכון מאד להיות בכל עיר ועיר מתנדבים בעם מן המשכילים ,להיות נכונים
ומזומנים לכל דבר הצלה בהיות איש או אשה מישראל שרויים בצער .והנה נתחייבנו
לטרוח בשור אחינו או שיו הנדחים ,להיות עמנו עד דרוש אחינו אותו ,עתה מה לעשות
יקר וגדולה לבעליהם ,וכן כתוב )ישעיה נח ז( ועניים מרודים תביא בית.
... :àé úåà ã øòùואם עבר אדם על כריתות ומיתות ב"ד ועשה תשובה ,אחרי כי לא
נרצה העוון בלי יסורין כי תשובה תולה ויסורין ממרקים ,יכין לבו לעשות מצוות המגינות
מן היסורים כמו מצות הצדקה כי היא מצילה ממות  54שנאמר )משלי י ב( וצדקה תציל
ממות ,ומי שאין לו ממון לעשות צדקה ,ידבר טוב על העני ויהיה לו לפה לבקש אחרים
להיטיב עמו ,ואמרו רז"ל )ב"ב ט (.גדול המעשה יותר מן העושה ,וכן יעסוק במצות גמילות
חסדים לעזור את חבירו בעצמו והשתדלותו כמו שאמרו רז"ל )סוכה מט (:גדולה גמ"ח מן
הצדקה שהצדקה בממונו וגמ"ח בין בגופו בין בממונו ,והצדקה לעניין בלבד וגמ"ח בין
לעניים ובין לעשירים ,וכן ידבר על לב העני ויכבדהו וינחמהו מצרתו כענין שנאמר )ישעיה
נח י( ותפק לרעב נפשך ואמרו רז"ל כי המפייסו בדברים גדול מן הנותן צדקה.
וכן יעסוק במצות ביקור חולים וקבורת מתים ותנחומי אבלים ולשמח חתן וכלה ,כי כל
אלה מדרכי החסד...
 ,íéãñç úåìéîâ ìòå ...ãîåò íìåòä íéøáã 'â ìò :á äðùî à ÷øô :úåáàì åùåøéôכענין
שאמרו גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שגמילות חסדים היא בין לעניים בין לעשירים
והצדקה אינה אלא לעניים ,גדולה גמילות חסדים שהיא בין בגופו בין בממונו והצדקה
אינו אלא בממונו ,וזהו שאמרו )ב"ב ט( הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו
בדברים מתברך באחת עשרה.
íéîù àøéå òåðöä éðòä íéã÷äì ì

ומענין גמילות חסדים הוא להשגיח לעניים ולבחור בין טוב לרע ולהקדים הצנוע וירא
שמים על אחרים שאינם כמותו )ואם בכלם נעשה צדקה( וכמו שאמר ירמיה ע"ה )ירמיה
יח כג( ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם ,אפילו בשעה שיעשו צדקה הכשילם
]בבני אדם שאינם מהוגנים[ ].[:è á"á ô"ò-
äáåè äöò íäì úúì åà íäì éåöî ïéàùë íéøéùòì ç"îâ ì

וגמ"ח היא אף לעשירים להלוות להם ממון בשעה שאינו מצוי בידם ,ולתת להם עצה,
כמו שאמר שלמה המלך ע"ה )משלי כז ט( שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש,
כלומר כאשר שמן וקטרת הן משמחין את הלב כך ימתק רעהו מעצת נפש וכשיתן לו
עצה טובה ישמח עליה ,והיא מידת חסד גורמת להיות רצון לפני ה' ובשבילה נברא העולם
כדי לעשותה ועל זה אמר שלמה בחכמתו )משלי יד לד( צדקה תרומם גוי וחסד לאומים
חטאת וסמיך רצון מלך לעבד משכיל .רצון הקב"ה אינו אלא לישראל המשכילים לעשות
דברים שהם לרצון לפניו:
úîàä úãéîá åéëøãá úëìäå ì

 :úåáàì åùåøéôא יח :רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם קיים על
הדין ,שידון דין אמת לאמיתו ,ועל האמת ,שיש לאדם ללכת בדרכי התשובה שהוא אמת
ותורתו אמת והולך בדרכי הקב"ה אמת ג"כ ילך באותו הדרך שנאמר והלכת בדרכיו,
.ù"ééò 'åëå úîàäå ãñçä úåìåòô óåãøì æ"éä ø÷éòä :æî 'éñ 'à øòù ìéòì åðéáø éøáã ïééò :ã øòù .54

íâ

ïéøåñéå äáåùú øùà úåðååò ùé... :áúëå íéøáãä áéçøä ,'åâå ïåò øôåëé úîàå ãñçá ,å æè éìùîì åùåøéôá
ïø÷äù äî ãáìî ,íéãñç úåìéîâ äîåöò úìòåú ìéòåú äæä íìåòá ùðåòä úøáòäìå ,úøôëî äúéîå ïéìåú
÷çáæá éìò úéá ïåò øôëúé íà ì"æ åùøãå ,óà äôëé øúñá ïúî (ãé àë) øîàðù åîë àáä íìåòì åì úîéé
ãñçá éë äæä àø÷îäãéòé øùàëå,íéáåè íéùòîáåøôëúîäáåùúáàìà øôëúîåðéà äçðîå çáæá ,äçðîáå
.ïåò øôåëé úîàáå
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ואמרו חז"ל שאפילו סיפור דברים בעלמא אין לו לאדם לשקר כההוא עובדא דבריה דרב
וכו' אמר ליה מעלה אמך א"ל אנא הוא דהפיכנא לה א"ל היינו דאמרי אינשי דנפיק ממך
טעמא ילפך ואת לא תעבד משום שנאמר )ירמיה ט ד( למדו לשונם דבר שקר ,כי האדם
המרגיל לשונו לדבר שקר בדבר שאין בה לא הפסד ולא תועלת גם כי יבוא לדבר דברים
של עיקר לא יוכל לומר האמת כי פיהו המדבר וההרגל שולט עליו:
<?> íéçøåà úñðëä ÷øôá ïî÷ì å÷úòð äàøéä øôñ ï

) [ì"æ øáìéæ á"øâä úàöåä éôì] :äáåùúä úøâàכה( רבים חושבים כי לא תאבד הנפש
בהמנע מן הטוב ובחשוך מן היושר ,ולא ידעו ולא יבינו כי המעלים
עין מן הצדקה רעתו רבה וחטאתו כבדה מאד .אמנם הגזל מהעבירות החמורות ,ועוון
המעלים עיניו מן העני קשה מן הגזל שנאמר )יחזקאל טז מט( הנה זה היה עון סדום אחותך
גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה ,אע"פ שהיו
אנשי סדום אנשי חמס כמו שנאמר )בראשית יג( ואנשי סדום רעים וחטאים ,בממונם ,שם
הכתוב ראש עונם אשר לא החזיקו יד עני ואביון.
ונאמר )דברים טו ט( השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור קרבה שנת השבע
שנת השמיטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך את ה' והיה בך חטא.
הנה שקרא הצר  -עין 'בליעל' ,והוא השם הרע בשמות הרשעים ,וכן הוא אומר )ש"א כה
כה( אל איש הבליעל הזה ,על נבל ,כי כשמו כן הוא ,ופירשו רז"ל במדרש תהלים כי נקרא
בליעל מפני שהיה צר  -עין שאמר לעבדי דוד ולקחתי את לחמי ואת טבחתי ,ואמרו רז"ל
)כתובות סח (.כל המעלים עין מן הצדקה כאילו עובד כוכבים.
)כו( ומיסודי יראת ה' לעשות הטוב כמו שנאמר )תהלים לד( יראת ה' אלמדכם ,מי האיש
החפץ חיים וגו' סור מרע ועשה טוב ,ואמר שלמה המע"ה )משלי כב( טוב עין הוא יבורך
ִוירא מצוה הוא ישולם.
כי נתן מלחמו לדל ,ונאמר )משלי יג יג( ֵ
)כז( רבים יודעים חיוב מצות הצדקה ושכר פעולתו ,ולא ידעו פרשת גדולת גמילות חסדים,
ואמת הדבר ויציב ונכון כי יש אדם תחזיק ידו בגמילות חסדים ,ואם דל הוא ואין ידו
משגת ,ישים בכל הזכיות ידו ובנהרות הצדק ימינו בלא כסף ובלא מחיר ,וברוח שפתיו
ילבש צדקה כשריון ,ובאמרי פיו יהיה רב פעלים ,ויגדיל ויאדיר מעשיו גדולים מן האדיר
שבנדיבים ומן המפזרים ונותנים צדקה.
)כח( וזה מעשה גמילות חסדים :ידבר על לב העני ,ויהיה דבריו נחת רוח לאביון ,וינחמהו
ממעשיו ומעצבון ידיו ,ויכבדהו וינשאהו ,ויתנכר ממעשיו  55כי עגמת נפש לאביון .ואמרו
רז"ל )ב"ב ט (:הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך בי"א,
שנאמר ותפק לרעב נפשך ,והוא ענין פיוס דברים והראות לו רצון טוב בלב שלם ובנפש
חפצה .הלא תראה מה שכתוב בפרשה באר היטב כי שכרו הרבה מאד מן העושה צדקות
וברכות רבות ונכבדות ממנו.
והשנית ,ילוה לעני וטוב לו להרחיב לו ,ונאמר )תהלים קיב( טוב איש חונן ומלוה וגו',
ואמרו רז"ל )שבת סג (.גדול המלוה לעני יותר מן הצדקה.
והשלישית ,יתן לו עצה טובה והגונה לרוחתו ולהצלחתו ,ויטול שכר על פרי העצה 56
ושכר על נחת רוח שיעשה לו ,כי האדם שמח בהכירו אהבת חבירו הנאמן לו בהשגיחו
åì ùéù åéùòîî øëéð àäéù øîåìë" :ì"æå ì"æ øáìéæ á"øì "úøâàä éøáã"á ïàë ùøéô :äáåùúä úøâà .55
,øòöä åéìò äàøé ìàå (éøëð ïåùìî) øëðúé ,øòö äæéà åì ùé íàù ãåò øîåì øùôàå .éðòä ìéáùá ùôð úîâò
íéáåè íéøáã øáãì äìåãâ äåöî ïëì ïåéáàì ùôð úîâòã ïåéëã ãåò øîåì øùôàå.ïåéáàìùôð úîâò ùé äæî éë
."äæì éåàø åðéà íà åìéôà åäàùðéå åäãáëé íâå ,éðòì íéîåçéðå
áúëå ,'åëå çîù íãàä éë íéãñç úåìéîâ ììëá àéä äîöò äöòä ,åúöòî çéåøä àì íà [åìéôà]øîåìë" .56
ãçà äæå åøéáçìúåð÷åúîåúåðåâä úåöò úåìòäìúåáùçîáåùçìíãà áééçå' ãð â äáåùúéøòùáäðåé åðéáø
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על מעשיו מחמת רצונו הטוב שנאמר )משלי כז ט( שמן וקטורת ישמח לב ומתק רעהו
מעצת נפש .57
והרביעית ,ישית עצות לפני רבים לעשות צדקה וחסד ויקבל שכר על הרבים אשר הצדיק
ועל הנפשות אשר יעשה ,ויזכה בשכר הצדקה אשר תעשה עד ידו ,שנאמר )ישעיה לב( ונדיב
נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום ,ואמרו רז"ל )ב"ב ט (:גדול המעשה יותר מן העושה,
וזה אהבת חסד ,ומן הדרך הזה שישבח כל אדם שיעשה טוב וכל מטיבי צעד לחזק ידם
למען יאחזו דרכם יוסיפו אומץ ,ואמרו רז"ל במדרש על פסוק )שה"ר ה ב( אני ישנה ולבי
ער ,אני ישנה בגלות מן הצדקה מבלי יכולת ,ולבי ער לגמילות חסדים.
 :øáìéæ áøä úàöåä ä"ö ïîéñ :äáåùúä úøâàראוי לנשים הנכבדות והצנועות להעמיד
עליהם מצוה ,ולזכות בנות העיר .לכן יצא דבר צדק מלפניהן ,ויבחרו להם אשה טובה
ונאמנת לגבות פרוטות למלבושי העניים ,או להחיות עם רב להשבעי נפש שוקקה .ותתן
פרוטה בכל שבוע ושבוע כל אשה העושה מלאכה ואשר כח בה לעמוד בתקנה הזאת.
ולא תדור נדר בזה ,אלא בבוא לביתה הגבאית נתון תתן לה בכל עת אשר תדבנה לבה.
ותטרח בימים ובלילות ]יותר[ על אשר היתה טורחת יום יום כדי להרויח אותה פרוטה
שנותנת לצדקה ,ששכר יגיעת כפים עצום ורב מאד .ותשמח האשה במלאכתה ,ותנשה את
כל עמלה בעבודה ההיא אשר תרים ממנו תרומת הצדקה ,וידמה בעיניה בעת המלאכה כאילו
ידיה נוטפות מור ,כענין שנאמר )שיר השירים ה' ה'( וידי נטפו מור ואצבעותי מור עובר.

åðéáø

.êáì çåì ìò íáúë êéúåøâøâ ìò íøù÷ êáæòé ìà úîàå ãñç :ã-â â éìùî :äðåé
 .íãàå íéäìà éðéòá áåè ìëùå ïç àöîåהנה התחיל עתה לדבר על דרכי

עבודת ה' ,ופתח להזהיר על המידות האלה והם חסד ואמת ,והנה חסד כולל רבות ממעלות
המידות ,ואמת כולל המעלות השכליות ,וקלות המידות לאהבת השכל.
והנה ענין ]החסד[ שישים חפצו והשתדלותו לגמול חסד לבני אדם ולהטיב להם בממונו
ובטורח גופו ,ולעשות להם נחת רוח ,ולדרוש שלומם וטובתם ,ולחפוץ ביקרם וטובם ,אף
כי להזהיר מהזיק להם במעשה ודיבור .והנה במידה הזאת ]סרו ונסתלקו[ מידת האכזריות
והכילות והשנאה והקנאה )והתאוה( ]והגאוה[ ר"ל השתרר על בני אדם שלא כחפצם
ורצונם ...וענין האמת...
והנה אוסיף לבאר לך על ענין החסד כי ישיג כל אדם לעלות במעלותיו אע"פ שאיננו
בעל ממון ,כמו שאמרו חז"ל )סוכה מט (:גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שזה בגופו
וזה בממונו ,וענין גמילות חסדים שטורח ומשתדל בתקנת חבריו ותועלתם ודורש בשלומם
וטובתם כענין שנאמר )אסתר י( דורש טוב לעמו ,ויבקר חולים וינחם אבלים ,וידבר על לב
עניים מורדים ויכבדם ,ואז"ל )ב"ב ט( המפייסו בדברים גדול מכולם .והנה זה הענין אשר
ישיג כל איש לקיימו בלא עמל ושכרו הרבה מאד ,וכן יליץ טוב על העניים וימשוך לבות
בני אדם להיטיב להם ואז"ל )שם( גדול המעשה יותר מן העושה.
וכן יחון על העלובים ויפתח פיו לאלם ויהיה עינים לעור ורגלים לפסח.
ואם אינו בעל ממון יתאוה ויכסוף לעשות צדקה וחסד בראותו בצרת עניים מרודים ,ויחמוד
מידת הצדקה ויאשר עושיה וישמח במעשה צדקתם ויחזק ידיהם ,אז"ל )סנהדרין ט( הנטפל
לעשות מצוה כעושה מצוה.
והנה התבאר הענין הזה על ידי הנביא ע"ה שנאמר )מיכה ו ח( כי אם עשות משפט
ואהבת חסד.
.íù "úøâàä éøáã" - ,"'åâå ïîù øîàðù ç"îâ éëøãî
úå÷éúîäå,åäòø ÷úîå ,íãà ìù åáì ïéçîùî ïä ,çéøì àåä úøåè÷å øåàîì ïîù" éìùîá à"øâä áúë" .57
.íù "úøâàä éøáã" - ,"'åëå åùôðì ÷åúîå ,äáåè äöò åì ïúåðù ùôð úöòî àåä åäòø ìù
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ואז"ל )גיטין ז (:אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה מהם ,והנה המעט מזער מיד העני
כמתנה מרובה יחשב יותר ממתנת העשיר ,ונאמר כי תקריב קרבן מנחה ואז"ל דרכו של
עני להקריב מנחה לפיכך נאמר ונפש כי תקריב ,מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב נפשו...
והנה אוסיף לבאר ענין האמת...
 ,'åâå áåè ìëùå ïç àöîåעל ידי החסד תמצא חן בעיני אלהים ואדם כאשר אמרו ז"ל )שבת
קנא (:כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים ,שנאמר )דברים יג יח( ונתן לך רחמים
ורחמך והרבך ,וכתיב )ש"א כו כד( כאשר גדלה נפשך היום בעיני כן תגדל נפשי בעיני ה',
וכתיב )משלי יט כב( תאות אדם חסדו ,והוא מלשון )שה"ש א י( נאוו לחייך ,פירוש חמדת
אדם והחן והנוי שלו ,לפי חסדו ונדבתו ,וכתיב )משלי ג לד( ולענוים יתן חן ,פירוש יתן

להם חן בעיניו ובעיני כל הנבראים...
==== ä÷ãö úåöî ãåîéì øôñá íéàáåî äðåé åðéáøá íéôñåð úåøå÷î ïééò

øúqa
Æ Å Ç ïzî
È Ç :äðòé
Æ È Å àìå
É À àø÷é
È À Ä àeä íbÇ ìcÈ ú÷òfî
Ç Â Ç Ä Bðæà
À È íèà
Å É :ãé-âé àë éìùî :äðåé åðéáø
 :äfòאטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה,
È Ç äîç
È Å ÷ça
Å Ç ãçLå
Ç É À óàÈ ätëé
ÆÀÄ
מידה כנגד מידה ,כי זה עני זעק ולא ענהו ,גם הוא יקרא ולא יענה ,על כן לא יאמץ אדם
את לבבו מתת לעני כי ישאל ממנו אע"פ שפזר ונתן לכמה עניים.

 ,'åâå ãçåùå óà äôëé øúñá ïúîהאמנם כי לא יגדל עון האדם אם לא יחקור ולא ידרוש
על העניים והאביונים כאשר יגדל עונו אם יחשוך מן העני כי יקרא אליו ,אכל ראוי לאדם
לרדוף צדקה ולדרוש על צרכי העניים ולהשכיל אל הדלים ,ויקוה לנפשו שכר עצום ורב
כי מתן בסתר יכפה אף ,שאם יחטא אדם ,זכות מתן בסתר אשר קדם לו יכפה אף.
ìåãâ äçë øúñá ä÷ãö / "ãçåù" úàø÷ð äøö úòá ïúåðù ä÷ãö ì

 ,äæò äîç ÷éçá ãçåùåגם בעת צרת האדם אחר שנגזרה עליו גזירה מפני חטאותיו ,יכפה
שוחד בחיק ,והוא הצדקה בסתר] ,חמה עזה[ .ויקרא על דרך משל הצדקה אשר יתן בעת
צרתו 'שוחד' כי השוחד ינתן בעת הפחד והצרה לפדות נפשו ממנה ,גם לשון חמה עזה
יורה על הענין שפירשנו כי החמה יותר מן האף ,אף כי בהזכירו חמה עזה יוכיח על הענין
כי על עת שנגזרה עליו גזירה ידבר.
וטעם ה'סתר' וה'חיק' ,כי לא יבוש העני ולא יחוורו פניו וגם הנותן לא יתפאר במתן ולא
יעשה להתגדל כי אם לעבודת השי"ת ,ואמרו חז"ל )ב"ב י (:כי הצדקה המעולה המצלת
מן המות היא שאין העני יודע ממי נוטלה ואין הנותן יודע למי נותנה.
 :øBñçîìשהעושק דל
À Ç À CàÇ øéLòì
Ä È À ïúð
Å É Bì úBaøäì
À Ç À ìcÈ ÷Lò
Å É :æè áë éìùî :äðåé åðéáø
הוא אשר עשה כן כדי להתעשר ולהרבות לו ממון והוא חוטא להנאתו,
וכן נותן לעשיר אף למחסור ,מי שנותן לעשיר הנה הוא חוטא כאשר אז"ל למען ספות
הרוה את הצמאה )דברים כט יח( זה הנותן מתנה לעשיר ,והנה הוא חוטא ללא הנאה כי
אין לו יתרון בדבר זולתי חסרון ,כי העשיר יחשוב כי זה נתכבד בקחתו מתנה מידו.
והשנית ,כי רוב אוהבי כסף צרי עין על כן לא ישלם גמולו ,ואף יחטא האדם למחסור
בלא תועלת .והנה לימד על הפיזור כי הוא עון רב ,ועדות הוא לאדם כי הצדקות וגמילות
חסדים נקלות בעיניו ,ואילו ידע כח מעשה הצדקה הלא היה נותן מתנתו לעני תחת הפיזור.
äðåé åðéáø éøáãî ïàë ãò
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 :à ÷øô :àéìéè÷éâ é"øì à"éå ;ï"áîøì úñçåéîä :ùãå÷ä úøâàדע כי בהיות אומת ישראל
מיוחדת להקב"ה והבדילה בתורתו הקדושה מכל האומות כאשר הוא
יתברך נבדל מכל מה שזולתו ,כאומרו יתברך )ישעיה מג( עם זו יצרתי לי ואמר במקום אחר
)ישעיהו מב כד( ה' )אחד( ]זו חטאנו לו[ לגזרה שוה .וזה שאנו אומרים אתה אחד ושמך
אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד ואחר כך אמר יצרתי לי כלומר הבדלתי לי להיות מיוחד
לכבודי כאמרו )ויקרא כ( ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי .וכבר ידעת כי העבדים הנהגתם
כפי מה שהם רואים בהנהגת אדוניהם ,והוא יתברך שהוא אדוננו ואנחנו עבדיו הנה הוא
קדוש שאין קדוש כמותו ,וצוה לנו להיותנו קדושים כאשר הוא קדוש.
'úé åîù úà íéùã÷î øùéäå áåèä úééùòá

ופירשו רבותינו ז"ל בפסוק )דברים כח( והלכת בדרכיו מה הוא קדוש אף אתה היה קדוש
מה הוא חנון אף אתה היה חנון .וא"כ נמצאו כל ישראל הנהגותיהם מיוחסת על יחוד
השם הגדול יתברך ,לפיכך מתדמין אליו בכל מעשיהן והוא יתברך אמר )ויקרא יא ,מד(
והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה' .ומאחר שכל מעשינו כדמיון מעשה השם
יתברך נמצא שכל זמן שאנו עושין הטוב והישר ,שאנו מקדשין שמו הגדול כאמרו )דברים
ד( ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים ,לפי שאנו מתדמים לבוראנו יתברך .וכל
זמן שלא נתנהג כשורה )וכל מעשינו( ]ונעשה מעשים[ מקולקלים ,אנו מחללין בהם שם
שמים ,אחר שאנו מתדמים לו והנה מעשינו מכוערים .ועל זה אמרו במסכת יומא )פו א(
בזמן שאדם קורא ושונה ומשאו ומתנו באמונה עליו הכתוב אומר )ישעיה מט( ויאמר לי
עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר ,אבל בזמן שאדם קורא ושונה ואין משאו ומתנו
באמונה מה בני אדם אומרים עליו ראיתם פלוני כמה מקולקלין דרכיו ומעשיו ועליו הכתוב
אומר )יחזקאל לו( עם ה' אלה ומארצו יצאו ונמצא שם שמים מתחלל .והטעם על כל זה
שאמרנו כי מאחר שאנו מתדמין לו במעשינו הנה קדושת השם וחלולו תלוי במעשינו.
'] :éçî÷ óñåé åðéáøספר חוקה' ביאור לספר משלי[ ),ãñç ,êáæòé ìà úîàå ãñç (â â
החסדים שאדם עושה ויש לו שכר טוב עליהם ואם לא עשה אותם הפסיד ואין לו עונש
על זה ,úîàå ,מה שוא חייב לעשות ואם לא עשה נתחייב ,משל לאדם נותן צדקה לעני,
יש לו שכר ואינו נענש אם לא ילך לבקש למי שיעשה חסד ,אך בא לידו העני הצריך
ולא גמל לו חסד – כבר נתחייב ,ונמצא בענין יעקב ועשית עמדי חסד ואמת ,חסד להעלותו
למערה ,וכן תתן אמת ליעקב חסד לאברהם ,חסד היה לו לאברהם כשנשבע לו על הארץ
לתת לזרעו ,וליעקב היה אמת לפי שכבר נתחייב כשנשבע לאברהם ,ואם אדם חייב לחבירו
ואינו משלם לו בזמנו עובר על אמיתו שהיה חייב עליו לשלם לו בזמנוêéúøâøâ ìò íøù÷ .
 ,êáì çåì ìò íáúëשיהא תוכו כברו בחסד ואמת ,êøùì éäú úåàôø (ç â) ...מכל משקה
שבעולם ,חזר על גמילות חסדים ,êðåäî 'ä úà ãáë ,ואז יוסיף בעשרך ונכסיךåàìîéå ,
 ,òáù êéîñàוזהו שאמרו חכמים ז"ל מלח ממון חסר ואמרי לה חסד.
 :äì úåòåáù :à"áèéøגמרא כיון דליכא מידי אחרינא דאיקרי חנון ורחום .וא"ת והא
אמרינן מה הוא רחום אף אתה היה רחום ,וי"ל דאפ"ה לא מיקרי אינש רחום
וחנון סתם אלא משום *== === äîëçä øöåà 323 ãåîò äòù éùã÷ :äøòäוהלכת בדרכיו שחייב
להיות רחום וחנון כלומר נוהג עם הבריות בחמלה וחנינה .ומכאן קשה למה שהיה אומר
ה"ר יונה ז"ל דמאי דכתיב זרח בחושך אור לישרים חנון ורחום וצדיק דעל האיש ירא ה'
דמיירי לעיל קאי וא"כ הא אשכחן מידי דאקרי בתורה רחום וחנון וי"ל דלפי דבריו דמ"מ
לא מיקרי כן בלשון בני אדם בסתם.
 :æ äøæ äãåáòשנאמר שובו בנים שובבים ,פי' דמשמע מזידים וכמו וילך שובב בדרך
לבו ,וגם ששנו ושלשו בחטא אינו כלום וכתיב והלכת בדרכיו מה הוא רחום וארך אפים
אף אתה כן:
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 :äìéôúä øåãéñ éùåøéô :ç÷åøברכות השחר ו :שלא עשאני גוי ושאר ברכות השחר
שעשית לי כל צרכי הם המנעלים ,שלא יגוף באבן רגלו כשהולך .כדכתיב ]ו[נעליכם
ברגליכם .ובברכה זו י' תיבות י' שליטים באדם ,י' הליכות צוה הקב"ה לישראל בחומש
א( הדרך ילכו בה :ב( אשר צוה ה' אלהיכם אתכם תלכו ,ג( ללכת בדרכיו וליראה אותו,
ד( ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ,ה( אחרי ה' אלהיכם תלכו ,ו( צוך ה' אלהיך
ללכת בה ,ז( ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו ,ח( להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ,ט(
והלכת בדרכיו ,י( וללכת בדרכיו.

 :ã"éø :íéãéñç øôñואם ראית מדינה שעמי הארץ בה ויש שם שלום ושובע ואין
מזיק להם מאומה ואין בהם תורה דע שאין ביניהם ת"ח או יש ואינו
מוכיח ,שאין דומה מי שחוטא בשוגג למי שחוטא במזיד א"כ הם כולם שוגגים או גמ"ח
יש ביניהם ,או אהבה יש ביניהם.
 :àñù ïîéñעני חולה ועשיר חולה ורבים הולכים לעשיר לכבדו ,תלך אתה אצל העני
אפילו אם העשיר תלמיד חכם ,כיון שרבים מצויין אצלו ואצל העני אין הולך אדם ,אבל
אם תלמיד חכם צריך והעני צריך כבוד התורה עדיף ,ואם תלמיד חכם ואינו ירא שמים
והעני עם הארץ ירא שמים ,ירא שמים קודם שנאמר )תהלים קיא י( ראשית חכמה יראת ה',
)שם טו ד( ואת יראי ה' יכבד ,וכתיב אצל ביקור חולים של עני אשרי משכיל אל דל ביום
רעה ימלטהו ה' ,וכתיב ה' יסעדנו על ערש דוי ה' ישמרהו ויחיהו.
 :ãøúú ïîéñהחולה כשהחכמים מבקרים אותו וקשה להם שמתבטלים מן המצות ומדברי
תורה בעבורו כתיב אשרי משכיל אל דל.
אחד היה קבוע ללמוד תורה והיה בקי לקנות חפץ אחד יותר משאר בני אדם בקשה ממנו
אלמנה אחת לקנות לה אותו חפץ ,השיב איך אתבטל מדברי תורה ,א"ל זקן אחד לא טוב
אתה מרבן גמליאל ורבי יהושע שהלכו לקנות בהמה למשתה בנו ,אף אתה כשאתה תלך
תהרהר בדברי תורה ויתנו לך בזול וכאילו נתת מידך לה וזכות טרחך ישלם לך הבורא.
 :æì÷ú ïîéñאחד היה שונא לחבירו ומת חבירו ,אמר השונא איני רוצה לצאת כשיוציאו
אותו ,אמר זקן אחד גם המת יתכבד בך שבעבור שנאה ואיבה לא ימנע אדם לצאת
כשמוציאין את שונאו ,רק אם צוה החולה אל תניחו לפלוני להתעסק בו אל יתעסק בו.
 :äð÷ú ïîéñלעולם יהא אדם ערום ביראת ה' ודעתו תהא לאביו שבשמים לדבק במצותיו
ולקרב את הבריות ,ואדם שהוא עני יעשה מצות בגופו והקב"ה ייטיב לאחרים בזכותו
ומעלין עליו כאלו עשאן ושכרו כפול לעתיד.
 :ãéø ïîéñואם ראית מדינה שעמי הארץ בה ויש שם שלום ושובע ואין מזיק להם מאומה
ואין בהם תורה ,דע שאין ביניהם ת"ח או יש ואינו מוכיח ,שאין דומה מי שחוטא בשוגג
למי שחוטא במזיד א"כ הם כולם שוגגים ,או גמ"ח יש ביניהם ,או אהבה יש ביניהם.
 :åë÷ú ïîéñכתיב )משלי ג ד( ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם ,יעשה אדם שיהא
אהוב לכל ,וכתיב )בראשית יב ב( והיה ברכה ,יעסוק אדם שיברכוהו .אמר אחד אני גורם
בלא הפסד וחסרון שלי שמברכים אותי ,כי יש לי תדיר בכיסי מחציות וכשצריכים העולם
ממחציות מבקשים לי שאתן להם שתי מחציות בפשוט ,אף על פי שאיני מחסר ממוני
כיון שאני עושה רצון בני אדם יש לי שכר לפני הקב"ה שנאמר )ש"א ב כו( והנער שמואל
הולך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים ,גם עם ה' לרבות עם המלאכים ועם השדים
שלא עשה השבעות מלאכים והשדים ,גם עם אנשים לרבות נשים וטף.
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 ... :åèù ïîéñוהאורח שרואה שעל המקבלו הוא למשא עליו ,או אפילו הוא עשיר ואינו
נותן לו בסבר פנים ,או נותן לו בסבר פנים מפני הבושת ,או אדם שאין לו במה להתפרנס
וכבר נתנו לו הקהל ומוציא חבורה ללכת ומעכב בשביל מעט רווח שלו ואינו חושש
שבעה"ב מוציא עליו ,עתיד ליתן הדין ,וכ"ש מי שאינו הולך בשביל דוחקו אלא בסחורות
והוא בבית יהודי ואוכל משל בעה"ב ומעכב שם ,וכ"ש מי שהולך לעיר אחרת דרך טיול
ואינו חושש שחבירו מוציא עליו== .עיין פארמא תתמ"ה
 :ãìú ïîéñמעשה באדם אחד שהיה נוהג בעצמו כשהיה אדם אבל היה חוזר לביתו בלא
מנעלים להצטער עם האבל ,והיה אותו יום שמת בו יום שנקבצו כל הקהילות לאותו העיר
ויום ט' באב היה והלכו הכל יחפים והראה הקב"ה שהטוב והישר בעיניו עשה אף על פי
שלא הוצרך לעשות.
ê"ðúá "ìîâ" ùøåùä ì

) :58 ì î â :÷"ãøì íéùøùäתהלים יג ו( כי גמל עלי) ,ישעיה סג ז( אשר גמלם כרחמיו,
)בראשית נ טו( אשר גמלנו אותו) ,תהלים קיט יז( גמל על עבדך אחיה,
)שם קלז ח( אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו – ענינם התחלת הטובה או הרעה.
ויש להשבת הטובה או הרעה – )תהלים יח כא( יגמלני ה' כצדקי ,והשם – )יואל ד ד( הגמול
אתם משלמים ]עלי ואם גומלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם[ .ועם ה"א
הנקבה – )שמואל-ב יט לז( ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת .ומשקל אחר – תגמול,
)תהלים קטז יב( כל תגמולוהי עלי ,והוא כמו תגמוליו ,ובא בה"א יו"ד על דרך הארמית:
עלוהי ,ידוהי.
וענין אחר – )בראשית כא ח( ויגדל הילד ויגמל) ,שמואל-א א כב( עד יגמל הנער ,והפועל ממנו
– )שם פסוק כד( כאשר גמלתו) ,ישעיה יא ח( גמול יוד הדה ) ,שם כח י( גמולי מחלב) ,ש"א
א כג( שבי עד גמלך אותו.
וכן להשלמת בישול הפירות – )במדבר יז כג( ויגמול שקדים ,ישעיה יח ה( ובוסר גומל.
)ויקרא יא ד( את הגמל כי מעלה גרה הוא) ,בראשית לז כה( וגמליהם נושאים) ,שם לב טז( גמלים
מניקות – ידוע.
=,àøéôùî"øâäíùá ,(øåãéñìò øæéåø÷)äîçäøåà ,øôåñá÷òé úøåú- "úåìéîâ"éåèéááíéðåøçàéøáãìïééöì
ø"åîî éúòîù :ì"æå (âù ãåîò ,ïééèùðøåáìàëéî ø"øäì äøåà éøòù øôñì øòù úéá øåàéá êåúá) íéîåìéö
åøéáçì ïúåðù åðééäå ,"÷çöé úà ìîâä íåéá" åîë àåä íéãñç úåìéîâ ïéðòù (ì"öæ) à"èéìù àøéôù î"øâä
÷ñåô ÷ðåéäù øçàìù åîë ,åîöò éðôá úåéç úåéçì ìá÷îä ìåëé åá òéôùäì íééñîù øçàìù ïôåàá ãñç
.ì"ëò ,...åú÷éðéîìîâð àåäù àø÷ð àåä éæà ,åîöòá ïåæéðå éç àåäå ,÷åðéìî

åðééäå "ìîâ" úìéîî àåä øå÷îù

'åë íéøçà úøæòá éåìú àìå ìîâ åîë åîöò éëøö ÷ôñì ìåëéù
äîåã ìîâ úìéîù ,íéáåè íéãñç ìîåâ ïéðòá 373 ãåîò äìéôúä ùåøéôá ì"æ øìéî øåãâéáà 'ø éøáãá ïééòå
...ãåò ù"ééò "øîâð"å ïéðòä íìùð íåìùúäé"òù åðééäå "øîâ" äìéîì

íéîå íçìá åîã÷ àìù áàåîå ïåîò úà ÷éçøäì äåöîäî íéãñç úåìéîâ úìòî íéãîåì ì

 :à"ñ÷ú äåöî :êåðéçä øôñשלא נתחתן עם הזכרים מבני עמון ומואב לעולם ואפילו
אחר שיתגיירו ,שנאמר )דברים כג ו( לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' וגו'
עד עולם .משרשי המצוה מה שמפורש בפרשה 'על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם
ובמים וגו' ואשר שכר עליך' וגו' ,והודיענו הכתוב מזה גודל מעלת גמילות חסדים והרחקת
מידת הנבלה והכילות ,ועל כן צונו לקבוע שנאה עמהם שהשחיתו והתעיבו להראות תכלית
רשעם ונבלותם שלא להקדים אפילו בלחם ובמים קהל גדול עייפי הדרך העוברים בגבולם...
.ù"ééò ì"æ çðàâ ïáà äðåé åðéáø ìù "íéùøùäøôñ" ìò íéññåáî íéøáã :íéùøùä øôñ .58
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úåáéãðä úãéî íéãîìîå íéìéâøî äàôå äçëù è÷ì úååöî ì

 :æèø äåöî êåðéçä øôñלהניח פאה מן התבואה ...משרשי המצוה כי השם ב"ה רצה להיות
עמו אשר בחר מעוטרים בכל מידה טובה ויקרה ,ושיהיה להם נפש ברכה ורוח נדיבה.
וכבר כתבתי כי מתוך הפעולות תתפעל הנפש ותהיה טובה ותחול ברכת השם בה .ואין
ספק כי בהותיר האדם חלק אחד מפירותיו בשדהו ויפקירם שיהנו בו הצריכים ,תראה
בנפשו שובע רצון ורוח נכון ומבורך ,וכי השם יתברך השביעו בטובו ,וגם נפשו בטוב
תלין .והמאסף הכל אל הבית ולא ישאיר אחריו ברכה שיהנו בם האביונים אשר ראו
השדה בקמותיה ויתאוו תאוה אליה למלא נפשם בה כי רעבו ,יורה בנפשו בלי ספק רוע
לב ונפש רעה ,וגם רעה תבואהו ,וכמו שאז"ל )סוטה ח (:במדה שאדם מודד בה מודדין
לו .וזה הענין יספיק לנו על צד הפשט גם בלקט ושכחה ופרט הכרם ועוללות.
íéãñç úåìéîâ àìà "áåè" ïéà ì

 :à ïîéñ :59 ù"øäî úåùøãדרש מהר"ש כתיב )תהלים לד יג( מי האיש החפץ חיים
וגו' נצור לשונך מרע ,וכ"ש המלשין על בר ישראל ומוסר אותו
בידי גויים שאין לו חלק לעוה"ב .ואח"כ כתוב סור מרע ועשה טוב ,שלא תאמר לא אעשה
רע וגם לא אעשה טוב אלא אשב בטל ,לכך נאמר ועשה טוב .ואין טוב אלא גמילות
חסדים שזו היא עיקר מצוה שהעולם מתקיים עליה.
åðåîîáå åôåâá ç"îâ ìù úåàîâåã ì

וכה"ג אם תלמיד חכם הוא יהא גומל חסד ללמד תורה לבני אדם בחנם ,ויהיה מזומן
לבריות בכל שעה לדין ולהוראה ובלא שוחד ] .[úåäù àìáå :ì"éøäîä çñåð-ואם עשיר הוא
ודבריו נשמעים למלכות יטריח עצמו להליץ בעד בני אדם ולדבר בעד צרכן נגד השררה,
ואם איש עני הוא ] [äöòäå íéøùä íò ìâøåîä :à"ðשצריך לממונוãçåù àéöåäì úâùî åãé ïéàå] ,
 [íéøçà ìéáùáיטריח בגופו הטוב שיוכל ,ואם הוא צריך לטרוח בעד שכר יטול דבר נכון,
ואל יעשה בכה"ג שאילו מגוי היה לוקח מענין כזה פשוט ] [òáèî-ועתה מישראל הצריך
לו רוצה ליקח פשוט ] .[éãåäéäîçååéø úåçô ç÷é àìà-וכן אם הקהל צריכין לו לא יקח יותר
מאילו היה עושה העבודה ליחיד ,ואדרבא עיקר גמילות חסד ועבודה רבה המטריח עצמו
בעד הרבים .וכן אמרו רז"ל שצריך הגבאי צדקה לקנות לעניים חטין לפיסחא ,וכן ][åùòé
פרנסי הקהל [ãàî äáøä íøëù àäéå] ,והיינו גמילות חסד.
íéøçàì ïúåðá úåãéî òáøà ì

 :è ä úåáà :éøéàîארבע מידות באדם ,האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית,
ויש אומרים זו מידת סדום ,שלי שלך ושלך שלי עם הארץ ,שלי שלך ושלך שלך
חסיד ,שלי שלי ושלך שלי רשע:
ארבע מידות באדם ,כלומר מידות האדם בענין היותו נהנה מאחרים או מהנה לאחרים
חלוקה על ד' מדריגות .יש מהם שאומר שלי שלי ושלך שלך ,שאינו רוצה להיות הוא
נהנה מאחרים כלל וכן אינו רוצה להיות הוא מהנה לאחרים ,ואמר עליה תחילה שהיא
מידה בינונית שכמו שממונו חביב ]עליו[ שלא ליהנות ממנו שאר בני אדם כך ממון שאר
בני אדם חביב עליו שלא ליהנות הוא מהם ונמצא שיש כאן זרות הדעה מ"מ מידה בינונית
היא שאין עינו צרה בשלו יותר משל אחרים,
"ù"øäî éâäðîå úåëìä" éôì àåä íéðôá çñåðä .ì"éøäîä ìù åáø èèùéåðîíåìù åðéáøì :ù"øäî úùøã .59
í÷ìçå íéì÷ íééåðéùá çñô áøò úåëìä ì"éøäî éâäðîá íâ íéàáåî íéøáãä .é"úëî æ"ðùú íéìùåøé ïåëî
.[:à"ð] íééøâåñ êåúá åàáåä
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ויש אומרים בו שהוא מידת סדום ושתיהן אמת ,והוא שאם במה שאינו רוצה שיהנו אחרים
ממנו הוא דבר שאלו היה מהנה אותם בכך לא היה אצלו או אצל ממונו שום חסרון ,זו
היא מידת סדום ,שכל מעכב הנאת חבירו במה שנהנה ממנו והוא אינו חסר כלום מידת
סדום היא ,אבל הראשונה היא שאילו מהנהו יש אצלו או אצל ממונו קצת חסרון ,אלא
שאף חברו מזמן לו כיוצא בה ,ועכבה זו הואיל ויש בה חסרון אינה מידת סדום שאינו
רוצה לחסר בשל אחרים ולא להתחסר ע"י אחרים ]אלא היא[ מידה בינונית.
äôöîùäî ìëù ïðáøãîô"ëò ìáà úåëìäóåñáí"áîøäêìîäïéòë :à"èéìùéáö áøäáúë íãå÷äòè÷äìò
.÷"åãå í"áîøäãïðáøãáàåä äðùîáïàë ú÷åìçîäåí"áîøäëéøéàîäøåàéáùàöîð åì úåùòìåéìò åøéáçî

ויש מהם שאומרים שלי שלך ושלך שלי כלומר דרוצה שיהנו שכניו ממנו והוא יהנה
משכניו ואמר שהוא מידת עם הארץ ,ופירוש עם הארץ בכאן הוא מה שפירש למעלה
שקנה מעלות המדות ועיקר עניינו להתעסק בהנהגות מדיניות ולקיום הישוב ,וידוע שהעוסקים
בכך אין להם עמידה בזולת זו המידה וכולם צריכים להעזר זה בשל זה והיא מידה ממוצעת
ראויה לרוב העולם ,ויש גורסין זו מידת כל אדם ר"ל רוב העולם והכל אחד.
ויש מהם אומרים שלי שלך ושלך שלך כלומר דרוצה שאחרים יהיו נהנים בשלו כשאר
בני אדם אבל הוא אינו רוצה ליהנות משום אדם וזו היא מידת חסידות שאינו מקפיד אם
הוא מתחסר ע"י אחרים ,אבל הוא מדקדק על עצמו שלא לחסר ממון שום אדם והחסיד
הוא שנוטה מדרך הממוצעת לקצה האחרון ,וזו היתה מידת שמואל הרמתי שנאמר ותשובתו
הרמתה כי שם ביתו כל מקום שהולך ביתו עמו.
ויש מהם אומרים שלך שלי ושלי שלי כלומר שהוא רוצה ליהנות משל אחרים ואינו מקפיד
לחסרונם ואינו רוצה שיהנה שום אדם בשלו דיתחסר ממונו על ידו כלל וזהו רשע שנוטה
לקצה הראשון זהו עיקר הביאור שבמשנה זו לדעתי:
àîøâ ïîæä àìù äåöî ì

... .èë ïéùåãé÷ :éøéàîוכל מצות עשה שלא הזמן גרמא  íéãñç úåìéîâå ä÷ãö ïåâëאף
נשים חייבות...
 :àö÷ ïîéñ ú"åù :ìééåå é"øäîדיני תשובה ויום הכפורים וסוכה .ועתה ישראל מה
השם אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלהיך ללכת בדרכיו
לאהבה את השם אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ...ד"א ללכת בדרכיו מה הוא חנון ורחום
ועובר על פשע אף אתה כן .מה הוא מלביש ערומים דכתיב ויעש לאדם ולאשתו כתנות
עור וילבישם ,מה הוא מבקר חולים דכתיב וירא אליו ,מה הוא מנחם אבלים דכתיב ויהי
אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק ,מה הוא קובר מתים דכתיב ויקבור אותו בגיא
אף אתה כן.
ùîùú ìà øîåìë ,'åâå êéäìà íùä úà äàøéì ì"ú ,ïë éðà óà äàâ äàâ àåä äî øîàú àîùå
 ,åñéñëèáדאפילו מלך בשר ודם אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו והעובר חייב

מיתה משום דמרד במלכות .וכן הכא פורק עול דגסות רוח כאילו עובד ע"ז דכתיב ורם
לבבך ושכחת את ה' אלהיך .וכתיב תועבת ה' כל גבה לב ,ובע"ז כתיב לא תביא תועבה
אל ביתך ,והוי כאילו בא על העריות שנאמר כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה
ונכרתה .ואין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה דכתיב זד יהיר לץ שמו וגו' ,מדקרי ליה
לץ שמע מינה דאין מכניסין אותו במחיצה .דארבע שאין מכניסין במחיצה כת ליצנים
דכתיב משך ידו את לוצצים .כת מספרי לשון הרע דכתיב לא יגורך רע ,וכתיב לעיל מיניה
מלשני בסתר רעהו ובכלל זה רכיל וכ"ש הוא .וכת דוברי שקר דכתיב דובר שקרים לא
יכון לנגד עיני .כת חנפים דכתיב לפניו חנף לא יבא .הה"ד )תהלים נ( ושם דרך אראנו בישע
אלהים כלומר שם דרכיו ללכת בדרך השם והיינו דכתיב )???( וענותך תרביני.
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úåëàìî åà úåîëçä ìëá ïëå íéìåçì øåæòì áééç äàåôøá òãåéä ì

 [äàåãô í"øäî ïîæá æðëùà éîëçî] :àéøåì ïðçåé åðéáøì :ùôð úáéùîשמות טו כו :כי
אני ה' רפאך וכו' ,יש לדרוש בכאן ממה שנאמר והלכת בדרכיו ,שחייב
אדם לרפאות חבירו חנם ]כמו[ שהקב"ה רופא חינם ,וכמו שלמדנו מה הוא ביקור חולים
וכו' ,וכן מהו רופא חינם אף אתה כן .ומכ"ש כשאדם יודע איזה רפואה או סגולה שלא
יעלים מלהודיע ובפרט בסכנות נפשות ,כי אעפ"י שאמר הקב"ה אני ה' רופאיך אעפ"כ
למדם סוד הרפואה והנהגתם שלא יחלו ,שנאמר אם שמע תשמע וכו'.
וכן חכמי תלמוד הודיעו לכל הרפואות שעלתה להם ,והגדול שבכולם שר' יוחנן חש
בציפורניו ולימדתו ההיא איתתא הרפואה ונשבע לו לאלהי ישראל לא מגלינא ,וכשלמדה
אותו הודיעה לה שבערמה נשבעה לה דוקא לאלהי ישראל לא מגלינא הא לעמו ישראל
מגלינא והלך ודרש הרפואה לרבים.
ועתה בעו"ה בימינו חסירי הדעת ודלי הכשרון כשתמצא יחיד אשר חננו הש"י איזה דבר
וסוד הרפואה הוא מכסיהו ומסתירו מכל אדם ואפילו הוא מגיע ח"ו לסכנות נפשות ,ועליו
נאמר טוב שברופאים לגיהנם ,ואני וביתי נקיים מזה.
íîñøôì àáøãà äàåôøá úåòéãé øéúñäì àì ì

 :á àé àø÷éå :íùזאת החיה אשר תאכלו ,פירש"י לשון חיים שישראל דבוקים במקום
וראויין להיות חיים וכו' עד למה הדבר דומה לרופא שנכנס אצל חולה וכו' .ומאשר אנחנו
רואים שנאמר והלכת בדרכיו ,מה הוא מבקר חולים אף אתה עשה כן ,א"כ חייב כל רופא
וכל היודע ענין מהרפואות שלא להסתיר אותו בפני חבירו ואדרבה חייב לפרסם ולדרוש
ברבים .וכן התלמוד כתב כל הרפואות להודיע אותן לרבים .ויראה לי המסתיר רפואתו
עובר על לא תעמוד על דם רעך.
וכן אפילו בשאר מלאכות ,ובפרט במילי דשמיא כמו תלמוד תורה או כותב תפילין ,שאין
להעלים עין מללמד לרבים ,שהרי בית אבטינוס בקיאים במעשה הקטורת ,ובית גרמו
במעשה לחם הפנים ,ולא לכבוד שמים כי אם למשפחותם ,וגינו אותם חכמים עד ששמעו
התנצלותם שעשו לכבוד שמים ומיראתם שמא ילמוד אדם שאינו ראוי והגון ויעשה לפני
ע"ז ואמרו עליהם זצ"ל ,ובן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב ,שהיה יודע לכתוב
עם ]ד'[ קולמסין בפעם אחד ביד א' ולא ידעו לתת טעם למה מסתירים מללמוד ,ואמרו
רז"ל עליהם שם רשעים ירקב ,בפ' אמר להם הממונה )יומא לח (.ואגב גררא איתא התם
בפי' משם רשעים ירקב דלא מסקי בשמייהו ,וכבר ביארתי בפרשת בשלח.

ú÷ðéîä ìù áìçä éåáéø úîâåã äëøáì äëåæ ä÷ãö úðéúðá ì

 .ä÷éðéì Y äîåã ä÷ãöä äîìפירוש
È À :çö ïîéñ :àéìéè÷éâ óñåé åðéáøì :íéìùîä øôñ
כמו התינוק כשהוא יונק ,הוא מושך את החלב לשדים והחלב הולך
ומתרבה ,וכשפוסק הוא אחר שנגמל מן היניקה ,החלב נפסק מן השדים ,כך בהיות האדם
נותן צדקה לעני ,מן השמים מריקין עליו ברכה לאותו הנותן ,ועל זה אמר שלמה הע"ה
)משלי יא כד( יש מפזר ונוסף עוד ,ואומר )דברים טו י( נתון תתן לו ואל ירע לבבך בתתך לו
כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' ,ואם פסק אדם מלתת צדקה ומתנות לעניים מונעין ממנו
את הברכה מלמעלה ,ועל זה נאמר )משלי שם( וחושך מיושר אך למחסור .60
ìò ú÷öåé àéäù ïîæ ìë òùéìà ïîæá ïîùä ãëù ??? íéøôà úåììåò ìòá äæ ïéðòá óéñåä :íéìùîä øôñ .60
àìôð æîø äæå ,ïîùä ãåîòéå áéúë ä÷ñôùëå ,êìåäå óéñåî äëøáä òôù æà ,íééðòä åðééä ,íé÷øä íéìëä
.úåëøáäøå÷îî òôùä ú÷ñôä íøåâ àåä æà íéðòì åðåîî ïúåð íãàä ïéàù ïîæáù
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וכבר אמרו חז"ל )תנחומא ראה ,מובא בתוס' תענית ט (.על אדם אחד שהיתה לו שדה אחת
שהיתה עושה אלף כורין בשנה והיה מוציא מעשר מאה כורין בשנה ,ונפטר וצוה לבנו
בשעת פטירתו שלא יחסר כלום מהמעשר ,ואמר הבן בלבו די לי להוציא תשעים כורין
מעשר בשנה ,לשנה אחרת עשתה שדהו תשע מאות כורין ,ועדיין נעשית עינו צרה ואמר
די לי להוציא שמונים כורין מעשר ,לשנה אחרת עשתה שדהו שמונה מאות כורין ,וכן
היה מחסר בכל שנה ,וכפי שהיה מחסר היו מחסרין לו מן השמים עשר מדות כפי השיעור
שהיה לו לתת מדה אחת מעשר ,עד שחזרה שדהו לעשות מאה כורין בלבד כשיעור
המעשר שהיה נותן בתחלה.
===== ïééòå åôåâá ç"îâì ë"ë àìå åðåîîá ç"îâ ä÷ãö ì"ôñá ÷ø êééù éìåà

åúðéúðá èøçúîäå úåìéëä êôéäìå úåáéãðä úãéî ì

 .øôòì Y äîåã úåìéëä äîìפירוש ]כל אדם כילי שעינו רעה לתת מתנה ,רוב
È À :èö ïîéñ
טבעו מן העפר ,משל[ אם אתה נוטל כל שהוא מן העפר ,מיד נעשה גומה באותו המקום
שנטל ממנו העפר ,כך הכילות אם בא לתת מתנה מיד מוציא גומה ופחת בלבו ,ולפיכך
אינו יכול לתת מתנה לעולם.
וכבר אמרו חז"ל על מין תולעת אחת שאין מזונו אלא מן העפר ,וטבעו כולו עפר ,והוא
מפחד לאכול עפר הרבה לפי שהוא מחשב שלא יספיק לו כל עפר שבעולם למזונו ,לפי
שמוצא כמו גומה בעפר באותו מזון המועט שאכל ,וכן הכילי שהוא פוחד בלבו ,אפילו
יהיה לו ממון הרבה ,אינו יכול לאכול ולשתות ולשבוע ולתת שום מתנה לכל אדם.
ואדם כזה קובץ ממון לאחרים ,ושלמה מכריז עליו ואומר )קהלת ו ב( איש אשר יתן לו
האלקים עושר ונכסים וכבוד ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלקים
לאכול ממנו כי איש נכרי יאכלנו גם זו הבל וחלי רע הוא .ואדם כזה דומה לנחש שנאמר
בו )בראשית ג יד( ועפר תאכל כל ימי חייך ,ואינו רוצה לתת שום מתנה לשום בריה בעולם.
 .íéîì Y èøçúîå ïúåðä äîåã äîìפירוש אדם שנותן מתנה כששואלים ממנו
È À :÷ ïîéñ
ואחר שנותנה הוא מתחרט ומצטער על מה שנתנה ]רוב טבעו של זה האדם מן המים[,
זה לא הרגיש החסרון שחיסר ממנו בשעת הנתינה כי אם אח"כ ,ודומה למי שיש לו
קנקן מלא מים ונוטל כלי אחר ושואב מאותן המים שבקנקן ,אין הגומה נראית ]באותו
מקום שנטלת משם המים ,אלא[ החסרון נראה מרחוק בדופני הקנקן מבחוץ שנחסרו
המים ,כך ]הנותן מתנה ומתחרט לאחר שנתנה[ בשעה שנתן המתנה לא מצא הגומה
והחסרון אלא לאחר זמן.
 .øéåàì ,äîåã áéãðä äîìפירוש אם אתה שואל מתנה מן הנדיב אע"פ שהוא
È À :à÷ ïîéñ
מרגיש מיד בהחסרון מה שהוא נותן ,אינו מונע מלתת ,והרי לבו חפצו ורצונו שוין בשעה
שהוא נותן המתנה כמו לאחר שנתנה ,ואינה נראית לפניו גומה ולא חסרון גדול אלא חסרון
שיכול לסבלו .משל אם אתה ממלא נאד אחד מן האויר ואתה מוציא מן הנאד קצת האויר,
אין החסרון נראה במקום אחד אלא נשאר כל הנאד בשוה ,ולא כן בחסרון המים והעפר.

÷ìåç ï"áîøäå / íéãñç úåìéîâ åì äùòã íåùî åáåç ìòá éðôá åéðô æéòî íãà ïéàù é"ùø úèéù

... :áî úåòåáù :ï"áîøä éùåãéçוהא דאמרינן חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו,
ואמרינן נמי בו אינו מעיז אבל בבנו מעיז ,פרש"י ז"ל משום דעבד ליה גמילות חסדים,
ולפי הפירוש הזה בפקדון היינו טעמא דמעיז משום שלא עשה לו גמילות חסדים ,וכן
כתב בפרק הגוזל )ב"ק קז (.גבי ההיא דאמרינן מאי שנא מלוה ...אבל בפקדון מעיז ומעיז...
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ובריש מסכת סנהדרין )ב (:כתב בהלואה אי לא מודה כלום חזקה שאם טענת התובע
אמת לא היה יכול להעיז פניו כנגדו ולומר לא הלויתני הילכך אפילו שבועה לא בעי,
אבל בפקדון דליכא גמילות חסדים מעיז פניו וכופר הכל ובעי שבועה.
ואתה למד מדברי רבינו ז"ל שהוא סבור שהטוען בפקדון לא הפקדת אצלי חייב ,כיון
שלא עשה עמו גמילות חסדים ,דהא תלמוד טעמא דמלוה שנאמן לומר לא הלויתני או
פרעתיך משום גמילות חסדים ,הילכך גבי פקדון דליכא גמילות חסדים מעיז ומעיז וחייב
שבועה ,ולא כן דעת הגאונים ז"ל .ואי אפשר לומר כן ...
אלא ודאי אין דברי רש"י ז"ל בכאן נכונים וכי אמרינן אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו
לאו משום גמילות חסדים הוא דאינו מעיז פניו בו ,שהרי יש פקדון נמי שיש בו גמילות
חסדים כגון שואל ,ושואל כלים כל הנאה שלו היא ,והיאך מעיז בו ,אלא משום שהלה
יודע בו שהוא משקר ,אבל בפקדון בטענת נאנסו כיון שאין הלה יודע בו אם משקר אם
לאו מעיז ומעיז...

[ä÷ãö åîë-] íéãñç úåìéîâ ìù äåöî ÷øå ïåîî áåéç åðéà åøéáçì ãò úåéäì

... :éîøâã àðéã ñøèðå÷ :ï"áîøוהיודע בעדות חבירו ואינו מעיד לו
 [íéîù éðéãá áééçå íãàאי בחד בלחוד ] [ãçà ãò-לא עבד ליה ולא מידי ,דדילמא הוה משתבע
היאך ומפטר ,ומיהו תרי נמי מפטרי דאקשינן בגמרא )שם( אפטור מדיני אדם וחייב בדיני
שמים ,אי בתרי דאורייתא הוא ,ולא אקשינן אי בתרי אמאי פטור מדיני אדם ,ותניא
בתוספתא דשבועות )ג א( וכן המשביע את העדים על דבר שיש בו שוה פרוטה וכפרו
הרי אלו חייבין קרבן ופטורין מן הממון ]שנאמר[ ונשא עונו.
]éðéãî øåèôù :äð ÷"á

וטעמא דמילתא שאף הוא אינו חייב להעיד לו אלא מדין גמילות חסדים שחייבה תורה
להעיד ,ואם לא רצה לקיים אותה מצוה אין מן הדין לחייבו ממון ,מה שאין כן בנתיאש
הימנה ולא גדרה דכיון שהוא חייב חיוב ממון לגדור ולא גדר ונתיאש חייב ,שהרי הוא
מזיקו ביאושו וגפניו הם האוסרין והוא גורם האיסור ,אבל מי שאינו רוצה להעיד פטור
שאין עליו חיוב ממון אלא מדרך גמילות חסדים ואם אינו רוצה לטרוח ולהצילו לזה אינו
חייב .למה זה דומה למי שרואה כיסו של חברו אבד ואינו מצילו ,או מי שאינו רוצה
ליתן פרוטה משלו לעני ,שאין בית דין מחייבין אותו בכך ,אף כאן אין בית דין מחייבין
אותו לשלם מביתו שלא חייבתו התורה בכך אלא כשאר המצוות היא זו ואינה בדין ממון.
אבל מאן דצייר פומהון דסהדי דלא יסהדון ,כגון שראה עדים מגלגלין ובאין להעיד עדות
לפלוני והרזקינהו באינדרונא ...ויש לומר שהוא פטור דמי יימר דמסהדי דילמא הדרי בהו
ולא ברי היזיקא .וא"ת אי הכי מסור נמי דילמא לא שקלי ליה ,איכא למימר התם כי שקול
מיהא מחמת גרמתו שקל וכמאן דקלייה דמי ,אבל הכא דילמא הדרי בהו ,ועוד שהם
גמילות חסדים הוא דקא עבדי גביה .ומי שראה חברו רוצה ליתן מתנה לפלוני או הולך
להציל ממונו והוא מעכבו ,אין מן הדין לחייבו ,שאין זה גורם היזק אלא מונע וההיזק
בא ממילא ,וכן עיקר .ומיהו שנים שהעידו עדות שקר והפסיד חבירו על ידם ואי אפשר
להוציא מידו ,כגון נכרי ואלם ,או הודו הם והוא לא הודה ,חייבין לשלם שהרי גרמו לאבד
ממונו של זה.
==.== íéðåøçàãåòå ,óñåé úéáå ìëåø ú÷áàì ÷úòð íùîå ,ñðåëä ùéø ä"àøä íùá é"÷åîðá àáåî äæ ïéã
==íãà ïéá øöåàáå ,úåëéøàáíù èôùî øòù éøáãáå 'á óéòñ çë 'éñ î"åç ïééò ãéòäì áåéçäå äåöîä ïéðòá
???? <?> êòø íã ìò ãåîòú àì úååöî åøéáçì
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... :æ÷ 'éñ ú"åù :í"áîøä ïá íäøáà 'øוקודם שנשיב על מה שהזכרתם נאמר לכם
שצריכים אתם לדעת ברוכים תהיו אתם וזולתכם ,שאין אנו ברוך ה' ית' ממי שקשה עליו
השגת מי שמשיג על דבריו או ישיב עליהם ,ולא כל שכן מצד מי שלומד ממנו ומקבל
ממנו תוכחה ומוסר כמו שנראה ממכתביהם היקרים ,אבל אפילו לו השיב עלינו הקטן
שבתלמידינו באמת ,הודינו לו ,כמו שציוו נושאי קבלת הדת עליהם השלום )אבותה ז( והוי
מודה על האמת ,וזהו מה שהתנה הכתוב בדייני ישראל )שמות יח כא( 'אנשי אמת' ,ולא
גנינוכם על שעיינתם בשאלה ונחלקתם בה ונשאתם ונתתם בענינה ,אלא מה שגנינו והוא
המגונה מפאת השכל ומפאת הדת ,הוא עזות מצח של מי שעסק בנישואי המגורשת הזאת
וכתב לה הכתובה והעדים ,כי הם ראויים למה שמונעים מעשייתו ופרסומו ארך אפים הטבעי
שיש בי ,והמתינות שאנו מצווים עליה לפי דברי הכתוב 'והלכת בדרכיו' שמכללם ארך
אפים ונושא עון .אבל מקוה אני שאחרי הגערה והתוכחה שהקדמתי וחזרתי עליהן ,ואחרי
מה שאחתוך בדבר דומה לזה בקרוב ,לא ישוב עוד אחד לעשות דוגמתו ולא הדומה לו...
íééðò åéìò ñðøôîùë åéìò øôëî íãà ìù åðçìù

) :ãòåî ìäåà ïëùî çúô éðôì äìåòä çáæî úà äúúðå :ïúðåé íåâøúשמות מ ו( :ותתן ית
מדבחא לעלתא קדם תרע משכן זמנא ,מטול עתיריא דמסדרין פתורה קדם תרעיהון ומפרנסין
מסכניא ,ומשתביק להון חוביהון כאילו מקרבין עלתא על מדבחא.
íçúô éðôì ïçìù íéøãñîù íéøéùò [úåëæá-] ììâá ãòåî ìäåà çúô éðôì äìåòä çáæî úà úúðå :íåâøú
.[(:ãð úåëøá ïééò-) çáæîä ìò äìåò íéáéø÷î åìéàë íäéúåðåòíäì ìçîðå íééðò íéñðøôîå

"åéëøãá úëìäå" íåùî íééç úéçùäì àìå úåéç éðéî ìò íçøì ì

) åéùòî ìë ìò åéîçøå ìëì 'ä áåè :÷"ãøתהלים קמה ט( :אפילו למיני חיות ...וכן ראוי לאדם
ללכת בדרכיו אלה ואין לו לאדם להשחית החיים כי אם לצורך ...כי רבינו הקדוש )ב"מ
פה (.הזהיר שפחתו שלא לאסוף החולדות הקטנות ...אלא להניחםíéãøç øôñ íò äååùä .
 ,êéëøã úà àð éðòéãåä íòèå :âé âì úåîù :àøæò ïáàכי יוצר בראשית אין כח בנברא
לדעתו ,כי אם בדרכיו ,ומי שיודע דרכיו ידענו ,כי אז יהיה כמו צורה ,ועל כן אמר הודיעני
ואחר כן ואדעך.
'åëå åéëøãá úëìì øîåù ä"á÷äù äî øåîùì äðååëä "åúøùî úøéîù" ì

 ,åúøîùî úøîùå :à àé íéøáã :ï"áîøליראה אותו שתשמור מחטוא לפניו ...או ושמרת
משמרתו שתשמור מה שהשם שומר ,שהוא שומר את הגרים וחונן דלים ואביונים ועושה
משפט יתום ואלמנה )ע' לעיל י יח( ,וכענין שנאמר במקום אחר )מלכים-א ב ג( לשמר את משמרת
ה' אלהיך ללכת בדרכיו ,ואמרו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום וכו'...
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_ íéðåøçà :ã ÷øô +
 :äîìù éãåîòביאור מהרש"ל לסמ"ג מ"ע ז'  : מ"ע ללכת בדרכיו כו' ואומר
אחרי ה' אלהיכם תלכו ,אבל עיקר המקרא בא שצריך לילך אחר דברי
חכמים ולשמוע מהם דבר הלכה כדלקמן בהפוך הדף בעמוד ב'.
שאכל ושתה ועשה משפט וצדקה כו' ,שני פעמים העיד עליו המקרא שעשה דין ומשפט
ואז טוב לו ,כלומר שזו העיקר ,ומה שמסיים הפסוק 'הלא הדעת אותי' קאי אתרוייהו
שהרי הכל פסוק אחד הוא ודו"קíéìùåøé ïåëî ìù äùãç äàöåä ïééòå åéøáã øéáñäì== .
 :àé äåöî :úååöîä éîòè ,ãåã úãåöî :æ"áãøלהדמות בדרכיו שנאמר והלכת בדרכיו,
ענין מצוה זו מה שאמרו חז"ל מה הוא נקרא חנון אף אתה הוי חנון ,וכן לכל
שאר דרכיו יתברך אשר יחסו לו הנביאים ,ובכלל המצוה שיבחר האדם המידות הממוצעות
ויהיה ָשׂם כל מידותיו בדרך המיצוע כדרך אמרם )סוטה ח( ושם דרך אראנו בישע אלהים,
אל תקרי ושם אלא ושם .טעם מצוה זו מבואר לפי הפשט שצריך לשקול כל מעשיו
בשקל הקודש וכן דעותיו ,ובכלל מצוה זו כל גמילות חסדים כמו שאמרו חז"ל מה הוא
קובר מתים מה הוא מלביש ערומים מה הוא מבקר חולים ,אף אתה עשה כן.
ועל דרך הסוד כבר ידעת שהאדם נברא בצלם אלהים ונשמתו אצולה מתחת כסא כבודו
כדאתמר ויפח באפיו נשמת חיים ,ומרוחו נתן בקרבו ,ולכן צריך שישתדל שידמה הצורה
ליוצרה וכמו שהאברים הם דוגמא עליונה ,ועל כן נקרא עולם קטן ,כן הדעות והמידות
והדרכים צריך ]שיהיו[ דוגמא עליונה ,וכבר ידעת שהקב"ה מנהיג את עולמו במידת רחמים
שהיא המדה הממוצעות ,ולהשוות ]האדם[? את דעותיו וכן המדה הנזכרת נקראת 'דעת'
וכן נקרא 'מכריע ראשון' ,וכמו שהוא מכריע למעלה כך צריך האדם דוגמתו להכריע
דעותיו ומדותיו למטה,
ואפילו שהעולם צריך לדין או זעם כדאיתמר ואל זועם בכל יום ,משתף שם הרחמים כדי
שלא יעשה כלה ,כדאמרינן בכל דוכתא הוא ובית דינו לא שיש לפניו זעם וכעס אלא הכל
כפי הכנת המקבלים לתיקון העולמות ולהחזירם לעבודתו וליראתו ית' כדאיתא והאלהים
עשה שייראו מלפניו וכן האדם בשעה שהוא רוצה להטיל אימה על אחרים יראה עצמו
כאלו הוא כועס אבל יהיה דעתו מיושבת עליו ,ועל זה נאמר והלכת בדרכיו ,אחרי ד'
אלהיכם תלכו ,וארז"ל תלך אחר מדותיו ,נמצאת למד בל המכריע מדותיו נותן כח ואומץ
במכריע ראשון,
וכשתעיין במדותיו של הקב"ה תמצא שהאדם יכול ללכת בהם ואז יקרא וד' יענה ולא
בהזכרת מדותיו של הקב"ה לבד מקובל תפלתו ולזה נתכוונו רז"ל שאמרו ברית כרותה
לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם ואמרו מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ ואמר כל זמן שיעשו
ישראל כסדר הזה אני מוחל להם הכוונה כשיעשו כסדר מדותי לא שיזכירו אותם בפה...
][<?> ïî÷ì àåáú éë úùøô ä"ìùä íâå íéðåàâä íùá ??? ïî÷ì äîëç úéùàø ë"ëå-

åéëøãá úëìäå úåöîá ìåìë íééç éìòá ìò íçøì ì

 :ãé ÷øô :íéãøç øôñמצוות עשה מן התורה התלויות בושט:
??אות?? פ"ו דברכות )מ (.אמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיטעום
כלום קודם שיתן מאכל לבהמתו ,שנאמר ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת,
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דהוי צער בעלי חיים ,וכל שכן שאסור לצער כל בעלי חיים בידים וכדאמרן בכמה דוכתי
צער בעלי חיים דאורייתא ,הביאוה הפוסקים.
ומעשה היה בדורנו שהרב המקובל הגדול כמוהר"ר יצחק אשכנזי ז"ל הסתכל בפני תלמיד
חכם אחד ,ואמר לו נרשם בפניך עון צער בעלי חיים ,והיה אותו תלמיד חכם מצטער
ומפשפש בדבר ,עד שמצא שאשתו לא היתה נותנת מאכל לתרנגולים בבקר אלא מנחת
אותן הולכות בחצר וברחוב לנקר ,ואז צוה עליה וזירזה לעשות להן גיבול הסובין והמים
בבקר בבקר .ואחר שנתקן הדבר והרב לא ידע הסתכל בפניו ואמר לו סר עונך] ,א"ל[ מה
היה הדבר ,אז הגיד לו הענין .ונראה שזה  ,åéëøãá úëìäå úåöîî óðòופירשו כמה הוא
רחום אף אתה רחום וכו' ,וכתיב בו יתברך ורחמיו על כל מעשיו) ,ענף מצוה(.
íåìù ãéîú úåùòì åéëøãá úëìäå ì

 :à÷ úåà åñ ÷øôבן אדם סוכת שלום פרוס על ראשך וביתך בכל עוז ותוקף ,והלכת
בדרכיו דכתיב עושה שלום וגו' ,ופירש בזוהר מדכתיב עושה ולא עשה ,שתמיד עושה,
לכן גם אתה תמיד תעשה שלום כמותו:
<?> à ÷øôá ìéòì íéàáåî äåöîä ø÷éòá íéãøçä éøáã 2

 ,'åëå åéúåãî øçà êåìä .ãé äèåñ :úåãâà éùåãéç :ì"øäîפירוש כי ההליכה אחר אחד
הוא שנמשך אחריו ,וכאשר הלך אחר מדותיו של הקב"ה נמשך אחר הקב"ה,
]אמנם[ מה שאמר דוקא הלוך אחר מידותיו לעשות חסד ולא לעשות )חסד( משפט .כי
אי אפשר שיהיה עושה משפט כמו שעושה הש"י ,רק גמילת חסד דבר זה ראוי אל הכל,
אבל מידת המשפט אין יחוס משפט האדם אל משפט הש"י ,שהרי אפשר שיטעה האדם
במשפט ולכך עליו אין שייך לומר הלוך אחר מידותיו ,רק בחסדי הש"י שייך לומר כך,
כי החסד הוא שייך אל האדם ויכול האדם ללכת בדרכי הש"י ושייך בזה הלוך אחר
מידותיו וכבר בארנו זה .ועוד כי אין נחשב שהולך אחר הקב"ה רק ע"י גמילות חסדים,
שזאת המידה שעושה חסד וטוב והוא יתברך הטוב הגמור ,ומפני זה דוקא במידה הזאת
נקרא שהולך אחר הש"י בעצמו וזה עיקר.
 :à ÷øô íéãñç úåìéîâ áéúð :ì"øäîובפרק קמא דסוטה )יד (.אמר רב אחא מאי דכתיב
אחרי ה' אלהיכם תלכו ...ומה שעל ידי המידה הזאת בפרט אפשר להתדמות לבוראו,
מפני שזאת המידה היא מה שעושה האדם בעצמו ,כי המשפט לא שייך לומר שהוא הולך
בדרכי השם יתברך ,כי ההולך הוא הולך מצד עצמו ועושה מעצמו מרצונו ומדעתו וזה
נקרא שהוא הולך בדרכי השם יתב' כאשר עושה דבר מדעתו ,ואילו המשפט הוא מחויב
לעשות משפט ולא נקרא זה שהולך בדרכי הקב"ה .רק כאשר הוא עושה חסד לפנים
משורת הדין ,והוא עושה מדעתו ומרצונו ,בזה שייך שהולך בדרכי השם יתברך.
וכן הרחמים כאשר יש עני ומרחם עליו ונותן צדקה ,אין בכל זה שיאמר שהולך בדרכי
ה' ית' ,כי אם לא היה העני בצרה אפשר כי לא היה עושה ,ולכך לא יאמר בזה שהולך
בדרכי השם ית' ,רק כאשר עושה חסד ,שהחסד הוא עושה מעצמו ואינו חייב בזה ולפיכך
על ידי המידה הזאת נאמר עליו שהולך בדרכי ה' והולך אחריו.
ויותר מזה כי כבר התבאר בברכת המזון אצל כי לעולם חסדו ,כי המידה הזאת מתייחס
אל השם יתברך עצמו בפרט יותר משאר המדות וע"ש ,ולפיכך הגומל חסדים נקרא שהולך
אחר השם יתברך:
ועוד יש לך לדעת ,אף על פי שהאדם עושה משפט אמת וישר אין המשפט הוא מידת
האדם ,כי אי אפשר שלא יהיה האדם משקר במשפט בשגגה ,ולפיכך אין מידת המשפט
מדת האדם ,ולכך אין לומר במדת המשפט שהאדם הולך אחר הקב"ה ,רק כאשר הוא
בעל חסד ועושה חסד שלא במשפט ,והאדם מידה זאת אפשר לו לעשות והיא שייכת לו,
ודבר זה יתבאר לקמן אצל חסד ואמת נפגשו ,כי גמילות חסד בפרט הוא מידת האדם
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והוא שייך לאדם לא מידת המשפט ולא שאר המדות רק מידה זאת ,ולפיכך במידה זאת
שהיא מיוחדת לאדם יאמר בזה שהולך אחר הקב"ה והמידה הזאת מתייחס אל השם יתב'
עצמו גם כן .כלל הדבר במידה זאת יאמר שהולך אחר הקב"ה ,כי מידה זאת היא מידת
השם ית' היא מידה עצמית ,והאדם ג"כ מידה זאת אליו מצד עצמו ולכך שייך לומר בזה
שהולך האדם אחר השם יתב'.
ועוד כי פירוש זה כמו שאמרנו לפני זה ,כי ע"י החסד מתעלה ומתרומם אחר השם יתב'
כמו שאמרנו לפני זה ,ובזה נקרא שהוא הולך אחר הקב"ה כאשר מתרומם מן השפלות
עד המעלה העליונה כמו שהתבאר .כמו שנמצא אצל אברהם שהיה נקרא בשביל גמילות
חסד שבו אב רם וכדכתיב וזה דרשו )ב"ר פג"ח( על אברהם הוא מרומים ישכון .ולכך כתיב
אחרי ה' אלהיכם תלכו ובו תדבקון ,וזה כאשר האדם מסלק מידה הגשמית ואז מתעלה
== ãåòå ÷çöé ãçô íéðåøçà óåñá ïî÷ì 'ò
למעלה אחר הש"י כמו שאמרנו ודבר זה מבואר:
 :(äî) äåöî øð :íéçñô úëñî :ä"ìùהרוצה לידבק בשכינה ילמוד ממידות בוראו ואם
ירגיל במדותיו נמצא שמתדבק בשכינה ומקויים בו )דברים ד ד( ואתם הדבקים בה'
אלהיכם .כדגרסינן בפרק קמא דסוטה )יד( אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב אחרי
ה' אלהיכם תלכו ,וכי אפשר לאדם להלוך אחר שכינה והלא כתיב כי ה' אלהיך אש אוכלה
הוא אל קנא ,אלא הלך אחר מידותיו של הקב"ה...
äìëå ïúç çîéù ä"á÷ä ì

ברוך אלהינו שהשמחה במעונו ,מידה טובה מרובה ממידת פורעניות ,ומצינו שהקב"ה שמח
שמחה גדולה בחופת אדם וחוה ,כדגרסינן בפרק ג' מפרקי ר' אליעזר עשר חופות עשה
הקב"ה לאדם בגן עדן וכולן של אבנים טובות ומרגליות ,והלא לכל חתן אין עושין אלא
חופה אחת ,ולמלך המשיח עושין עשר חופות ,שנאמר ,בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה
מסוכתך אודם פטדה ויהלום ותרשיש שוהם וישפה ספיר נופך וברקת וזהב מלאכת תופייך
ונקבייך ,כך ביום הבראך כוננו ,הרי אלו עשר חופות ,והיו המלאכים מתופפים ומרקדים
כנקבות ,שנאמר ,מלאכת תופייך וגו' .ביום שנברא אדם הראשון אמר הקב"ה למלאכי השרת,
בואו ונגמול חסד לאדם הראשון ולעזרו ,שעל מידת גמילות חסדים העולם עומד.
ואמר הקב"ה ,חביבה גמילות חסדים מזבחים ועולות שישראל עתידין להקריב לפני על
גבי מזבח ,שנאמר ,כי חסד חפצתי ולא זבח .והיו מלאכי השרת הולכין לפניו כמו רעים
המשמרים את החופות ,שנאמר ,כי מלאכיו יצוה לך וגו' ,ואין דרך זה אלא דרך חתנים.
והקב"ה כחזן ,מה דרכו של החזן עומד ומברך לחתן ולכלה בתוך חופתם ,כך הקב"ה
עמד ובירך לאדם ולעזרו ,שנאמר ,ויברך אותם אלהים ויאמר להם וגו'.
וגרסינן נמי במסכת בתרא פרק המוכר את הספינה )עה (.אמר רבי חמא ברבי חנינא ,עשר
חופות עשה לו הקב"ה לאדם הראשון בגן עדן ,שנאמר ,בעדן גן אלהים היית וגו' .מר
זוטרא אמר י"א דכתיב כל אבן יקרה.
וגרסינן נמי במסכת עירובין )יח( ויביאה אל האדם מלמד שעשה הקב"ה שושבינות לאדם
הראשון ,על כן ירגיל האדם להדר אחר שושבינות אף גדול לקטן ,וישרתהו כביכול כמו
שעשה הקב"ה ,וממנו למדו מלאכי עליון ,וכמו שהמלאכים היו תופפים ומרקדים כן ראוי
לרקד לפני חתן וכלה מאחר שהוא רצון שמים ,וכן היה דוד מרקד לפני הארון:
ובמסכת כתובות פרק האשה דף יז תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים
...
äìëå ïúç çîùì úåìåáçú äáøé ì

הרוצה להיות חסיד ולאחוז בדרכי הראשונים ,יגמול חסד עם חתנים לשם שמים ויכבדם
וישבחם ומהאל יתברך תהא משכורתו שלמה .ורז"ל הזכירו ביותר שמחת חתן כמו שאמרו
ברכות )ו (.כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו כו' ,מפני שיש בכלה פנים לכאן ולכאן,
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אי דמיא עליו ככשורא יעשה כההוא סבא ואי לא לא .עוד נראה לי דירבה תחבולות ביותר
לשמח חתן ,וישבח לפניו הכלה ,כי אם החתן שמח וטוב לב אז החתן מאהב את הכלה
ומחזיר אחריה וזהו שמחתה .ובענין הכנסה לחופה הזכירו הכלה ,כהא דאמרו והכנסת
כלה לחופה ולא אמרו חתן.
והיה נראה לי לפרש ,כי לפנים בישראל היו נוהגין להוציא הכלה מבית אביה ולהכניסה
לבית החתן והחתן כונסה אליו .אמנם עיקר הפירוש הוא הכנסת הכלה שמסייע לנדונייתה
ולתכשיטיה שתוכל ליכנס לחופה .וכן מצאתי .על כן ראוי לאדם לטרוח בזה בגופו ובנפשו
ובמאודו ויהיה עושה ומעשה:
àéðåãðä ïéðòá ïúçä úåîøì øåñà ì

אמנם אותן הנוהגין לרמות החתן בכל מה שיוכלו לרמות אותו בענין נדונייתו ,וגם לכופו
שילך לחופה אף שלא נתנו לו הנדוניא משלם שהבטיחוהו ,איני יודע מנין להם הדין הזה.
ואדרבא תנן בפרק בתרא דכתובות )קח (:הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל תשב עד
שילבין ראשה ,אדמון אומר יכולה היא שתאמר אילו אני פסקתי לעצמי אשב עד שילבין
ראשי ,עכשיו שאבא פסק מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור ,אמר רבן גמליאל רואה
אני את דברי אדמון ,ע"כ.
]ואף לדברי אדמון אין אנו יכולין לחתן לכפותו להכניסה אף שכבר קדשה וק"ל[  .והנה
הם סברי מצוה עבדי כדי שלא לבייש בת ישראל ,אבל לא נראה הגון בעיני כי אם בדבר
מועט ,ומה שתלוי בשיקול הדעת שבשעת הקנין כל כי האי גמר בלביה החתן .אבל זה
מצוה רבה לילך ולרדוף ולהשתדל לו כל מה דאפשר ,ובודאי אפשר לדבר עמו דברים
טובים ולרצות אותו ולומר לו ,אל תתן עינך בממון ,ואז יהיה אלהים עמך ,וכיוצא בזה
דברים הנכנסים בלב:
íéîù íùì íéãñç úåìéîâ ì

והא דאמרן לעיל דעדיפא מצות שמחת חתן וכלה משאר חסדים ,ומידה של טובה מרובה,
זהו דווקא כשהוא חסד של אמת ,שעושה כן לשם שמים ולא לתשלום גמול ,וילך בדרכי
קונו יתברך שגמל עם אדם וחוה חסד של אמת.
ç"îâá úåâøãî 'â ì

וברבה סוף פרשה ח :אמר רבי שמלאי מצינו שהקב"ה מברך חתנים מנין ויברך אותם
אלהים ,ומקשט כלות מנין ויבן ה' אלהים את הצלע ,מבקר חולים מנין שנאמר וירא אליו
ה' באלוני ממרא ,קובר מתים מנין ויקבור אותו בגיא .אמר ר' שמואל בר נחמן בשם ר'
יונתן אף מראה פנים לאבל הדא הוא דכתיב וירא אלהים אל יעקב עוד וגו' == ,מה
ברכה ברכו ,ר' יונתן אמר ברכת אבלים.
וקשה למה לא חשיב רבי שמלאי ניחום אבלים שמוזכר שני פעמים ,ויהי אחרי מות אברהם
ויברך אלהים את יצחק שהוא ברכת אבלים ,וכן בירך את יעקב בברכת אבלים.
ונראה דרבי שמלאי לא חשיב אלא סדר מעלות של גמילות חסדים שהם שלוש זו על גבי
זו בענין עשיית האדם אותן .המדריגה הראשונה שמחת חתנים וכלות ,יש לחוש אולי הוא
עושה לתשלום גמול שהוא ישמח גם כן אותו או את בנו ,וכן הדין שושבינות נגבה בבית
דין .ביקור חולים הוא מעלה יתירה ,שכל חולי עומד בספק אם יחיה אם ימות ,ואם ימות
אזי לא ישלם גמול ,ועל כל זאת הוא גומל חסד עמו מספק .המדריגה השלישית היא
מדריגה עליונה ,והוא חסד של אמת קבורת מתים שאינו מצפה לגמול:
ç"îâ äôåñå ç"îâ äúìéçú äøåúä ë"ùî øåàéá ì

ור' שמלאי זה שהוזכר בכאן ,הוזכר גם כן בסוטה )יד (.דרש ר' שמלאי תורה תחילתה
גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים ,תחילתה גמילות חסדים דכתיב ויעש ה' אלהים
לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,וסופה גמילות חסדים דכתיב ויקבור אותו בגי ע"כ.
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וקשה מה יוצא מזה שהוא בתחילת התורה ובסוף התורה ,כל התורה כולה קדושה ,אלא
כוונת ר' שמלאי הוא כמו שפירשתיו בכאן ,הזכיר שני הקצוות ,דהיינו שמחת חתנים
וקבורת מתים ,וכשיש התחלה וסוף בהכרח יש אמצעי ביניהם ,רק כוונתו היא אצל הקב"ה
נעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו ,כולם נאים לטובה ,מה הסוף קבורת מתים שאפילו
אצל בני אדם הוא חסד של אמת ,כך אצל הקב"ה גם הקצה הראשון שהוא שמחת חתנים
וכלות הוא חסד של אמת.
על זה רמזו והלכת בדרכיו ,מה הוא משמח חתנים מלביש ערומים אף אתה ,רוצה לומר
כמו שהוא יתברך עושה חסד והוא חסד של אמת ,אף אתה ,ועל זה מרמז תיבת 'אמת'
'א' בראש 'מ' באמצע 'ת' בסוף ,דהיינו שלוש מדריגות הנ"ל ,ויהיו כולם חסד של אמת:
åùâôð úîàå ãñç ùøãîä øåàéá ì

ובזה יתבאר מאמר במדרש רבה פרשה ח :חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו ,חסד אמר
יברא שהוא גומל חסדים ,ואמת אמר אל יברא שכולו שקרים ,צדק אמר יברא שהוא עושה
צדקות ,שלום אמר אל יברא דכולה קטטה ,מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ
הדא הוא דכתיב ותשלך אמת ארצה.
וקשה למה הוצרך הש"י להשליך אמת ארצה ,הלא מידותיו של הקב"ה שהוא מטה כלפי
חסד כשזכיות ועוונות שוות ,וגם בכאן היו שקולים ,חסד וצדקה אמרו יברא ואמת ושלום
אמרו אל יברא ,הענין הוא דלבריאת האדם היה בהכרח להיות בו איזה זכות ,והמתנגדים
השיבו שלא יהיה לו שום זכות ,כי חסד אמר יברא בזכות החסד ,ואמת אמר אל יברא כי
חסד של בני אדם אינו חסד של אמת רק לתשלום גמול ,ואם כן מה זכות יש בחסד שלו.
צדק אמר יברא בזכות הצדקה ,שלום אמר אל יברא ,כי עיקר הצדקה היא להיותה ניתנת
בסבר פנים יפות בשלום ואהבה ,ולא בעוונותינו הרבים כנהוג הרבה פעמים שנותן הצדקה
בריבות וקטטות ועל ידי כפיית הבית דין ודברי ריבות.
מה עשה הקב"ה ,השליך האמת ארצה ,כלומר עולם יבנה בחסד ,ומה טוען אמת כי החסד
של בני האדם אינו חסד של אמת ,אמר שיש גם כן חסד של אמת בהכרח ,דהיינו מה
שעושים עם המתים לקברם בארץ החיים ,זהו אמת מארץ תצמח.
הכלל העולה שכל החסדים יראה שלא יהיה מחשבתו לשום תשלום גמול ולשום טעם
העולם ,רק לגמול חסד בעצם ולילך בדרכי הש"י:
תנו רבנן בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה ,שהצדקה בממונו וגמילות
חסדים בין בגופו בין בממונו ,וצדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים,
צדקה לחיים גמילות חסדים בין לחיים בין למתים .ואמרינן נמי התם ,אמר רבי חנינא בר
פפא ,כל אדם שיש עליו חסד בידוע שהוא ירא שמים ,שנאמר ,וחסד ה' מעולם ועד עולם
על יראיו ,עד כאן:
ä÷ãöå ãñç ïéá ìãáää ì

כתב הרמב"ם במורה נבוכים בפרק נ"ג מהחלק השלישי ,וידוע שגמילות חסדים הטובה
כולל לשני עניינים ,האחד מהם לגמול הטוב למי שאין לו חק עליו כלל ,והשני להטיב
למי שהוא ראוי לטובה יותר ממה שהוא ראוי .ורוב שימוש ספרי הנבואה במלת חסד הוא
בהטבה למי שאין לו חק עליו כלל ,ועל זה כל טובה שתגיע מאתו יתברך תקרא חסד,
אמר חסדי ה' אזכיר ,ובעבור זה המציאות כלו ,רוצה לומר המציאות הש"י אותו הוא
חסד ,אמר עולם חסד יבנה ,ענינו בנין עולם חסד הוא ,ואמר יתברך בספור מידותיו ורב
חסד .ומלת צדקה היא נגזרת מצדק ,והוא היושר ,והיושר הוא שהגיע מכל בעל חק לחקו
ולתת לכל הנמצא מן הנמצאים כפי הראוי לו ,ועל זה הדרך מה שאדם נותן מממונו לעני
הדחוק בפרנסתו שמחוייב עליו נקרא צדקה .אבל מה שאדם נותן מממונו יותר מהראוי
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לו ,וגם למי שאינו עני כל כך ,אלא שאינו יכול עתה להתפרנס משלו ,וגם מה שאדם
מסייע בגופו לחבירו ,וגם לעשיר ולחולה ולחתן ולמת או לכל מי שאינו מחוייב בעשייתו,
נקרא חסד ,לפי שהיא צדקה הנעשית במדת חסד בלי שום חיוב ,ועל צדקה כזאת שהיא
גמילות חסדים אמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד ,ע"כ:
ãñçä úãéîá ì

אמר החכם ,עשה חסד עם הראוי לו ועם מי שאינו ראוי לו ,כי אם היה ראוי לו תשיבהו
במקומו ,ואם אין ראוי לו תהיה אתה ראוי לו ,עכ"ל:
חסד אל כל היום ,ראוי לאדם שכל ימי חייו יראה שלא יהיה שום יום שלא יעשה בו
גמילות חסדים או בגופו או בממונו.
גרסינן במסכת כלה פרק כיצד מרקדין )פ"י( דרש רבא ,כל מי שיש בו שלוש מידות הללו
בידוע שהוא מזרע של אברהם אבינו ,רחמן ביישן וגומל חסדים .בשלמא גומל חסדים
דכתיב ,תתן אמת ליעקב וגו' ,ביישן נמי כדדרש רבא ,דדרש רבא ,הנה נא ידעתי כי אשה
יפת מראה את ולא עד עכשיו כו' ,אלא רחמן ,הא אברהם לא רחים על בריה ,היינו רבותיה
דאברהם להודיעך חבתו בהב"ה .ודורשי רשומות נתנו סימן ,כי גבר עלינו חסדו' ,גבר'
ראשי תיבות ג'ומלי חסדים ב'יישנים ר'חמנים:
 :øåà äøåú :ú÷åç úùøô :ä"ìùוכן המדות ,והוא פשט שכתבו המפרשים מה שהתחיל
רבינו הקדוש במסכת אבות במשה קבל תורה כו' ,להודיענו אף כי חכמי האומות חברו
גם כן ספרים הרבה ממדות אל תאמר שאינם מסיני ,על כן הודיענו משה קיבל וכו'.
והענין כי יש חילוק גדול ,הפילוסופים השיגו המדות ההגונות מצד האדם במה שהוא אדם,
ומשה קיבל תורה מסיני .א' המדות ממדות הקב"ה ,כענין והלכת בדרכיו מה הוא כו' ,כי
נשמותינו חלק מהקב"ה .ועל דרך רמז ,לא כמדת הקב"ה מידת בשר ודם ,רצה לומר
הפילוסופים הבינו המדות מצד האדם שהוא בשר ודם ,אשר על כן אמרו )ברכות כו (.הרואה
חכמי האומות מברך ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם ,אבל מידותינו מידת הקב"ה וק"ל.
 ... :äåöî øð :àåáú éë úùøô :ä"ìùמצוה תרי"א ,מצוה להדמות בדרכי השם יתברך
כפי יכולתינו ,שנאמר )דברים כו יז( ,את ה' האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו .61
åéùòîá ïë úåùòì ÷ø äôá úåãéî â"éä úà øéëæäì ÷éôñî àì ì

 :øåà äøåúהמצוה הכוללת כל המצות הנזכרות בפרשה זו היא והלכת בדרכיו ,כי מאחר
שהאדם נעשה בצלם קונו יתברך ,על כן מחויב להדמות לו בכל מה דאפשר וללכת בדרכיו.
וצריך להשלים אבריו הגשמיים שלכל אבר מצוה מיוחדת לו .ונפשו בטוב תלין כאשר
ילך בדרכיו ,מה הוא רחום אף אתה כו' .זהו פירוש כל זמן שבני עושין כסדר הזה )ר"ה
יז (:מדלא קאמר יאמרו כסדר הזה ,שכמה פעמים אנו אומרים הסדר והעון אינו נמחק,
אלא צריך לעשות כמעשיו ,והלכת בדרכיו .ואז האדם נעשה מרכבה ,כי הבנין של אדם
כביכול כדמות בנין העליון שהוא שבע צורות קדושות ,ב' זרועות ב' שוקיים גוף וברית,
והאשה מאיש לוקחה והיו לאחד ,הרי נגד ז' הבנין.
ומאחר שתכלית האדם להדמות לעליון ,על כן אף עניינים הגשמיים שלו והמה חול ולא
קודש ,לכאורה צריך להיות חולין שנעשו על טהרת הקודש .לא מבעיא זיווג האדם להוליד,
שלכאורה חוש המישוש חרפה ,מכל מקום אדם המקדש את עצמו להוליד בדומה להרבות
הדמות העליון אז הוא ממש הולך בדרכי ה' בסוד זיווג העליון להוליד נשמות וכו' וכו'.
åéëøãá úëìäå - è çë íéøáã ìù ÷åñôä àìå ùãç ÷åñô àéáîù ùåãéç== :ä"ìù .61
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úåéøáì øæåò íâå 'äá ÷åáã / øúñðå äìâð åéëøãá úëìäå ì

עוד באתי לגלות ענין אחד בפסוק והלכת בדרכיו ,שירמוז ממש על ההליכה שיהיה ברוך
בבואו וברוך בצאתו ,וירמוז על זה )דברים כח ו( ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך ,וכן
פסוק הסמוך לו ,יתן ה' וגו' בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס .כלל הענין ירמוז,
מאחר שאנחנו מחויבים להדמות אליו יתברך בכל יכולתינו במה שאפשר ,אם כן מה הוא
נסתר ]ונגלה[ ,דהיינו נסתר מצד מהותו] ,ונגלה[ מצד פעולותיו ,כן צריך האדם להיות
נסתר מצד מהותו ,דהיינו מעלת ההתבודדות שיתבודד האדם ויהיה פרוש מן הכל רק
יתייחד עם קונו ויהיה נסתר מכל האדם ,כאשר הארכתי במעלת ההתבודדות במקומו כי
רב הוא ,ואז טוב לו מצד מהותו כי יהיה דבוק בקונו .ויהיה נגלה מצד הפעולות לפעול
טוב באחריני ,כגון לילך בין רבים ויחידים ללמדם תורה ולהוכיחם ולגמול חסד עמהם,
ולעשות קידוש השם ברבים כמו שכתבתי לעיל בפרשת פנחס ,וכאשר נגמר המצוה אזי
ישוב להתבודדות שלו להיותו נסתר מצד מהותו:
íåé ìëá ãñç úåùòì ÷ã÷ãé ì

) :íéãñç úåìéîâ ÷øô :62 õîåà óñåéעמוד  (316מעלת גמילות חסדים רבה וגדולה היא
מאד מאד שהרי אמרו חכמינו ז"ל )ע"ז יז (:כל העוסק בתורה ולא עסק
בגמילות חסדים דומה כמי שאין לו אלוה ,ולכן כתב ב'תוצאות חיים' ]äîëç úéùàø ìòáì-
) [äáåùú ìòá âäðéù íéâäðîä ïéðòá (.ð úåà ïîãìåå úàöåäשידקדק האדם שיעשה בכל יום מצוה
אחת מגמילות חסדים .ו'בסדר היום' כתב שאין לבטל דברי תורה בפני שום מצוה שאפשר
לעשות על ידי אחרים חוץ מגמילות חסדים .לכן הנלבב ישים דברים אלו אל לבו וירדוף
אחרי גמילות חסדים כרודף אחר החיים.
íãà ìë ìò ìáå÷îå éåöø úåéäì ì

כתב ביש נוחלין שהוא הצוואה שצוה מהרר"א שעפטלש לבניו וזה לשונו :תעשו כרצון
איש ואיש כפי יכלתכם ,וכבר ידעתם שהייתי רגיל למלאות בקשות בני אדם אם היו כהוגן
אפילו במקצת ,ועל כל פנים לא היה אדם שהלך ממני בפחי נפש כי אם ברצון טוב
ומפוייס וכן תעשו ,עכ"ל .ראה כמה הפליג החסיד להיות שבע רצון לכל אדם אף כי הוא
היה אדם גדול במאד כנראה מחיבורים רבים וצוה כן גם לבנו הגדול כמהר"ר ישעיה סג"ל
ז"ל ,מכל שכן שאנחנו אזובי קיר יש לנו לאחוז במידה זו הטובה.
úåàîâåã ãåòå äøøùä ìöà ìãúùäì / åôåâá ç"îâ ì

יש גמילות חסדים בגופו ,בממונו ובדיבורו .בגופו כיצד – שמטריח עצמו ללכת בשליחות
ובהשתדלות רעהו אל מקום אשר יפנה הרוח ורצון חבירו שילך הוא בגינו ,והעולה על
כולם הוא מי שהולך בהשתדלות עבור חבירו אל השררה להציל ממונו מיד נכרים ,וכל
שכן מקום שי בו פיקוח נפש קצת ,כמו שדרשו רז"ל על כתוא מכמור כיון שנפל ממון
ישראל ביד נכרים אין לו מרחמין ,ויש לדמותו קצת לפיקוח נפש דעל ידי עלילה כל דהו
יעלילו עליו ויתנוהו בשבי דכולהו איתנהו ביה.
ומי שבכוחו להשתדל אצל השררה ומונע טוב מבעליו עובר על לא תעמוד על דם רעך
וכל שכן אותם שיודעים להשתדל בצרכי ציבור ואינם עושים מפני הגאוה או נצחון כדרך
איזה שתדלנים שעונם גדול מנשוא ,אבל כשמשתדלים בצרכי ציבור באמונה מה טוב
שכרם הצפון להם ,ודוקא אם כונתן רק לשם שמים לא להשתרר אבל אם על ידי כן רצונם
להשתרר על אנשי עם קודש בגאוה ובגודל לבב ,יצא שכרם בהפסדם פי ארבעה וחמשה,
â"äøäì ,úåãéîå øñåî éðéðòå î"âò èøåô÷ðøô éâäðî úåèøôáå äðùä ìëì íéâäðîå íéðéã" :õîåà óñåé .62
ä"ìùäå ç"áä ïîæá ,ö"ù úðù ,"èøåô÷ðøô÷"÷ã äáéùéä éðáìå íéðééãì ùàø ,ïàîâéìæ àôæåé óñåé ø"øäåî
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כי אנשים כאלו קראום חכמינו ז"ל 'ושנתנו חיתתם בארץ החיים' ואמרו עליהם שיורדין
ואינם עולים.
וכן מי שיודע להיטיב לחבירו במה שיודע לרצות איש אחד מבני עמנו בדברים הנשמעים
אליו שימלא שאלת ובקשת חבירו והולך אליו ,גם זה גמילות חסד הוא .ואם האיש המרצה
חבירו בהליכתו ובדבריו הוא איש גדול ממנו ואעפ"כ מקטין עצמו ללכת אחריו אז היא
מצוה רבה מאד ,גמילות חסד עם ענוה שאין ערך לשכרם.
ומי שמטריח עצמו עבור עני לדפוק על פתחי נדיבים לדבר על לבבם שיתנו לו מנה יפה,
הוא גמילות חסד שיש בה צדקה ,ועליו דרשו רבותינו ז"ל גדול המעשה יותר מן העושה.
åðåîîá ç"îâ ì

בממונו כיצד – זה שמשאיל לחבירו כלי ביתו או שאר דברים הצריכים לו בשעת דחקו
או לעסק מה שירויח בו חבירו ,כי בכל אלה הקרן קיימת וגמילות חסד תחשב לו ,כי אם
יחסר ממונו ,צדקה תחשב לו שהיא מצוה בפני עצמה .וכתב בא"צ ?? להלוות לעשיר
בשעת הוצרכו למעות ולקצת עתים ישלח מנות ודרונות גם לעשירים ולעולם יחפוץ שחבירו
יהנה ממנו והוא לא ישתדל ליהנות מחבירו.
גם גמילות חסד גדול מאד ותלמוד תורה עמו המשאיל ספריו ללמוד מתוכם ,ועל זה אמרו
חכמינו ז"ל הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד ,זה הכותב ספרים ומשאילן לאחרים.
וגדול מזה המשאיל חדריו ,וביתו פתוח להיות בית ועד לחכמים או לבחורים או לנערים.
וגדול מזה המאכיל ומשכיב נערים ובחורים הלומדים בביתו בשכר ההוצאות בלא שום ריוח
לאותם שאינם עשירים כל כך ותכבד עליהם או על אבותיהם ישיבת כרכים שהוצאתם מרובה.
ולזה הנהיגו מאז קדמונינו פה ליתן שבתות בחינם לפי בעלי מחיה טובים המשופים בנכסים
ולא בעושר ,כי לאלו תכבד עליהם הוצאת בניהם לתלמוד תורה במאד לפי שיש לו ב' או
ג' בנים יותר מלבני עניים ,כי עניים מרוגלים לשאול על פתחי נדיבים משא"כ בבעלי מחיה,
לכן גמילות חסד גדול הוא המהנה בניהם של בעלי מחיה בלי היזיקו לקרבם תחת כנפי
השכינה ולגדלם לתלמוד תורה ,דאילו לעניים בחינם היא צדקה ולא גמילות חסד.
úðâåä äöòå åøåáéãá ç"îâ ì

בדיבורו כיצד – שהיא דיבור בלא הליכה ,היינו שנותן עצה לחבירו ההוגנת לו לטובתו
ולא על פי דרכו של היועץ שהוא עובר על ולפני עור לא תתן מכשול כמו שפירש רש"י
על זה ,וגם יש בו גניבת דעת שעונשו כבד מאד .ועל כולם אם ישא ויתן עמו מעומק
לבבו עד שיעשה כל האפשר לו להפיק רצונו בעצתו ,ועל זה אמר שלמה ע"ה שמן וקטרת
ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש ,ופירש הבחיי דקאי אקרא דלעיל מיניה כצפור נודד מן
קנה כן איש נודד ממקומו ,והודיענו בזה הכתוב שאחריו שמלבד שחייב לשמח לבו בשמן
וקטרת עוד יצטרך מתק רעהו במתק שפתיו ורכות הדברים מעצת נפשו השכלית דרך
אהבה וחיבה ולא דרך חנופה .וכן אמרו חכמינו ז"ל טוב המלבין שינים לחבירו) ,ר"ל
דמראה לו פנים שוחקות דהיינו גילוי שיניו הלבנים( ,יותר ממשקהו חלב שנאמר ולבן
שינים מחלב ,אל תקרי לבן שינים אלא ליבון שינים ,עכ"ל הבחיי.
ç"îâ ììëá íâ úåìåãâ úåòáèîì úåðè÷ úåèåøô èåøôì ì

יש עוד גמילות חסד בממון ,בלי הלואה ובלי היזק כלל ,ומצוה רבה היא ,עשיר שיוכל
להוציא כל המטבעות בערך גבוה ,ואפילו אם המטבעות קטנים משיעום או יש בהם רעות
אחרות ,יוכל להוציאם על ידי שכוללם בסך הרבה מטבעות הטובים שרגיל להוציא ,והבינוני
שאין לו הרבה מהם אין יכול להוציאם בערך גבוה ,נמצא מהנה חבירו בממונו אם מחליף
לו המטבעות בלי שום היזק בעולם .אכן מפני רוע לבבות ,איזה אנשים מונעים עצמם מזה
וטוב בעיניהם ליתן מתנה פ"ץ ממה שיחליפו זה בלי היזק ,אין זה כי אם רוע וזדון לב.
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ואף ייעץ אדם לפי דרכו של היועץ ,דהיינו שהעצה לטובתו ולא לטובת המבקש עצה ,כי
מלבד הלאו דלפני עור לא תתן מכשול יש עוד איסור גניבת דעת שאסור אף לנכרי ועונשו
כבד מנשוא.
וגדול מכולם המלמד לחבירו תורה בנחת ובלשון רכה ,ואם ישאלו אותו כמה פעמים
אפילו על דבר אחד לא יקפיד עליהם כלל ,וזה גדול מכל גמילות חסד ,שהרי מחויב אדם
לפדות את רבו קודם לאביו שזה הכניסו לחיי העולם הזה וזה מכניסו לחיי העולם הבא.
àåù úåçèáäáå áåùå êìá ù÷áîä úà úåçãì àì ì

כלל גדול בכל הענינים האלו מגמילות חסדים ,שימהר לעשות שאלתו ובקשתו מבלי
שידחה אותו מדחי את דחי ,ואם ימהר לילך אחר השואל ללכת לביתו למלאות בקשתו
מה טוב חלקו .ואף אם ישאל ממנו חבירו דבר שאי אפשר לעשותו או שאין רצונו לעשותו
לסיבה וטעם ידוע אצלו ,מכל מקום יסביר לו פנים מאירות וישא ויתן עמו לטובתו במה
דאפשר ליה ,ואל יראה לו פנים זועפות כלל ,וכל שכן שאל יגנוב דעתו ויאמר לו הן הן
ואח"כ ידחהו בלך ושוב.
ואם באמת ותמים לסיבת מה צריך זמן לגמילות חסד הנדרש מאיתו ,יסובב פני הדבר
בחכמתו ובלשונו הרכה באופן שלא יבין השואל מאיתו שרצונו להטריח את השאול עד
שמעצמו לא יבקש עוד פניו בדבר הזה רק יסביר לו הטעם למה יבקש זמן ושאם היה
אפשר לו לא היה מאחר אותו אפילו רגע רק תיכף היה ממלא שאלתו בשמחה ובטוב לבב.
אכן אם באמת אין ביכולתו למלאות שאלתו או שאין ברצונו למלאותו ,אל יגנוב דעתו
לומר לו שימלאנו ואח"כ ידחנו מדחי את דחי עד כי ילאה השואל שלא ללכת עוד אליו
במקושתו ,או שאחר שדחה את השואל איזה פעמים יאמר לו אמתלא בדויה למה לא יוכל
לגמור מבוקשתו ,כי מלבד איסור ועונש גניבת דעת הגדול מאד מאד אפשר שהמבקש
יבוא לכלל היזק גדול שמצפה בצפייתו הבל זמן מה ואפשר שבזמן ההוא היה אפשר
לבוא לכלל מבוקשו ,ועתה על ידי משיכת חבלי השוא אבדה תקותו עוד בענין המבוקש.
ולכן מי שיש לו לב טהור ילך מדרך זו.
úîà ìù ç"îâ áùçéù ãéë åúòéâé êøò èòîéå íåìùúì äôöé àì ì

עשיר ונכבד הגומל חסדים טובים לכל אדם אפילו לדלים וקטנים בסבר פנים יפות אפילו
אין צריך להם כלל ,זהו בודאי גמילות חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול ,אע"פ
שאמרו חז"ל אין לך אדם שאין לו שעה ,וכן באמת ואמונה ראינו בעינינו ובאזנינו שמענו
שיוכל לגמול טובה או רעה הנקלה בנכבד ורש בעשיר ,ובפרטות בעניני חיתונים ,כי זה
כל האדם ומגמתו להתחתן בנכבדי הארץ ואציליה ,וגם לפעמים בשאר ענינים כאשר יעיד
החוש על זה ,מכל מקום לאינשי לא משמע להו שיעלה על לב העשיר אימת הדל ובזוי
עם ,ולכן גמילות חסד על אופן הנ"ל עד לב השמים יעלה שיאו.
ולכן כדי לעשות מכל גמילות חסד ,חסד של אמת ,טוב לאדם שיקטין מעשהו שהיטיב
עם המבקש חסד מאתו ,אף אם באמת רב הוא ,ולכשיבוא המבקש להחזיק לו טובה על
פעולתו אשר עבר לפניו ולומר לו תשואות חן חן ,יאמר לו מה לך להחזיק הלא עשיתי
עמך רק דבר קטן מאד בלי טורח ,או אך דבר שפתים ,אף אם האמת שיגע ועמל מאד
מאד עבורו ,ולא כאותם העושים רק מעשה קטן הערך והיגיעה ,ומגדילים מעשיהם יותר
מפי שנים ממה שעשו כדי שאור פני השואל יפלו על יגיע כפו לפי דבריו ולא ידעו כמה
יקדמו פניו לשלם תודות לו.
úåôé íéðôá íéçøåàä ìá÷ì åúéá éðá ìéâøé ì

אמרו חכמינו ז"ל בפרקי אבות )א ה( יהי ביתך פתוח לרווחה ,שפירושו לפי מפרש אחד
שיהיו הכל נכנסין ויצאין בו באופן שתהיה דעת הבעל הבית מעורבת עם הבריות ונדרש
לכל שאול ומבקש ממנו דבר הן בהלואת ממון ,הן בשאלת כלים ,הן במתן צוף אמרי
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נועם לשואל עצתו או שישתמשו בביתו לכל חפצם .וירגיל בני ביתו שאל ידברו קשות
להבאים בביתו באופנים הנ"ל באופן שימנעו רבים רגלם על ידי פנים זעומות שלהם מבוא
לביתו ,ולזה סיים התנא אחר שאמר יהיה ביתך פתוח לרווחה – ויהיו עניים בני ביתך.
וכפי פירוש אחר היינו שישתדל אצל בני ביתו שיעשה את עצמם נגד האורחים ושאר
היוצאין ונכנסין בביתו כאילו הבני בית הם עניים ואורחים ,והאורחים ושאר היוצאין
ונכנסין כאילו הם בני בית.
úåòø úåãéî éìòá íðéàùå åìöà íé÷åãáä íéðåâä íéçøåà ÷ø ñéðëäì ì

וכל שכן שמצוה רבה היא למי שיש לו רחבת ידים וגם מטות רבות ויש לו שכנים שצר
להם המקום להשכיב כל האורחים ,או לפעמים אין להם חדר למטות נערה ובתולה אשר
בבית או לנער או בחור אשר אתו בבית ,שישכיבם בביתו .אכל לא יכניס לביתו מבתים
אחרים לשכב בביתו רק מי שבדוק אצלו שלא יגנוב לו מאומה ,וגם באופן שאין דאגה
כלל לייחוד זכרים ונקבות ,ואם יהיה קצת דאגה לאחד מכל הנ"ל לא זו בלבד שאין בידו
מצוה אלא אף זו איסורא רבה קעביד.
ואפילו ביום לא יתן רשות ליכנוס לביתו באופנים הנ"ל רק מי שבדוק אצלו שאינו בכלל
אחת מד' כיתות שאינם מקבלין פני שכינה ,שסימנם חשמ"ל ,אכן בעלי ד' כיתות אלו לא
די בהראות להם פנים נזעמים רק ידבר להם קשות במאד שיסורו מדרכם הרעה ולגרשם
מביתו בטרם ימשיכו אחריהם גם את לב בני הבית ,שסורם רע במאד.
ואם יאמר בעל הבית לתפוס במידת הענוה ולשתוק ,יהיה לו עונש גדול מנשוא ,שמחוייב
לשבר מלתעות עול בדברים קשים כגידים .ומי שרוצה לתפוס במידת גמילות חסד בתום
וביושר צריך להתנהג עצמו בלשון רכה במאד למען יהיה לב השואל ממנו בריא כאולם
לשאול שאלתו ממנו ולא יבוש מפניו ,אכן במה שנוגע ליראה את השם הנכבד והנורא
ולתורתו הקדושה ,יעשה עצמו נגד אינשי דלא מעלי חשוב לדבר להם קשות ,מקולם לא
יחת ומהמונם לא יענה ,וכל שכן מי שהוא איש נכבד שדבריו נשמעין שאל יקטין עצמו
ויחניף או יעשה עצמו כחרש ויסגור פתחי פיו במקום שיש קצת חילול השם ,הלא אמרו
חז"ל במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב וכל שכן לעשיר או לפרנס.
úåëæ óëì åøéáç úà ïåãì ìâøúäì êéøö ïðå÷éúë ç"îâ úååöî íéé÷ì ì

 :íéãñç úåìéîâ ïéãì êééù úåëæ óëì ïåãì ïéãהרוצה לזכות במצוות אלו כתיקונן ידקדק
ליזהר במצוה אחרת שמנאה בספר חרדים למצוה עשה דאורייתא ,והיינו לדון כל אדם
לכף זכות ,ולמדה מדכתיב בצדק תשפוט עמיתך ,דלא קאי דוקא אדיין אלא גם על כל
אדם ,שאם ירגיל אדם עצמו לדון מעשה אדם לרוע ,בקלות ימצא יצרו הרע המורגל ביותר
במקום שיש חסרון כיס או חסרון כבוד ,לייעץ עם בזויי עם או לדבר בשביל אל כל אחד
מהעם מקום ועלילה שלא למלאות רצון השואל ,שאפשר שישים עליו עון אשר חטא במה
שלא עלה על דעת השאול מעולם??==? .
לכן ימנע כל אדם עצמו ממידה זו לדון לכף חובה ,לא מבעיא אם הדבר רק מגיע לאזניו
מבעלי הלשון ,דפשיטא דאיסרו קבלת לשון הרע ועונשו החמור ידוע ,אלא אפילו במה
שברור לו שעשה או דיבר חבירו ,אעפ"כ אל יאשימנו שעשהו מרוע וזדון לבבו רק יחפש
בחפש מחופש למצוא טענה וסיבה למעשה או דיבור ההוא שלא אשם נגדו ,והחכם עיניו
בראשו לכלכל כל הדברים במשפט ובצדק שידע במה לתלות מעשה ההוא הרע בעיניו
כגון בשגגה או בשכחה וכיוצא בו .ומי שדרכו לדון תמיד לכף חובה בזה מגלה רוע לב
עצמו ועליו אמרו חז"ל כל הפוסל במומו פוסל.
ואף אם הענין שעשה חבירו הוא כל כך רע שאין ללמד עליו זכות בשום צד ,מכל מקום
לא מפני זה ימנע ממנו שאלתו ובקשתו ,ואדרבא שכרו כפול ,וכמו שאחז"ל אוהב לפרוק
ושונא לטעון מצוה בשונאו ,ואע"פ שמצות פריקה קודמת למצות טעינה דבפריקה שייך
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צער בעלי חיים משא"כ בטעינה מכל מקום לגבי שונא אמרו חז"ל שכדי לכוף את יצרו
טעינה קודמת.
וכן אם אין אדם משאיל כליו למי שהשאיל לו איננו עובר בלאו רק שאינו מקיים מצות
עשה דגמילות חסד כראוי ,אכן אם אינו משאיל למי שלא רצה להשאיל לו ,עובר בלאו
דלא תטור.
מכל זה מוכח גודל המצוה מי שגומל חסד למי שעשה לו רעה .אכן מפני שאין כל אדם
זוכה למידה זו כי יצר לב האדם רע מנעוריו ,לכן טוב שירגיל האדם את עצמו לדון לכף
זכות ,כי אם ידון לכף חובה יכשל בהרבה לאוין גדולים ,לא תשנא ,לא תקום ולא תטור,
וקרוב הדבר שידבר עליו לשון הרע או לפחות יקבלהו עליו ,והבט וראה עונש זה הגדול,
וקיים מצות עשה דבצדק תשפוט עמיתך.
והנה אעתיק לשון רבינו יונה בשערי תשובה שלו שכתב בענין לדון לכף זכות וז"ל :כי
תראה אדם אשר ידבר דבר= ... úåëæ óëì ïåéã ìù íéðéã é÷åìéç àéáî-] ...
ואף כי יצאתי מענין לענין ,מכל מקום הוא באותו ענין ,וכלול בהם דברי חכמה ומוסר
והשכל לדעת הנהגת האדם במה שלא מצאתי כתוב ומפורש בשום ספר אחר ,וידעתי כי
ינעם אל הקורא החרד לדבר ה' ומצוותיו.
ומפני שהכנסת אורחים וביקור חולים והכנסת כלה גם המה גמילות חסדים ,וכדפריך בפרק
מפנין ,ראיתי לסדרם אחר פרק גמילות חסדים ,ובסדר שנסדרו בסידור תפילת שחרית דג'
ארצות ,ואע"פ דבתשובת מהרש"ל >?< מקהא אקהייתא על סדר ההוא ,מכל מקום מאחר
דלפוס דינא לא נפקי מידי איזה ראשון או אחרון לכן לא רציתי לשנות דבר המפורסם.
úîä úéåì ïéðòá ,??? ïî÷ì íéìåç øå÷éá ïéðòá ,??? ïî÷ì íéçøåà úñðëä ïéðòá ä"ìùä éøáã ï
??? ïî÷ì äìëå ïúç úçîù ïéðòá ,??? ïî÷ì
íéãñç úåìéîâ úåöîá ìåìë äî ì

 :úåãéñçä é÷ìç øåàáá :èé ÷øô :íéøùé úìéñîחלקי החסידות הראשיים – שלשה.
הראשון במעשה ,השני באופן העשיה ,השלישי בכוונה .החלק הראשון
במעשה אף הוא יתחלק לב' חלקים ,האחד במה שבין אדם למקום ,והשני במה שבין אדם
לחבירו .החלק הראשון שבראשון הוא במעשה שבין אדם למקום...
החלק השני שבראשון הוא במה שבין אדם לחבירו ,וענינו גודל ההטבה שיהיה האדם
לעולם מטיב לבריות ולא מריע להם ,וזה בגוף בממון ובנפש:
בגוף ,שיהיה משתדל לעזור כל אדם במה שיוכל ויקל משאם מעליהם ,והוא מה ששנינו
)אבות פ"ו( ונושא בעול עם חבירו ,ואם מגיע לחבירו איזה נזק בגופו והוא יוכל למנוע
אותו או להסירו ,יטרח כדי לעשותו.
בממון ,לסייעו באשר תשיג ידו ולמנוע ממנו הנזקין בכל מה שיוכל ,כל שכן שירחיק הוא
כל מיני נזקין שיכולים לבוא מחמתו ,בין ליחיד בין לרבים ,ואפילו שעתה מיד אין היזקן
מצוי כיון שיכול לבוא לידי כך יסירם ויעבירם ,ואז"ל )אבות פ"ב( יהי ממון חבירך חביב
עליך כשלך.
בנפש ,שישתדל לעשות לחבירו כל קורת רוח שיש בידו ,בין בעניני הכבוד בין בכל שאר
הענינים ,כל מה שהוא יודע שאם יעשהו לחבירו הוא מקבל נחת רוח ממנו ,מצות חסידות
הוא לעשותו ,כל שכן שלא יצערנו בשום מיני צער כלל ,יהיה באיזה אופן שיהיה.
וכלל כל זה הוא גמילות חסדים אשר הפליגו חז"ל בשבחה ובחובתינו בה ,ובכלל זה
רדיפת השלום שהוא ההטבה הכללית בין כל אדם לחבירו...
...הרי לך מעשי חסידות מכל הדרכים שזכרנו למעלה ,ואמרו עוד ז"ל )ב"ק ל( אר"י האי
מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכות וזה למה שבינו לבין קונו ,ואמרי לה לקיים
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מילי דנזקין ,וזהו למה שבינו לבין חבירו ,ואמרי לה לקיים מילי דאבות ,ששם נכללים
ענינים מכל החלקים:
והנה גמילות חסדים הוא עיקר גדול לחסיד ,כי חסידות עצמו נגזר מחסד ,ואז"ל )אבות
פ"א( על ג' דברים העולם עומד ואחד מהם גמילות חסדים .וכן מנוהו ז"ל עם הדברים
שאוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא .ואמרו עוד )סוטה יד( דרש ר'
שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים .ואמרו עוד )יבמות עט( דרש
רבא כל מי שיש בו ג' מדות הללו בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו ,רחמן וביישן
וגומל חסדים .ואמרו )סוכה מט( אמר ר"א גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שנאמר
זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד .ואמרו עוד בג' דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
שהצדקה בממונו וגמילות חסדים בין בגופו בין בממונו ,צדקה לעניים ג"ח לעניים ולעשירים.
צדקה לחיים ג"ח בין לחיים בין למתים .ואמרו עוד )שבת קנא( ונתן לך רחמים ורחמך כל
המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים.
ãñç ìá÷é ãñç äùåòä ì

וזה פשוט כי הקב"ה מודד מידה כנגד מידה ,ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות גם
הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עונותיו בחסד ,שהרי מחילה זו דין הוא ,כיון שהיא מידה
כנגד מידתו ,והוא מה שאמרו ז"ל )ר"ה יז( למי נושא עון למי שעובר על פשע .ומי שאינו
רוצה להעביר על מדותיו או אינו רוצה לגמול חסד ,הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו
אלא שורת הדין ,ראה עתה מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו
שורת הדין ,ודוד המלך מתפלל ואומר )תהלים קמב( ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא
יצדק לפניך כל חי,
אמנם העושה חסד יקבל חסד ,וככל מה שירבה לעשות כך ירבה לקבל ,ודוד היה מתפלל
במדתו זאת הטובה שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב ,זהו מה שכתוב )שם לח( ואני
בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי .ואמר )שם ז( אם גמלתי שולמי רע וגו',
ובכלל הענין הזה שלא לצער לשום בריה אפילו בעלי חיים ולרחם ולחוס עליהם ,וכן הוא
אומר )משלי יב( יודע צדיק נפש בהמתו ,וכבר יש שסוברים )ב"מ ל"ב( צער בעלי חיים
דאורייתא ,ועל כל פנים דרבנן.
כללו ,של דבר הרחמנות וההטבה צריך שתהיה תקוע בלב החסיד לעולם ,ותהיה מגמתו
תמיד לעשות קורת רוח לבריות ,ולא לגרום להם שום צער...
íéãñç úåìéîâá ÷åñòì áééç ãéîú äøåúá ÷ñåòä íâ ì

 :å ÷øô :ùãå÷ä êøã áé øîàî á"ç :úéøáä øôñואם אתה עוסק בתורה תמיד אל
תאמר אני פטור מכל המצות ותלמוד תורה כנגד כולם ,כי לא אמרו העוסק
במצוה פטור מן המצוה אלא בשעה שנזדמן לו מצוה מן המצות או הגיע זמן איזה מצוה
והוא עוסק בה ,אבל לא שישים אל לבו לעסוק תמיד רק במצוה אחת כדי שיפטר משאר
המצות אפילו אם היא תלמוד תורה ,כמו שאמרו חז"ל )בפרק לפני אידיהן( אמר רב הונא
כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר וימים רבים לישראל ללא אלהי
אמת ,אלא בתורה ובגמילות חסדים ,ואמרו כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים הקב"ה
אומר מעלה אני עליו כאלו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם ,וכמו כן אמרו בזוהר )פ'
כי תצא( עין הקורא שם ,לכן טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך כי שניהם כאחד
טובים ,והפלא כי תור"ה עולה במספר שוה כמו גמילו"ת חסדי"ם.
êëì úåàîâåãå åôåâá ç"îâ äùòé óñë åì ïéàù éî ì

והגמ"לים לשני מחנות – לעשירים ולעניים .ואם יש לאל ידך ויש אתך כל אשר בכחך
לעשות עשה ,ואם אין לך תשתדל שיעשו אחרים וגדול המעשה יותר מהעושה ,או תעשה
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בגופך גמ"ח לילך בדרך לתקנת חברך וכדומה לזה ,ולא תקל להניח מלעשות גמ"ח קטן
כגון להחליף לאדם מטבע קטנה של כסף על פרוטות ויש אתך אל תאמר בלבך זה מצוי
לכל ילך לאדם אחר ואני אין לי פנאי ,או שאחד דופק על הפתח או החלון שלך בלילה
להדליק נרו ותאמר בלבבך אני שוכב על מטתי וכבר הוחם לי לא אטריח את עצמי ,מה
בכך ילך לשכן אחר להדליק נרו ,אל תאמר כן ,אם לא בעת שאתה מפחד מן השודדים
ותחבולות גנבים.
וכבר היה מעשה בתלמיד חכם אחד שעסק בתורה עד חצי הלילה והלך לישן וכששכב
על מטתו והוא לבדו בבית בטרם שנפל עליו תרדמה והנר דולק על השלחן בא חייט אחד
משכניו ודפק על החלון להדליק נרו ולא רצה להטריח עצמו והחייט הפציר אותו ,והשיב
לו לך אצל שכן אחר ,ואמר החייט לא נראה אור בשום בית אחר והשיב לו אעפ"כ אל
תטריח אותי ,ולא היו ימים מועטים שחלה אותו ת"ח על עיניו והאריך בחליו יותר משנתים
שלא ראה מאורות לא ביום ולא בלילה.
לכן אחי תרבה להזהר בגמילות חסדים קטנים שאדם דש בעקבו ואינו חושב אותם לגמ"ח
ומזלזל בהם ובאמת חסד הוא כקטן כגדול.
åîöòá ä"á÷ä äùòù äøåúá ãñç éëøãì úåàîâåã ì

בפרט אותם גמילות חסדים שעסק בהם הקב"ה בכבודו ובעצמו אשר מצינו בתורה )תהלים
כה י( ארחות ה' חסד ,כמו הכנסת כלה כמה שכתוב ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח
מן האדם לאשה ויביאה אל האדם ,ולהלביש ערומים כמה שכתוב ויעש ה' אלהים לאדם
ולאשתו כתנות עור וילבישם ,אפילו אחר שחטאו לפניו עשה להם לבושין דיקר.

ולמרדף אחר הרשעים להוכיחם בדברים טובים להחזירם בתשובה כמה שכתוב ויאמר ה'
אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת
רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו.
ולהציל נפשות צדיקים בעת רעה ממות כמו שאמר לנח עשה לך תיבת עצי גופר,
ושלח מלאכיו להציל את לוט מתוך ההפכה של סדום כמה שכתוב ויבאו שני המלאכים
סדומה בערב.
ולהציל את העשוק מיד עושקו כאשר הציל את שרי אשת אברם מיד אבימלך כמה שכתוב
ועתה השב אשת האיש .והגר מיד נוגשיו כמה שכתוב ראה ראיתי את עני עמי אשר
במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי את מכאוביו וארד להצילו וגו'.
ולבקר חולים כמה שכתוב וירא אליו ה' באלוני ממרא ,ואמרו חז"ל יום שלישי למילתו
היה ובא לבקר את החולה.
ולהאכיל רעבים כאשר זן ופרנס את אבותינו במן בארץ לא זרועה כמה שכתוב ויאמר ה'
אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ,ולהשקות צמאים כאשר השקה את אבותינו
במדבר הגדול מים מצור הזיל למו כנאמר והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה
ואת בעירם.
ולהעיר לב בני אדם לילך בדרך טובים כאשר נתן לנו תורת אמת כמה שכתוב וירד ה'
על הר סיני .ולמחול למי שמבקש ממנו מחילה כנאמר וינחם ה' על הרעה אשר דבר
לעשות לעמו.
ולהיות אצל החולה בעת יציאת הנפש כנאמר וימת שם משה עבד ה' בארץ מואב על
פי ה' .ולקבור מתים כנאמר ויקבור אותו בגי בארץ מואב ,ולנחם אבלים כנאמר ויהי אחרי
מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו ואמרו חז"ל נחמו תנחומי אבלים:
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åðåîîå åôåâ ,[åúîëç-] åùôðá ç"îâ ì

 :==èé ÷øô :íéòø úáäà :â"é øîàî á"ç :úéøáä øôñאך לדעת לכמה מינים מתחלק
הנדיבות שצריך כל אדם להתנדב בהם להטיב עם הבריות ,נאמר שהוא מתחלק לשלשה
מינים –
==êòøì úáäàå" úåöîá àáåîå åøéáçì íãà ïéá ìù íéðéðòá úåëéøàá ïã äæä øîàîä ìëù äøòäá àéáäì
== íéøáãä êùîä úà úåàøì ù"ééò äàìäå ?? ãåîòî "êåîë

א( שיתנדב להטיב עמו בכחות נפשו ,דהיינו ללמדו תורה או חכמה או מוסר או מדעים
יקרים ,או בינה יתירה באיזה לימוד ,או נותן לו עצה טובה לפי חכמתו איך יתנהג בדבר
הנצרך בהליכות עולם לו וכדומה .ב( שיתנדב להטיב עמו בגופו ובכחו ממש מכל שכן
בדבר שפתים ובכתב ומכתב שאין בו עמל וטורח .ג( שיתנדב אליו ברכושו ובמאדו.
úåáèää ìëî äìåãâ åúîëçá áéèîä ì

והנה מקום מוצא שלש אלה מיני הנדיבות נפרדים ,כי זה בנפשו וזה בגופו וזה במאדו,
והנה מודעת זאת ומובן לכל כי העזר מכחות הנפש ,ר"ל מסירת התורה או חכמה לרעהו,
היא הנדיבות הנבחרת ויותר חשובה מן השתים האחרות ,כי בזה משלימו להיות אדם ,כי
כבר ידי לנגד עיניך )בפתיחה סימן ד'( שהצורה האמיתית אשר הוא מהות האדם ונבדל
בו מעצם אחר עד שבסורו מאתו אינו אדם ,הוא השכל והחכמה ,הבט ימין וראה שמה
על מקומו ותבין.
ולא תחשוב שהוא כח הדיבור אשר באדם כי הדעה והדיבור אשר באדם הדעה עיקר
והדיבור טפל לה כי הדיבור נמשך מן הדעה לא הדעה מן הדיבור ולא נתן הדיבור אלא
לגלות בו לרעהו הדעת והחכמה אשר בלבו ,לכן כל עוד שאין באדם דעת אין בו כח
הדיבור ג"כ ,ר"ל קטן בן שנה או שנתים.
åðåîîá ç"îâî øúåé äáåùç åôåâá ç"îâ ì

אפס כשנרדפה לדעת ולחקור מי היותר החשוב בין השתים האחרות אשר המה הנדיבות
בגופו ובכיסו ,נאמר אחר העיון האמיתי שהנדיבות שבגוף יותר מפואר ויותר משובח
מהנדיבות שבכיס .כי הנדיבות אשר בכיס אינו נוהג אלא בחיים ואשר בגוף נוהג בין
לחיים בין למתים ,ואשר בכיס אינו נוהג אלא לעניים ואשר בגוף נוהג בין לעניים בין
לעשירים ,כמו שאמרו חז"ל )בפרק לולב וערבה( בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים
יותר מן הצדקה ,ואשר בכיס אינו נוהג אלא מן העשירים ואשר בגוף נוהג בין מן העשירים
בין מן העניים ,ואשר בכיס אינו נוהג אלא בנדיבים ואשר בגוף נוהג בין מן המתנדבים
בעם בין מן הנבלים והקמצנים אשר לבם סגורות וידיהם אסורות וכספם צרורות ,וכן השכר
על נדיבת הגוף הוא יותר מעל נדיבת הרכוש ,כמו שאמרו חז"ל )בפרק השותפין( הנותן
מתברך בשבע ברכות והמפייסו בי"א:
ãàî êøöð íâå íãàì øúåé äù÷ åðåîîá ç"îâ ì

ואמנם לא בעבור שזה המין יותר מפואר יעזב איש המין הב' ,כי באמת המין הב' יותר
נצרך לתקנת הקהלה של מין האנושי ,ויותר טוב בעיני אלהים ואדם להעניק לאביון מברכת
ביתו ,לחונן דלים מממונו ,להתיר אסורים ונתון פדיון נפשם ולא יחוש את כסף הפדוים,
לחמו לרעב יתן ,וערום יכסה בגד ,כסף ילוה את עני וכדומה לזה ,והיא קשה על האדם
לקיים יותר ממין הראשון ,ועיקר תשלום חובת אהבת ריעים הוא במין השני הזה אף כי
שניהם כאחד טובים לתקנת העולם ולתועלת התחברות מין האדם ,לכן אנו חייבים לצאת
ידי שניהם ,ומלבד כל נדבותיכם בגוף צריך שתתנדבו במאודכם גם כן ,שאם לא כן יהיה
כל נדיב לב כאחד הנבלים והקמצנים בענין זה.
ובהיות כי יותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס לכן מפורש זה המין בתורה פעמים רבות
והבטיחה על זה שכר גדול ורב ברכות ,פתוח תפתח את ידך ,נתן תתן לו ,הענק תעניק לו
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כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך )דברים טו( ,וגם שניהם
נכבדות ידובר בם ,אשר בגופו נכבד הוא ב"כמות" והכי נכבד הוא אשר בכיסו ב"איכות".
íìåòä ìëì ,íéáøì ,ãéçéì äáèä ùé ì

ועתה נחקורה כמה מעלות יש בשלש אלה מיני ההטבה ,ונאמר שבכל אחת מאלה יש
שלש מעלות טובות זו על זו ואלו הן .א( שעוזר ליחיד שעושה לו עבודה ושירות מה
בגופו וכחו או שנותן לו ממון או שמלמדו תורה או חכמה ודעת.
ב( שעושה כזאת לרבים כגון שלא היה בעיר אחת מים והוצרכו לקנות מים ממקום רחוק
והוא בכחו חפר להם באר עד כי מצא מים או פזר ממון רב על בעלי מלאכות לחפור
באר מים ,או ברוב חכמתו חקר על טבע המקום באדמה עד שהראה להם מקום אחד בעיר
לחפור שמה ומצאו מים.
ג( שמטיב לכל אנשי העולם כגון שעשה בגופו וכחו גשר על אם הדרך אשר רבים עוברים
שמה מקצות הארץ אלה מפה ואלה מפה ,או שהוא היה השוכר את הפועלים לעשות
הגשר ושילם מכיסו ,או שברוב שכלו המציא איזה כלי חדש הטוב לכל העולם כנח
שהמציא כלי המחרשה בעולם וכדומה שאר כלים המשלימים תיקון העולם וטובו ,או
המזכה לבני אדם ומשפיע להם מחכמתו ותבונתו ,כגון שמחבר ספר בחכמה או תורה או
מוסר השכל.
ובכן ראוי שיתאמץ כל אדם להתנדב לעזור לאישי מינו בכל ג' מיני ההטבה אשר המה
בנפשו ובגופו ובמאודו וישתדל לעלות עם כל אחד מאלה במעלות לפי כחו ,שאם יכולת
בידו לעזור ולהושיע לכל העולם לא יספיק את עצמו במה שעוזר לרבים ,ואם כחו לעזור
לרבים לא יספיק את עצמו במה שעוזר ליחיד ,אלא יתאמץ במעלות שלשה אשר זכרנו
כפי יכלתו וכחו:
úåáéãðá úåìáâä ì

 :ë ÷øô íùאמנם לדעת אם יש תנאים וגדרים מיוחדים אל הנדיבות שהיא ההטבה אם
לא אבל היא בלתי מוגבלת ,נאמר שיש לה מצרים ידועים וחמשה תנאים מיוחדים ,ואלו
הם –
úåðøæôá àìå úåìéëá àì òöåîî êøãá úåéäì äëéøö úåáéãðä (à) ì

)א( שהנדיבות אשר במאודו צריך שתהיה במידה ובשיעור ידוע ,לא למותר העובר גדר
הנדיבות ונכנס בגבול הבזבוז ,כי יחלש מבועיה מעט מעט ויכזב מקורה והנדיבות יפסק
על ידי הנדיבות ,כי כל עוד אשר יוסיף לבזבז עוד ימעט יכלתו לבזבז יותר ,ואין אולת
יותר גדולה מעשות דבר טוב על אופן שיוכרח לפסוק מעשותה עוד ולא יוכל להתמיד בו,
וכמה גדולים דברי חכמים באמרם )בפרק מציאת האשה( המבזבז אל יבזבז יותר מחומש.
וכבר היה מעשה באחד מחכמי האומות בשנים קדמוניות) ,דיאגינוס( שמו ,שהיה איש
מסכן חכם וקבצן ,פעם אחד פגע באדם שהיה פזרן גדול ופשט את ידו ואמר לו אדוני
תן לי אדום זהב ,אמר לו מדוע מכל אדם אתה מבקש פרוטה וממני אדום זהב ,ויפן ויאמר
אליו הם יכולים ליתן לי עוד פעמים רבות ואתה לא תוכל ליתן לי עוד.
ועל הרוב תוספת הפיזור והבזבוז הגדול אינו בסיבת טוב לב אך לאיזה כוונה וטעם כמוס,
או לעשות לו שם בארץ לנדיב לב ,או לצוד בו דעת הבריות ולגנוב את לבם עד יאמינו
][ù"ééò íéàîøî úåøéäæ ïéðòá òè÷ åðèîùä ïàë-
לו את מאודם ורכושם למען כחש.
...אבל צריך לכלכל הנדיבות ברכושו ומאודו בדרך ממוצע ,לא עצור במסגר אסיר עד
אשר גם הנדיבות לא יוכל לפתוח מאסרה ,אף גם לא פתוח וחפשי לעשות כרצון איש
ואיש ,ותורתנו הקדושה שם ממדיה כי תדע איזה השיעור אשר בפחות ממנה נכנס בגבול
הכילות והקימוץ ואיזה השיעור אשר ביתר ממנה נכנס בגבול הבזבוז והפיזור ,ואמרה
הנותן פחות מן המעשר נכנס בגבול הקימוץ ,והנותן יותר מן החומש נכנס בגבול הפיזור,
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ור"ל כשמשיג איזה סך ממון פעם ראשונה בירושה או מציאה או בסיבה אחרת תיכף נותן
ממנה מעשר ,ומן אז והלאה נותן ממה שירויח בכל שנה ושנה מעשר ,והוא הדין בחומש:
òöåîî êøãá úåéäì êéøö [åúîëç-] åùôð úåçåëå åôåâá úåáéãðä íâ ì

 :àë ÷øô íùוראיתי אני את כל עמל אשר יעמול האדם בעד רעהו ,הדת נתנה בו גבול
ושיעור כמו בנדיבות אשר במאודו ,כלומר בנדיבות אשר בגוף .בעמלו בפועל כפיו לא
יתנדב בעבודה כבדה מאד או ללכת ברגליו בעבורו בדרך רחוקה מאד עד אשר ייעף וייגע
ותקצר נפשו בעמלו ויחלש גופו בפעם אחת ויחלה ,כי לא יוכל לעשות עוד גמילות חסדים
לאחרים בגופו ,כי מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת רעהו באופן שלא יוכל לעבוד
עוד בגופו לשום אדם ,רק צריך להיות ממוצע בדבר שלא ימנע את עצמו מלטרוח בשום
דבר לטובת כל אדם מחמת עצלות ובעבור בחרו במנוחה או בעבור כבודו או בעבור
שיקח כל הימים וכל השעות לצרכי עצמו ולא יחוש על תקנת אדם ,עד כי לא חשוב אנוש
אצלו .אף גם לא יתנדב עצמו בדבר שהוא עבודה קשה ועמל רב המשבר את הגוף
ומחליש כל הכחות פעם אחת.
והוא הדין בעמלו אשר יעמול בכחות נפשו ר"ל בחכמתו ושכלו בלמודיות ועיוניות לזכות
בו אישי מינו ,יזהר של יחליש את מוחו פעם אחת ולא יכול עוד ללמוד וללמד לאחרים,
אבל גם זאת צריך שיהיה בדרך הממוצע שלא יזיק את מוחו וכחות נפשו.
אבל ליתן עצה לפי חכמתו או לדבר בפיו ובלשונו דברים או לכתוב מכתב לתקנת איזה אדם
אלו דברים אין להם שיעור וגבול והוא בכלל חובת אהבת ריעים למלאות רצון כל אדם בו
איש ואיש כראוי לו ,כי לא יחליש בהם גופו ואין מונע זה כי אם רוע לב ושנאת הבריות או
מפני גאוה וגאון.[äîåãëåäìöîä áúë úúì ïëåî åðéàù áåùç íãàì äçëåúøáãá òè÷ èîùð-] ...
...וידוע תדע אחי וראש שכמו שגדול המעשה יותר מהעושה בשכרו ,כך גדול עונש מי
שאינו רוצה להיות מעשה ממי שאינו עושה ,הגע בעצמך שאם היה בנו של האדם הגדול
הנזכר נוסע והולך למרחקים כמה מכתבים היה נותן בידו וכמה אגרות היה כותב לקצות
הארץ בעבורו ,וכבר אמרו חכמי קדם כלל גדול בענין אהבת ריעים כל אדם יהיה בעיניך
כמו אב ובן ואח ,כבד ואהוב ורחם ותתנהג עמו כמו עמהם ,לכן אחי פרוס לרעב לחמך
ועניים תביא בית וכשילכו אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך בכל דבר ובכל ענין,
אף שלח אצבע ודבר ענין וחפץ נפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים
ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך:
øçà íãàì ÷éæé àì åúåáéãð é"ò (á) ì

 :áë ÷øô íùהתנאי הב' שההטבה שעושה לאדם בגופו או במאודו או בשכלו לא יזיק
לאדם אחר ,כלומר שלא יהיה דבר שהוא טובה לאדם זה ורעה לאדם אחר ,כי הוא מתנגד
במה שהוא משתדל מפני שהוא משתדל להטיב לזולתו לא להרע ואין דוחין נפש מפני
נפש ומכש"כ אם הדבר ההוא רעה לבני אדם הרבה:
ïéîãå÷ êééç / ïúåðì ÷éæé àìù (â) ì

התנאי הג' שלא יזיק ההטבה ההיא לעצמו כלומר שלא יעדיף ההטבה על יכולת המטיב
הרבה כי בזה מושך עצמו ואחר עמו ברעות ,כי יתרושש הוא או יחלש גופו וזה נגד
התורה שאמרה וחי אחיך עמך ואמרו חז"ל )בפרק איזהו נשך( חייך קודמין לחיי חברך,
על כן אינו רשאי לעשות כן ,מלבד מה שזה אולת ומעשה לא טוב בעצם מצד מה שלא
יוכל להטיב עוד לאחרים כאשר אמרנו בפרק הקודם:
÷æéä àìå ìá÷îì äáåè äéäúù (ã) ì

התנאי הד' שלא יזיק הנדיבות ההיא לאותו אדם שמנדב אליו ,ודרך משל ראובן התנדב
עצמו לטרוח בסחורתו של שמעון ולקח סחורתו ונסע לעיר ידועה ומכר שם בשבילו ותהי
עליו ריוח יפה והביא המעות ליד שמעון עם הריוח באמונה שקלי כסף עובר לסוחר ,אבל
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כוונתו היה בזה כדי שלא ילך שמעון עם סחורתו לעיר אחרת אשר שמה ראובן ששם
הסחורה ביוקר גדול ושם ירויח כפלי כפלים יותר והתכוין לכלוא את הריוח הגדול משמעון
וכדומה לזה ,כי המטיב לזולתו בעבור הזיק לו בה הוא רשע לשמים ורע לבריות לא
מטיב ,זה איש טוב נמשל כחדק לא באמת וצדק:
ìá÷îä êøò éôì áéèéé (ä) ì

התנאי הה' שההטבה לזולתו בין בגופו בין במאודו בין בדבורו בין במכתבו לא יהיה שוה
לכל ומשוה קטן וגדול קרוב ורחוק ,אמנם צריך שיכלכל דברו במשפט השכל וההבחנה
והכל לפי מה שהוא אדם ולפי ערך המקבל ותכונתו ומדרגתו ,לאשתו ובניו ייטיב יותר
מכלם ,והקרוב אליו ממשפחתו יותר מאדם אחר ,ועניי עמו קודמין לעניי עם אחר ,ועניי
עירך קודמין לעניי עיר אחרת והחכם קודם לשאינו חכם וכדומה לזה ,כמו שאמרו חז"ל
)בפרק איזהו נשך( אם כסף תלוה את עמי את העני עמך )שמות כב( עמי וכותי עמי קודם,
ענייך ועניי עירך ענייך קודמין ,עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמין ,וכל זה בדבר
שנחסר בו המטיב או יש לו טרחא או בטול זמן וכדומה ,אולם במה שזה נהנה וזה לא
חסר כלל כגון לחשוף מים ממעין הנובע שלו או להדליק נר מנרו או לתת עצה לפי שכלו,
בזה כל אפין שוין וכל אדם שוה:
גם ראוי לדעת שלא יהיו כל נדיבותיו בהטבה רק לאדם אחד ולא לאחרים ,לא נכון לעשות
כן ,כי מראשית כזאת הודעתי )בפרק י"ג מאמר זה( שנלמוד כל הנהגותינו באהבת ריעים
מן האברים אשר בגופנו ,ועינינו הרואות שכל אחד מהם משמש את כלם ומטיב עם כלם,
כי היד עם היותו משמש לאף משמש כמו כן לעינים ולאזנים ולרגלים ולכל שאר האברים
לכל עבודתם כפי הנצרך לכל אחד ואחד ,וכן הרגלים הולכים להביא הדברים הנצרכים
לכל האברים ,ולא תמצא אבר אשר ישמש רק לאבר אחד לבד ולא לאחרים .כך צריך
האדם להטיב עם כל אדם הנצרך שיזדמן לנגד עיניו שתושיע לו ימינו בכל מה דאפשר,
כאשר אמרו חז"ל )בפרק הדר( שלא יתן אדם כל תרומותיו לכהן אחד והוא הדין במעשר
וצדקה וכל מידי דמיטב:

ãé

) :íéãñç úåìéîâ úåöî :ç ÷øô :úåòã úåëìä :äðè÷äאבל כבר נכנס ענין זאת
הציווי בכלל עשין אחרים וכאשר יתבאר(:

ä÷ãöå ãñç ïéá ìãáää ì

)א( כל הענינים שבין בני אדם מהעזר זה לזה – נקרא "גמילות חסדים" .וענין גמילות
חסד הוא לגמול טוב למי שאין לו חוק עליו .וההפרש שיש בין צדקה לגמילות חסד הוא
– אשר צדקה נגזר ממלת "צדק" ,והוא היושר .והיושר הוא שיגיע לכל בעלי חוק כחוקו
ולתת לכל נמצא את אשר הוא חסר .ועל זה הדרך מה שאדם נותן משלו לאדם אחר שהוא
עני ואין לו מה לאכול ונותן לו להחיות את נפשו ,אשר על זה היושר מחייבו – הרי זה
נקרא "צדקה" .אבל מה שאדם נותן למי שאינו עני כל כך ,גם מה שנותן יותר מהראוי,
גם מה שמסייע בגופו לחבירו אם לעני אם לעשיר ,גם מה שעושה אם בגופו אם בממונו
לחתן ולחולה ולמת ,ועל זה הדרך שאר ענינים רבים ,מה שאינו מחוייב בעשייתן אפילו
על צד הצדק והיושר ,כל זה נקרא "גמילות חסד" ,לפי שהוא גמול הנעשית במידת חסד
בלי שום חיוב) .א(
) :éðò úçðîא( הרמב"ם במורה חלק שלישי פרק נג ,ואני הרחבתי הדיבור בזה בהצעת דברים וביתר ביאור.

)ב( לפיכך כלל הבריאה כולה ,רוצה לומר המצאת הבורא יתברך את כל הנמצאים כולם
למן צורה הראשונה עד טבור הארץ ,הכל הוא נקרא "חסד" .כי הוא יתברך לא היה צריך
לשום נמצא שבעולם ולא לשום ענין מעניניהם וגם עדיין לא היה שום חיוב וחוק עליו
יתברך לתת לכל בעל חוק כחוקו כי הכל עדיין טרם היו והכל היו אפס ואין כי אם כלל
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הבריאה כולה ,הכל היה רק לגודל טובו ורב חסדו יתברך ויתעלה .ולכך נאמר עולם חסד
יבנה ,ענינו בנין עולם רק חסד הוא.
ולפי זה אחר שהוא יתברך כבר המציא כל הנמצאים ,הרי כל ההטבה והקיום שמגיע מאתו
יתברך לכולם נקרא "חסד" מצד ו"צדקה" מצד .כלומר ,מצד מה שהמה כעת כבר נמצאים
הרי הן חסרים כי כל הנמצאים כולם למן טבור הארץ עד צורה הראשונה ,כולם חסרים
תמיד לטובו וכחו יתברך כי מבלי כחו יתברך לא יתקיימו רגע ,והרי הכח וההטבה המה
בחיוב כי כבר יתחייב הצדק והיושר להגיע לכל בעל חוק כחוקו ולתת לכל נמצא די
מחסורו אשר יחסר .ולכך מצד זה נקרא ההטבה "צדקה" .אבל מצד הבריאה הרי ההטבה
היא "חסד" ,כי כבר לא היה צריך כלל וכלל הוא יתברך לברוא שום נמצא .וזאת זאת
היא מאמר אדונינו החסיד דוד המלך ע"ה "צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו" כי
דרכיו נקרא הנהגתו יתברך הברואים כולם ,ומעשיו נקרא עשייתו ובריאתו יתברך את כולם.
והרי כל הקיום של כל העולמות הם צדק וחסד ,והוא מצד דרכיו יתברך "צדק" ומצד
מעשיו "חסד" .בינה זאת כי היא אמיתי.
ãñçá úåâøã ì

)ג( אף במידת החסד עצמה יש דרכים וענינים שונים .והוא לגמול טוב למי שהוא חסר
וצריך לטובה אך ההטבה הוא ביותר ממה שהוא צריך .יתירה עליו לגמול טוב למי שאין
לו עליו חוק כלל .יתירה עליו למי שאין לו חוק כלל ועוד אפילו הוא ממרה .יתירה עליו
למי שאין לו חוק והוא ממרה וההטבה היא עוד ביותר מהראוי .ועוד נמצא ענינים וחילוקים
רבים על זה הדרך .בעבור זה נמצא בתורה ובספרי הנביאים תוארים ושמות מרובים על
ענין הטבת המטיב  -כמו "טוב"" ,רחום"" ,חנון"" ,חסיד"" ,רב חסד" ,ורבים כיוצא בהן.
כי כל תואר יורה על ענין אחר .חקור בהן וחלוק אותן לפי שכלך .על הדמיון )למשל(
המיטיב להחסר וצריך לה בהטבת הצורך והראוי נקרא "צדיק" ,ביותר מן הראוי נקרא
"טוב" ,להחסר וצריך והוא ממרה נקרא "רחום" ,למי שאין לו חוק כלל נקרא "חסיד",
למי שאין לו חוק וביותר מהראוי נקרא "חנון" ,ואם הוא עוד ממרה נקרא "רב חסד".
והרשות בידך לחלוק התוארים על אופנים שתרצה ,כי אם העירותיך על בינות השתנות
התוארים) .ב(
) :éðò úçðîב( דבר הלמד מענינו ממה שנמצא תוארים מרובים על ענין אחד.

)ד( הנה בארנו אשר מידת החסד היא מידתו יתברך בכל הנמצאים כולם .לפיכך כל הגומל
טוב לחבירו בענין שאינו מחוייב בעשייתו ובלפנים משורת הדין ,הרי זה נקרא "גומל
חסד" ,והוא מדבק עצמו בדרכיו יתברך .כך אמרו חכמים ) (ãé äèåñבענין זאת המצוה:
אחרי ה' אלהיכם תלכו ,וכי אפשר לאדם להלוך אחר השכינה ,אלא הלוך אחר מידותיו
של הקב"ה ,הקב"ה מלביש ערומים שנאמר ויעש ה' אלהים גו' ,מבקר חולים שנאמר וירא
אליו ה' גו' ,מנחם אבלים שנאמר ויהי אחרי מות אברהם גו' ,קובר מתים שנאמר ויקבור
אותו בגי ,אף אתה הלבש ערומים ובקר חולים ונחם אבלים וקבור מתים .ואמרו שזאת
המצוה היא אחת מן שלשה דברים אשר העולם עומד עליהם ואמרו בענשה כמו על
הגדולות שבעבירות והוא אמרם )ערכין טז( על שבעה גופי עבירות נגעים באין על לשון
הרע ושפיכות דמים וכו' וצרת עין ,ופרש"י שם שעינו צרה באחרים ואינו מהנה שכיניו
מכליו כלל או ע"י שאלה .וכבר הבאתי זאת לעיל בפ"ז עיי"ש .ובשכרה אמרו שהיא
מרובה למאוד ואוכל מפירותיו בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.
)ה( כללות ושורש חיוב זאת המצוה היא לעזור איש לחבירו בכל עניניו ,ואם בגופו ואם
בממונו והכל על דרך החסד .ולפי שכבר ביארנו שאף במידת החסד עצמה יש דרכים
רבים וכבר נמצא בה ענינים שהם לפנים משורת החסד הפשוט ,וביארנו אשר על זאת
הענין מורה רב התוארים שכינה התורה וכל הנביאים להבורא יתברך ויתעלה כמו רחום,
חנון ,רב חסד וכיוצא בהן וכאשר ביארתי לעיל מזה .לפיכך נתחייבנו גם אנחנו לילך
בדרכיו יתברך ולהדמות אליו כפי יכלתינו ולהתנהג איש את רעהו אף בלפנים משורת
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החסד .וזו היא אמרם "והלכת בדרכיו מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף
אתה חנון" ,בינה זאת) .ג(
) :éðò úçðîג( זאת למדתי מאמרם מה הוא רחום מה הוא חנון ,אין לך שפת יתר כזה והיה להם לומר מה
הוא יתברך מתנהג בחסד על בריותיו אף אתה תתנהג בחסד עם כל אדם ,אלא בודאי כיוונו אל אשר ביארנו.

ובעבור זה נמצא אמרם בתלמוד )ב"מ ל (:ביקור חולים היינו גמילות חסדים ,לא נצרכה
אלא לבן גילו דאמרינן שנוטל אחד מששים בחליו ואפילו הכי מבעי ליה למיזל ,קבורה
היינו גמילות חסדים לא נצרכה אלא לזקן ואינה לפי כבודו" עכ"ל .כוונתם אשר מדרך
חיוב סתם גמילות חסד היה פטור כשיש לו חשש שהוא יקבל קצת חולה או בזקן ואינה
לפי כבודו ,כי זה הוא למעלה ולפנים משורת החסד ,ולכך היו צריכין לפרוט ולבאר
לאשמעינן אשר אף בענין שלמעלה משורת החסד חייבים .והוא מטעם שביארנו .שים
לבך לזאת כי היא אמיתי.
)ו( לפיכך מלבד חיוב כללות זאת המצוה עוד פירשו וביארו לנו החכמים בענין זה מצוות
פרטיות ואלו הן :לבקר חולים ,לנחם אבלים ,להוציא המת ,להתעסק בכל צרכי הקבורה,
לשאת על כתף ,לילך לפניו ,לספוד ,לחפור קבר ,לקבור ,וכן להכניס הכלה ,לשמח הכלה
והחתן ,לסעדם בכל צרכיהם וכן להכניס אורחים ,ללוות אותם .וכל אלו כל אחת בפני
עצמה היא מצוה ,וכל אלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור) .ד(
) :éðò úçðîד( לשון הרמב"ם בהלכות אבל פי"ד ובשיניו קצת.
ïðáøã åà àúééøåàã ì

)ז( בענין המצוות האלה גדלה המבוכה אם המה מצוות מן התורה או מצוות של דבריהם.
וכבר נראה מדברי חכמינו הקדושים צדדים לכאן ולכאן מאשר הוציאו ענין המצוות האלו
מדרשת הפסוק של והודעת להם את הדרך וגו' ,ואמרו בזה והודעת להם זה בית חייהם,
את הדרך זו גמילות חסדים ,ילכו זו ביקור חולים ,בה זו קבורה וכו' וכאשר הבאתי לעיל.
הנה כבר נראה מדבריהם האלה אשר ענין המצוות האלו המה מדרבנן והמה רק סמכו
אתהן אקרא בדרך דרש וכדרכם בכל דבריהם .כי בודאי ענין זה הפסוק איננה ציווי ממנו
יתברך כי רק יתרו אמר למשה.
אבל מן אמרם אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לאדם כו' אלא הלוך אחר מידותיו של
הקב"ה מה הוא מלביש ערומים ומבקר חולים וכו' ,ודאי נראה שענין המצוות האלו הם
מן התורה ,כי כבר ביארנו לעיל בעשה א' אשר זאת הציווי היא היא הציווי של "והלכת
בדרכיו" .כי אם שהתורה הכפילה בה כמו שמצינו בהרבה מן המצוות שנכפלים בתורה
פעמים רבות ,וכבר ביארנו שם אשר הציווי של והלכת בדרכיו היא עשה פרטי ,והוא אשר
האדם מחוייב להנהיג עצמו בפעולות הטובות והמידות הנכבדות אשר יתואר בהן הא-ל
יתעלה ,וענינו כמו שהוא יתברך מטיב תמיד לבריותיו אך טוב וחסד כמו כן יתנהג איש
את רעהו .עוד מצינו ענין המצוות האלה בתורה בציוות עשה פרטי והוא אמרו יתברך
"ואהבת לרעך כמוך" .מן כל זה נראה אשר ענין המצוות האלו הם מן התורה.
גם רבינו הגדול הרמב"ם מרכיב ג"כ שני הרכשי אהדדי והוא אמרו בספר המצוות וזה
לשונו :והנסמכים במחשבה זו מנו בכלל המצוות ביקור חולים וניחום אבלים וכו' וחשבו
כי כל פועל ופועל מאלו הפעולות מצוה בפני עצמה ולא ידעו כי כל אלו הפעולות כולם
והדומים להם נכנסות תחת מצוה אחת מכל המצוות הכתובות בתורה בביאור והוא אמרו
יתברך ואהבת לרעך כמוך ,עכ"ל .וכמו כן בחיבורו הגדול בהלכות אבל זה לשונו :מצות
עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים וכו' אע"פ שכל מצוות אלו מדבריהם הרי
הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה
אותן לאחיך בתורה ובמצוות ,עכ"ל) .ו(
) :éðò úçðîו( עיין הפלפול בזה בספר המצוות לרמב"ם בשורש הראשון ובסוף השורש השני וברמב"ן
ומגילת אסתר שם.
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)ח( הנה פשר הדבר הוא ,אשר ודאי כל המקיים אחת מהמצוות האלו ,או ביקור חולים
או נחם אבלים או מתעסק בצרכי המת או בהכנסת כלה או בהכנסת אורחים ,הרי זה מקיים
מצות התורה שני עשין ,והיינו מצות גמילות חסדים ,אשר הוא מצות עשה של "והלכת
בדרכיו" ועשה "ואהבת" .וכל העוסק בענין מעניניהם הרי זה עוסק במצוות התורה ,וכל
זה הוא בלי שום פקפוק.
כי אם זאת אשר יקראו בשם "דבריהם" הוא לפי אשר חכמינו הקדושים הם הם הראונו
על ענין המצוות האלה ומבלעדיהם לא היינו יודעים ומכירים כלל חיוב ענינים האלה ולא
היה עולה על דעתינו כלל להוציא חיוב ענינם מענין החיוב של גמילות הטוב והחסד
לרעהו .כי גמילות הטוב היא טוב לאדם חי עוד נשמתו ורוחו בקרבו אבל לגוף המת אשר
נשמתו ושכלו סרו ממנו והגוף נשאר כאבן דומם מה יתרון לו בכל הטוב שגומלין לו
ואיזה טוב היא לו לטובה ומה לנו להתעסק באבן דומם ואיזה יתרון לו על גוף נבלת
בהמה .כמו כן מה לנו להכניס כשאחד מאתנו נושא אשה וגם ענין השמחה מה זו עושה
וכמו כן בכל השאר.
אבל חכמינו הקדושים אשר אתם המדע והחכמה בחכמת חוקי ומצוות התורה המה חקרו
והשכילו ומצאו את גודל ההטבה והחסד שעושין איש לרעהו בהתעסקות כל אלה הענינים.
וכל עניני התעסקות עם גוף המת ,מהדחתו ונקיותו והלבשתו בתכריכין והוצאתו וקבורתו
ושאר כל הענינים ,וכמו כן התעסקות בהכנסת הכלה ולשמוח בשמחתם ,בפה להלל ובגוף
לרקוד ,ושאר כל ענינם ,וכן לילך לחולה ולבקרו ושאר אלה המצוות ,וכל ענין מעניניהם
מקטן ועד גדול ,את כל אשר הורונו חכמינו הקדושים בהן לא דבר ריק הוא ואם ריק הוא
מאתנו אבל את ישרים סודו וכל דבריהם העומדים ברומו של עולם והם גילו לנו אשר
כל עניני אלה המצוות המה מגודל ההטבה ורב חסד שמתחסד עם רעהו והמה מעניני
דרכיו יתברך .לפיכך אחרי הודיעם לנו את כל זאת הרי כבר אנחנו מצווים ועומדים על
כל עניני אלה המצוות בציוות הבורא יתברך והוא אמרו "והלכת בדרכיו" ואמרו "ואהבת
לרעך כמוך" ,אשר חיוב ענינם הוא לגמול איש לרעהו את כל הטוב ולהתחסד עמו בכל
החסד ,כאשר הוא יתברך מתנהג תמיד עם בריותיו.
)ט( מעתה זכינו לדין אשר כל אלה המצוות המה מצוות התורה והיא מצות גמילות חסד,
אבל לא מצוות ענין עצמם אשר בשמותם יקראו ,כי המה אינם מצוות התורה .ירצה,
המבקר החולה אינו מקיים מצות "ביקור חולים" כי התורה לא ציוותהו בביקור החולים,
אבל מקיים מצות "גמילות חסד" .כמו כן המשמח בשמחת חתן וכלה אינו מקיים מצות
"הכנסת כלה" כי אם מצות "גמילות חסד" ,וכן בכולם .אבל על דרך מצוות ענין עצמם
אשר בהם יקראו  -המה מצוות דרבנן ,כלומר שהם חילקו כל אחת למצוה אחרת וביארו
אצל כל אחת ענינה ואופנה בפני עצמה .לפיכך כל המבקר את החולה הרי זה מקיים מצות
"גמילות חסד" דאורייתא ומצות "ביקור חולים" דרבנן .וכן המנחם אבלים מקיים מצות
"גמילות חסד" דאורייתא ומצות "ניחום אבלים" דרבנן .וכן המלוה את המת הרי זה מקיים
מצות "גמילות חסד" ו"הלווית המת" דרבנן .וכן כולם .בינה זאת.
וזאת היא כוונת רבינו הגדול בלשונו הזהב באמרו "מצות עשה של דבריהם לבקר חולים
ולנחם אבלים וכו' אע"פ שכל מצוות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך",
הרי דבריו ממש כאשר ביארתי .וכמו כן המה בעצמם דבריו בספר המצוות באמרו "וחשבו
כל כל פועל מאלו הפעולות מצוה בפני עצמה ולא ידעו כי כל אלו הפעולות והדומים
להם כולם נכנסות תחת מצוה אחת" וכו'.
)י( עתה נבאר ענין כל מצוה בפני עצמה ואת אשר דברו החכמים בהן – מצות הכנסת
כלה) , ïî÷ì 2 ...יג( מצות ביקור חולים) , ïî÷ì 2 ...יח( מצות ניחום אבלים2 ...
) , ïî÷ìכג( מצות התעסקות עם המת. ïî÷ì 2 ...
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 :ãåãì íúëîלהר"ר דוד פארדו :או"ח סי' ו :לראגוזה להח"ר שלמה לוצינה נר"ו,
חשון שנת תק"ח.
 :äìàùקהל שלא נמצא להם אלא אתרוג אחד בימי החג אבל לולבים אית להו טובא,
ובקהילה אחרת הסמוכה להם מהלך מ' שעות בקרוב ,לא נמצא בידם אתרוג כלל .והנה
בתוך ימי החג שלחו בני קהלה זו שליח מיוחד לקהלה ההיא להתחנן אליהם בכמה תחנות
דמאחר שעליהם היו סמוכין שישלחו להם אתרוג כדרכם שבכל שנה היו שולחין ומוכרים
להם כל המינין ,אלא דהאידנא לא יכלו לשלוח מטעם האמור דלא הו"ל אלא אתרוג חד,
השתא מיהא הואיל שכבר קיימו הם עיקר המצוה מן התורה שהיא ביום ראשון וגם קצת
ימים אחרים ,מעתה שיזכו גם לאחיהם עמהם וישלחוהו אליהם שלא יהיו נעדרים מהמצוה
לגמרי ,ולפחות שיוכלו לברך ולומר זמן ביום אחרון של חג .והנה נולד מחלוקת בין בעלי
תריסין שבעיר הזאת ,אלו האומרים לשלחו ואלו אומרים שלא לשלחו ,ומספק לא נשלח.
הנה עתה נכספה וגם כלתה נפשי לדעת עיקר הדין בזה יורנו המורה לצדקה ושכמ"ה.
 :äáåùúמה אני ומה חיי הקו"ל הבל הבל"ה דגר"מי ואיני כדאי להכריע לפני חכמים
נסיכי מדי"ן מי אתי מי[ù"ééò øñçä âåøúà éðéãá úçà à÷ñô èîùåä -] ...
åøéáç äëæéù éãë àèç íãàì íéøîåà ïéà ì

...איברא דלפי המושכל ראשון יאמר נא ישראל כי זו לא צריך לפנים שהרי מקרא מלא
הוא וחי אחיך עמך ,חייך קודמים לאחיך ,ואין דוחין נפש מפני נפש ,ומהיכא תיתי שמי
שיש בידו כדי לעשות מצוה יתננה לחברו וישאר הוא ערום מן המצוה ,הא למה זה דומה
למ"ש ברפ"ק דשבת אההיא דבעי רב ביבי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותו קודם שיבוא
לידי חיוב או לא ,והוה בעי למימר התם התירו לאחרים ומתקיף לה רב ששת וכי אומרים
לאדם חטא כדי שיזכה חברך .הא קמן דלא שריה אפילו איסור שבות גרידא כדי שיזכה
חבירו ,אע"ג דאי לא עביד הכי יבוא חבירו לידי חיוב חטאת ,וכ"ש הכא דלא לישרי
לעבור על מצוה דדבריהם כדי שיזכו חבריהם ,דאי נמי לא זכו אין כאן חיוב חטאת אלא
ביטול מצוה מדבריהם וכמוהם יהיו עושיהם.
ברם התם הקשו התוס' ז"ל מההיא דאמרינן בעירובין ניחא ליה לחבר דליעביד איהו
איסורא זוטא כי היכי דלא ליעביד עם הארץ איסורא רבא וכן מההיא דפרק השולח גבי
מי שחציו עבד כו' דכופין את רבו ועושהו בן חורין אע"ג דאיכא עשה דלעולם בהם
תעבודו וכן מההיא דפסחים דקעברי כהני אעשה דהשלמה כדי שיקיים זה מצות הפסח
ותו מההיא דעירובין כהן שעלתה לו יבלת חבירו חותכו לו בשיניו כדי שיעשה זה עבודה
ולכך מסקי התו' התם וכן בפרק בכל מערבין דיש לחלק דהתם גבי רדיית הפת אמרינן
אין או' לאדם חטא כדי שיזכה חברך משום דחברו פשע שהדביק סמוך לחשיכה ואע"ג
דהוי שוגג איבעי ליה לאסוקי אדעתי' אבל היכא דלא פשע כגון כל הני דאמרן דהוי אנוס
שרי ממנו יש ללמוד בנ"דד דכיון דאותו הקהל לא פשעו אלא אנוסים היו דמאי הו"ל
למעבד הא כבר כתבו לכל הערים אשר סביבותיהם ולא שלחו להם א"כ בכה"ג אינו בכלל
ההיא דאין אומרים לאדם חטא כו' אלא אדרבא הרי זה בכלל ניחא ליה לחבר כו'.
ואין לומר דהיינו דוקא דשרינן לעבור כדי שלא יעשה חבירו איסורא רבא לעבור על ל"ת
שיש בו עונש דהא גבי כהן שרי' לחברו לחתוך לו יבלת כיון דאינו אלא איסורא דרבנן
כדי שלא יתבטל חבירו מהעבודה אע"ג דמצוה דחבריה לאו עליה דידיה רמיא ותו דא"נ
לא קעביד ליכא לחבריה שום עונש ואפי' משום ביטול מ"ע ליכא דהא אנוס הוא ויעבוד
למחר או ליומא אחרינא והשתא ליעביד חבריה ואפ"ה שרי' .ואין לחלק דהתם ה"ט משום
דאין שבות במקד' דהא בש"ס דביצה י"א מסקי' דשלא במקום מצוה כגון דלאו בר עבודה
אסיר אלא דבשעת עבוד' התירו וזה אחד מהדברים דהתירו סופן משום תחילתן .ממילא
דה"ה הכא דאע"ג דלאו עלייהו דהני רמיי' שאות' של הקהל אחר יקיימו המצוה וא"נ לא
עבדי לה לית להו עונש דהא ]אנוסים[ )ענושים( הוו אפי"ה כיון דאין כאן אלא איסורא
דרבנן ניתן לדחות כדי שיזכו חבריהם.
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ואכתי יש מקום לבע"ד לחלוק ולומר שאני התם בכל הני דה"ט דניתן לדחות כדי לזכות
לחבירו לעשות מצוה גדולה מזו דהיינו מצוה דאורייתא אבל הכא דכי נמי משדרי האתרוג
להו לא מצו למעבד גם הם אלא מצוה דרבנן דיומא קמא כבר עבר אם כן שוין נינהו
והדרינן לכללין חייך קודמין ואין אומרין לאדם חטא כו' ,ברם הא ליתא...
äùòú àì äçåã úåéøáä ãåáë ì

הדרן לעיקר דינא ,כי הנה נודע מאי דאיתא בברכות פרק מי שמתו גדול כבוד הבריות
שדוחה את לא תעשה שבתורה ,ומוקמינן לה בלאו דלא תסור .והנה ידוע דבשאר ימות
החג חוץ מיום הראשון ליכא חיובא מדאורייתא ואפילו חיוב גמור מדרבנן אינה אלא
תקנתא בעלמא משום זכר למקדש וכמ"ש בגמ' ,וכיון שכן אית לן למימר דניתנה לדחות
תקנתא זו מפני כבוד הבריות ,ואין לך כבוד הבריות גדול מזו שיהיו נמצאים קהל גדול
נעדרים ומשוללים לגמרי ממצוה רבה כזו כלל ועיקר ,דפשיטא כי כל האזרח בישראל
ישבו בצו"קות וצרה ויגון ימצא להם וצע"ר מתחולל שלא לזכות אפילו לראות מצוה
]אלהינו[ בכל ימות החג כאילו ח"ו בטלה מצוה זו ביניהם וכאילו אינם מאותם שיצאו
בדמוס ביוה"כ חלילה ,וכיון ששלחו שליח ורץ מיוחד בעוצם תשוקתם ואליו עיניהם
מיחלות מתי יבוא ויזכו לקיים המצוה ,בודאי שאם חוזר השליח ריקם תוחלת ממושכה
כזו מחלת לב ומוספין יגון על יגונם ואין לך כבוד הבריות גדול מזו.
ïðáøã àúð÷ú úåçãì ìåëé àúééøåàã íéãñç úåìéîâ úåöî ì

ובר מן דין כיון דנטילת לולב בשאר הימים אינה אלא מצוה דרבנן äåöî íéãñç úåìéîâå
 àúééøåàãî äøåîçוכדאמרינן בפ' הגזול )ב"ק צ (:והודעת להם כו' בה זו גמילות חסדים
והיא מן החמורות שאדם אוכל מפרותיה בע"הז והקרן קיימת לע"הב ופשיטא êì ïéàù
 äæä íåéäë íúåëæì åæî äìåãâ íéãñç úåìéîâשלא יהיו נמצאים בטלים לגמרי ממצוה רבה

הזאת הבאה מזמן לזמן ,וניתן לדחות מפניהם תקנתא דרבנן בעלמא .וע"ש בתוי"ט שהביא
משם הרמב"ם ז"ל כי כל תועלת בני אדם זה עם זה נכנסים בכלל גמילות חסדים.
ומה גם עתה דאנן לא אמרינן דבני קהלה זו שיש בידם האתרוג יבטלו הם לגמרי מהתקנה
דתקינו רבנן לזכר למקדש שהרי אף אם שולחים האתרוג הרי לולבים יש להם הרבה
ויכולים לקיים זכר למקדש על ידי ג' מינים..
וליכא למימר א"כ אדרבא הנח סברא זו לאותם של הקהל האחר דלשדרו להו לולב אחד
בלבד דסגי להו לזכר בעלמא ולענין האתרוג נימא אין דוחין נפש מפני נפש ,ליתא ,דא"כ
אין יכולים לברך ולומר זמן והדרינן למאי דאמרן דהויא לגבי דידהו מצוה רבה ובודאי
דניחא להו להני דלבטלו ממקצת מצוה זוטא ,דהכי הויא לגבי הני שכבר ברכו בזמנו
וקיימו עיקר המצוה כי היכי דליקיימו הנהו מצוה רבה דהכי הויא לגבי דידהו.
ועוד יש להחזיק הענין ממ"ש בהגה"א בפ' הנז' דהא דד' מינין מעכבין זא"ז דוקא בי"ט ראשון אבל בי"ט
שני אין מעכב ...ומה גם דעיקרא דהאי מילתא אי מברכינן על נטילת לולב בשאר ימים במחלוקת היא
שנויה ...מ"מ שפיר נימא בכי ה"ג דניקום ונסמוך על הנך אמוראי דסברי דעיק' המצוה בשאר ימים כך היא
בלא ברכה וכדאמרן.

תו יש לאתויי ראיה מדאמרי' בפ"ק דקידושין ת"ר הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם
משום דחייך קודמין אם היה בנו מוצלח ממנו בנו קודמו וכן פסקו הפוסקים ז"ל הרי דכל
דאיכא עדיפותא גבי בן לא אמרינן בכה"ג חייך קודמין ,אלא דמ"מ אמרו ז"ל דאע"פ
שבנו קודמו מ"מ לא יבטל הוא לגמרי ע"כ ,וגם זה סובב הולך אל קוטב האמור דניחא
ליה לחבר דליעביד איהו איסורא זוטא כו' ,וה"נ כה"ג כיון דלא מתבטלי הנך מהמצוה
לגמרי אע"ג דבטלי מקצת מ"מ הנהו דאיכא לגבייהו עדיפותא כדאמרן ,דלדידהו הו"ל
כעין דאורייתא וצריכי לברך ולומר זמן ,ואינהו עדיפי וקדמי להנך משום úåìéîâã äåöî
 íéãñçולא שייך בכה"ג חייך קודמין ,וגומל נפשו איש חסד הואיל ואינהו כבר קיימו עיקר
המצוה ביומא קמא וגם בקצת יומי אחריני.
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[ä÷ãö ìëá íâ â"äëå] íéãñç úåìéîâ úåöî íéîéé÷î çéìùì âåøúàä íéøñåîù óëéú ì

ואולם עם כל הכתוב לחיים עדיין יוכל הדוחה לדחות דבשלמא אם היו מוסרים בני קהלה
זו לבני הצבור האחר האתרוג מיד ליד באופן דכי נפיק מידייהו מיד מקיימי אינך מצוות'
היינו אומרים כן הדבר ,אבל הואיל ורחוקים הם זה מזה וכי נמי מסרי ליה ליד שלוחם
לא מצו לעשות המצוה רק אחר זמן נמצא שאותו הזמן דמשתהי השליח בדרך נמצאת
המצוה מבוטלת מאלו ומאלו ,וא"כ בכה"ג נימא ודאי שאין להם למנוע עצמם עכשיו
מהמצוה הקלה כדי שיקיימוה אחרים לאחר זמן אף ע"ג דלגבי האחרים היא יותר גדולה
מטעמא דאמרן כיון דסוף סוף אי עבדי הכי הרי מתבטלת המצוה איזה יום מאלו ומאלו.
אמנם כי מעיינינן אשכחינן דהא נמי לא תברא שהרי מה שאנו מזקיקים לאלו לשלוח
האתרוג היינו àä íçåìù ãéá åúåà íéøñåîù äòùá óëúã àöîð ,íéãñç úåìéîâã àîòèî
 ,íéãñç úåìéîâ úåöî äãéáòúàאע"ג דלא מטא שליחא להתם אלא אחר שני ימים .הא
למה זה דומה למי ששולח ע"י שליח צדקה לעני מעיר לעיר דודאי מכיון שנתנו לשליח
אדעתא דהכי הא אתעבידא ליה מצות הצדקה ויכולה היא שתרחם מיד אף ע"ג דלא באה
ליד העני עד אחר זמן .ומוכרח הוא דהא הצדקה המובחרת היא ליתן ליד גבאי הממונה
על קופה של צדקה וכיון שנתנ' לגבאי פשיטא שכבר קיים המצוה===ò"öå ìåãâ ùåãéç=== .
ומהצעת דברינו יובן דאפילו אי איכא למיחש שמא יארע איזה אונס או אסון בדרך שלא
יגיע השליח להתם בזמנו ,עכ"ז מכי יהבי ליה ליד לשלוח' שהיה ראוי להגיע לשם תוך
החג הא כבר קיימו מצות שילוח לשם גמילות חסדים ,ואפילו אירע דלא מטא אין בכך
כלום ,באופן דלא שייך הכא לומר אין ספק מוציא מידי ודאי דהא ליכא הכא ספיקא כלל
דמההיא שעתא דמסרו ליה ליד שילוחם הא כבר עבדי לה למצות גמילות חסדים בהא
שעתה ,ואפילו אי בתר הכי איתניס ולא מצו אינך לקייומי מצותה לית לן בה .הא למה
זה דומה לההיא דיבלת דחותך לחבירו אע"ג דכולי האי ואולי לא עביד בתר הכי חבריה
לעבודה דאתניס א"נ לא בעי ונמצ' זה עבר עבירה על מגן ואפ"ה לא חיישינן לזה ולא
אמרי' אין ספק מוציא מידי ודאי ואמאי אלא מוכרח כדאמרן דכל דעביד אדעתא למזכי
לחבריה מיד מההיא שעתא מצוה קעביד וניתן לעשות ה"נ ל"ש.
וכל זה אפילו היה מקום למיחש לחששא כי האי דשמא יארע תקלה לשליח בדרך ולא
יגיע אבל לפי האמת אפילו אם היתה תלויה מצותן עד הגעת השליח לא חיישי' להא
דהכי קי"ל דחזקת שליח עושה שליחותו...
והשתא דאתאן להכי דמכיון שמוסרין האתרוג ליד השליח תכף ומיד מקיימים מצות גמילות
חסדים ממילא אתי לן טעמא אחרינא להכריח דהכי יאה להו למעבד – דהא קי"ל ביומא
ל"ג אין מעברין על המצות ,וא"כ אמור מעתה דכיון דהך צבורא נפקי ידי חובת היום
ממצות נטילת לולב תו לא שייכי בה עד למחר וכדאמרינן בפרק לולב וערבה לולב דמפסיקי
לילות מימים כל יומא ויומא מצוה באנפי נפשה היאäàá íéãñç úåìéîâ ìù åæ äåöîå ,
 ,àðãéàä íéé÷ì íãéìא"כ נימא אין מעבירין על המצוות וחייבים לעשות המצוה הבאה
לידם עכשיו אף ע"ג דממילא תו לא מצו עבדי למחר מצות לולב.
אלא דהך טעמא לא מהניא לפי מ"ש רבותינו בעלי התוס' שם דלא שייך ההיא דר"ל דאין
מעבירין על המצוות אלא היכא דבעי למעבד תרוייהו אז יש לו להקדים ההיא דפגע ברישא
אבל היכא דלא עבדינן אלא חדא לא גמרינן מיניה ונעביד לתדיר לחודיה ולא נעביד
לשאינו תדיר ע"ש.
ומ"מ ãéáòð àìå äøåúä ïî äùò úåöî àéäù íéãñç úåìéîâì ãéáòð ð"äã åðãîì íäéøáãî
 .ïðáøã àúð÷ú êäì øçîìכ"ש דכבר אמרנו דלמחר נמי מצו עבדי מצות לולב לזכר על ידי
ג' מינים דכדאי הם האדירים דמייתי' לעיל למסמך עילווייהו כל כה"ג ולמימר דעי"ז
נמצאו מקיימים שתיהן הן מצות גמילות חסדים והן תקנתא דריב"ז לדעת הרבה מהפוסקים
ונמצאו זוכים ומזכים...
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ומלבד כל האמור יש תוספת חיובא בפרטות לבני קהל זה לשלוח לאחיהם טפי מכל שאר
קהלות להיות דאינהו הוו גרמא בנזיקין של אלו דעלייהו הוו סמכי שזה היה דרכם שהיו
שולחים להם בכל שנה ושנה כמבואר בשאלה ובאנו לתי' אחר שתי' התוס' ז"ל בין בשבת
ובין בעירובין ל"ב דהיכא שהוא גורם לו לעבור אז שייך ההיא דניחא ליה לחבריה...
ואיברא כי לא במרד ולא במעל עשו כן דמאי הו"ל למעבד הא שתא הכא לא בא לידם
אלא חד וחייך קודמין מ"מ בסבתם מיהא נמצאו הללו נעדרי' מהמצו' וכיון שכן יש להם
בפרטות תוס' חיובא למשדריה ניהלייהו השתא מיהא אחר שכבר קיימו הם עיקר המצוה
מדאורייתא וגם קצת ימים המצוה מדרבנן בשלימות הנה כי כן עתה הן אמת נכון הדבר
בעיני אלהים ואדם לשלחו אליהם המיחלי' לחסדם ויסתפקו הם ב' ימים בלולב לחוד לפי
דעת הפו' כן כדלעיל ויזכו את אחיהם עמהם לברך ולומר זמן לפחות יום א' בלבד כי
אנשים אחים אנחנו וכל בית ישר' ערבים זה לזה ומה גם הללו דאתכייהו הוו סמכי כל
שתא ושתא ותחשב להם לצדקה.
זהו הנלע"ד וצור ישראל יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות אכי"ר .נא"ה ד"פ ]-דוד
פרדו[ ס"ט.
==ù"ééò ãåòå ,åèðéô ãåã 'ø ,õòåé àìô ìòá ,äæ àùåðá íéîëç ãåò íé÷ñåò ãåãì íúëîá íéàáä íéðîéñá íâ
== .íéãñç úåìéîâ ïéðòì êééùù äî ÷éúòäìå

"íùä êøã" âùåîä øåàéá ì

 ,'ä êøã åøîùå... :èé çé úéùàøá :äìá÷äå áúëäומה הוא דרכו – עשות משפט
וצדקה ,כי באלה הוא חפץ ,וכל מה שקראו חכמים 'מידות' נקרא
בלשון המקרא 'דרכים' .והעושה חסד משפט וצדקה נקרא הולך בדרכיו ,שומר דרכיו.
והמתבונן במידותיו להשכיל באמתתן ולדעת אותן איך מתנהג עם בריותיו ,אם לשבט אם
לחסד ,על גוי ועל אדם יחד – נקרא יודע את ה' בכל המקרא .והוא המוצא חן בעיני ה',
וכמ"ש משה )שמות לג יג( הודיעני נא דרכיך ואדעך למען אמצא חן ,ונאמר על יאשיה
)ירמיה כב טז  אביך הלא וגו' ועשה משפט וצדקה הלא היא הדעת אותי נאם ה' ,מבואר
מזה שאין צורך כל כך בחקירת הנפלאות על יחודו ואמתו ,כי רק שמירת דרכיו למי שיודע
אותן היא נקראת דעת את ה' )רל"ש(:
íéãñç úåìéîâ úåöîì àîâåã ì

 :èé óéòñ ö ïîéñ :ç"åà :ïçìùä êåøòאם נשאר אדם יחידי בבהכ"נ אחר התפלה
בערבית או אפילו בשחרית כשהבית הכנסת הוא חוץ לעיר ואם ישאר
יחידי יפחד ויתבלבל בתפלתו יש חיוב על האחר הנמצא בשם שלא ילך מבהכ"נ עד אחר
תפלתו של זה אף שהוא גמר תפלתו ,דכמו שחייב אדם לעשות גמילות חסדים בממונו
כן חייב לעשות גמילות חסדים בגופו ואין לך גמ"ח יותר מזה שחבירו לא יתפחד ולא
יתבלבל בתפלתו...
äøåúä úååöî íòèî ç"îâå õøà êøã íòèî ç"îâ ì

 :ãñç úáäà øôñì åúîëñä êåúî :ïéæàìåî á"éöðäראיתי פעלת צדיק לחיים הוא
הרב הג' חריף ובקי רב פעלים פאר הילולים מ' ישראל מאיר הכהן
נ"י אשר הוא מהשרידים אשר ה' קורא להאיר ככוכבים דרך מי שחפץ חיים ברבים ,וחיבר
כמה ספרים מועילים ,גם לפני המון רבה גם מופלגי תורה המשכילים ,ובכל מעשה אשר
החל בעבודת האלהים בכל לבבו עשה והצליח ,עתה ראה להוציא לאור ספר אהבת חסד
להאיר לב ישראל לעמוד על זו הדרך של גמילות חסדים ,ולהאיר עיני ההולכים בה שלא
יכשלון באופני המצוה ,ושיש במצוה זו מצוות עשה בתורה ,ושני הדברים הללו תלוים
זה בזה.
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ואבאר יותר ,דבאמת כלל גמילות חסדים היא קיום העולם וכדכתיב )תהלים פט ג( עולם
חסד יבנה ,והיא חובת האדם וזהו צורתו .ומשום הכי כתיב בראשית הבריאה בהוולד שני
אנשים הראשונים ותוסף ללדת את אחיו את הבל ,והאי 'את אחיו' מיותר ,וביארנו בהעמק
דבר שבא ללמד שהוא מפרטי צורת האדם ובמה שהוא משונה מצורת שאר הברואים
שיהא אחוה שוררת בין אישיה .וקין התנהג כן בתחילה ופרנס מעבודת האדמה שלו את
הבל אחיו אשר לא היה עובד אדמה.
ומשום הכי גם אומות העולם מצווים על גמילות חסדים ]והא דלא מנה התנא בסנהדרין
במצוות שאומות העולם חייבים ,מבואר שם דף מח דקום ועשה לא קחשיב ,וכן הוא
שיטת הפוסקים דעכו"ם מצווה על פריה ורביה וכמש"כ בהעמק שאלה סי' קס"ה אות ב'
בס"ד[ .ומשום הכי נתחייבו אנשי סדום כליה בשביל שלא החזיקו יד עני ואביון והשחיתו
צורת האדם.
והנה בני אברהם יצחק ויעקב מוזהרים בטבע על מצוה זו ,וכדאיתא ביבמות פרק הערל )עג(.
שלשה סימנים יש באומה זו רחמנים וביישנים וגומלי חסדים ,ובירושלמי קידושין פרק ד
)ה"א( איתא :שלשה מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל רחמנים וביישנים וגומלי חסדים.
ומשום הכי ראה יצחק אבינו בשעת ברכתו ברוח הקודש 'וירח את ריח בגדיו' ואיתא בסנהדרין
)לז' (.ריח בוגדיו' ,ובארנו בהרחב דבר שם שקאי על זה הענין ,עיין שם באריכות.
ובספר שמות בשעת מתן תורה שאמר ה' למשה רבינו תנאי ההתקשרות שהוא יתברך
מתקשר עם ישראל להיות לו לעם והוא יהיה להם לאלהים ,ואמר 'ועתה אם שמוע תשמעו
בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ,ואמר ה' למשה
שיאמר לבית יעקב ויגד לבני ישראל ,היינו שיפרש הדיבור לבית יעקב ,היינו המון העם,
בזה האופן של אמירה ,ולבני ישראל בזה האופן של הגדה .ונתבאר שם ובסוף פרשת
משפטים כ"ד מקרא ז' שלפני המון העם לא התנה כי אם לשמוע בקול תורה ולשמור
עבודה ,אבל על גמילות חסדים לא הזהיר כלל באשר שמעצמם המה מוזהרים על זה,
משא"כ לגדולי ישראל הזהיר גם על גמילות חסדים ושיהא לא מצד הטבע ושכל אנושי
אלא לשם שמים.
ומכל מקום יש מצוות עשה בתורה כמו והחזקת בו ועוד אם כסף תלוה וגו' ,היינו כדי
ללמדנו אשר מלבד שאנחנו מצווים על גמילות חסדים מחמת חובת האדם לאדם ,עוד
אנו מצווים עליה מצד התורה כמו כל חוקי התורה שאין הדעת אנושי נותן להם.
והנפקא מינה בזה נתבאר בפסוק כבד את אביך וגו' למען יאריכון ימיך על האדמה אשר
ה' אלהיך נותן לך ,ואינו מובן מאי דייק המקרא 'על האדמה' וגו' ,והרי אפילו על מצות
שילוח הקן דקלה כתיב סתם 'והארכת ימים' מכל שכן כיבוד אב ואם החמורה ,אלא בא
הכתוב ללמדנו דאע"ג דכיבוד אב ואם היא מצוה שדעת האדם נותן לה וגם אומות העולם
מצווים עליה בחובת האדם ומקבלים עליה שכר כמו בני נח ודמא בן נתינה כידוע ,מכל
מקום ציונו הקב"ה בעשרת הדברים להזהירנו מצד חוקי התורה ,לבד חובת האדם.
והנפקא מינה בזה הוא לענין שכרה ,דחוקי התורה אפילו מצוות שאין תלוים בארץ ונוהג
אפילו בחוץ לארץ מכל מקום מיוחדות המה בארץ ישראל יותר ,ומש"ה נקראת תורת
אלהי הארץ כמש"כ הרמב"ן בחומש בפרשת תולדות ובכמה מקומות ,וא"כ שכרה יותר
הוא בארץ מבכל מקום .משום הכי ביאר הכתוב דגם על מצות כיבוד אב ואם שהיא מצוה
חובת האדם ואין נפק"מ בזה ארץ ישראל מבכל התבל ,מכל מקום היא מצות חוקית ג"כ
ושכרה יותר על האדמה וגו' .וממילא נפק"מ לדינא דאחר דכיבוד אב ואם היא חוקית
כמו כל מצות התורה עלינו עם ה' ללכת בה על פי חוקי התורה דוקא ולא על פי דעת
אנושי ,למשל בעכו"ם שבא על בת ישראל והוליד בן ויש לו אם ולא אב מן התורה ,חייב
בכיבוד אם יותר מכיבוד אב ,ועוד הרבה דינים.
וכמו כן במצות הלואה למי שנצרך ,דאע"ג שהיא חובת האדם ,מכל מקום היא חוקית
ג"כ וא"כ יש בזה כמה דינים מה שאין דומה על פי שכל אנושי שהיא חובת האדם,
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ונפק"מ לענין איסור נשך ,דמצד דעת האדם אם יש לאדם מעות שחייו תלויים בהם ואינו
יכול להלוותם בגמ"ח כי אם להלוותם ברבית למי שהוא בעל שדה או סוחר ,ומצד חובת
האדם הוא גמ"ח גדול ומצוה להלוות ולעשות זה החסד.
וכבר ביארנו בהרחב דבר בספר בראשית )מח כ בהרחב דבר( מה שכתוב בספר תהלים )עח ס(
'ויטוש משכן שילה אוהל שיכן באדם' עד )פסוק סח 'ויבחר את שבט יהודה את הר ציון

אשר אהב' ,ואין מבואר משמעות 'אוהל שיכן באדם' ,וכי בית המקדש אשר ביהודה לא
היה באדם ,ותו מאי 'אשר אהב' ,והלא אהבת ציון הוא משום שבחר בו ,אלא הענין דשילה
שהיה בשבט יוסף לא היה בזכות התורה שלא היה בשבט יוסף הרבה תורה ,אלא בזכות
גמילות חסדים ,וכמו שביארנו בספר שמות סוף פרשת תצוה ,ומשום רוב גמילות חסדים
השכין הקב"ה שכינתו שם.
וזהו דבר המשורר 'אהל שיכן באדם' ,מחמת מצוה שבא מצד שהוא אדם ,לא מכח התורה
שישראל מיוחדים בה ,על כן בחר את שבט יהודה שהיו בעלי תורה ,ודוד המלך קבע
ישיבה על הר ציון עוד משעה שראה המקום מיוחד לבית המקדש כמו שהוכחתי שמה
ממקרא בדברי הימים ,והיינו 'את הר ציון אשר אהב' ,וכדאיתא בברכות )ח (.אוהב ה'
שערי ציון וגו' ,שערים המצויינים בהלכה.
והנה בא הה"ג המחבר נ"י להראות שהלואה הוא מצות עשה שבתורה ומשום הכי יש
בזה סדרים על פי התורה כמו שהוכיח כל דבר מגמרא ופוסקים כיד ה' הטובה עליו,
ועלינו לחזק ידיו ולחבב פעלו אי מקום יקרא דידיה אי משום הפעולה היקרה ,וה' יהיה
בעזרו ,ויאירו דברו על פני דורו .כנפש העמוס בעבודה הבא עה"ח יום ו' ועש"ק פרשת
ויקהל פקודי תרמ"ח פה"ק וולאזין ,נפתלי צבי יהודה ברלין.
åéëøãá úëìäå ìù äùò ìò øáåò òøä ïåùì øôñîä ì

) :ïéùò ,äçéúô :íééç õôçיד( עוד נראה שעובר גם על מצות עשה דוהלכת בדרכיו,
שנצטוינו בזה לילך במדותיו של הקב"ה אשר הם כולם רק לטוב כמאמרם
ז"ל )שבת קלג (:מה הוא רחום אף אתה רחום ,מה הוא חנון אף אתה חנון ,וכיוצא בזה
בשאר מידות טובות כמו שמבאר ברמב"ם בהלכות דעות )פרק א(.
ומצינו בהקב"ה במדותיו הקדושות והטהורות שהוא שונא דלטוריא בכל אופנים אפילו
על איש גרוע עד מאד כמאמרם ז"ל בסנהדרין )יא (.וכי דלטור אני לך גבי מעשה דעכן,
עין שם .וצופה לטובה ואין צופה לרעה ,וכמו שאיתא בתנא דבי אליהו )א( .ואמרו )סוטה
מב (.ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה וכו' כת מספרי לשון הרע ,דכתיב )תהלים ה ה( כי
לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע .ואם כן מי שמרגיל עצמו במידה רעה הזו ,אינו הולך
בדרכי ה' ,שהוא רק להיטיב לזולתו ,והוא עושה להפכו ,ומפני זה כנהו הכתוב בשם רע,
לכן עובר על מצות עשה זו גם כן:
 :íééç íéî øàáעוד נראה וכו' ,היינו בכל ח' אופנים בפשיטות ,דלהמקבל שייך גם כן
עשה זו ,דאם היה בעל מידות טובות בעצם לא היה רוצה לשמוע גנותו של חבירו וכמו
שהארכנו לעיל במצות עשה ב' עיי"ש.
... :ã ÷"ñ åð÷ ïîéñ :äøåøá äðùîכתב הרמב"ם בסה"מ מצוה ח'  צונו להדמות
לו יתעלה כפי היכולת והוא והלכת בדרכיו וכבר נכפל זה הצווי ואמר
ללכת בכל דרכיו ובא בפירושו מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון מה הקב"ה נקרא
רחום אף אתה היה רחום וכו' וכבר נכפל זה הענין בלשון אחר ואמר אחרי ה' תלכו ובא
בפירושו שר"ל ההדמות בפעולותיו הטובות והמדות הנכבדות שיתואר בהם עכ"ל.
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 :äçéúô :ãñç úáäàועתה נבאר איזו מצוות עשה רגיל לעבור מי שהוא איש כילי
ומרחיק עצמו ממידת החסד.
)א( עובר על ידי זה על מה שכתוב בתורה והלכת בדרכיו ) (åשהיא מצות עשה הכוללת
שנצטוינו בזה לילך במידותיו של הקב"ה אשר הם כולם רק לטוב ,וכמאמרם ז"ל מה הוא
רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף אתה חנון וכו' ,וכיוצא בזה בשאר מידות טובות,
וכמו שמפורש ברמב"ם בספר המצוות מצוה ח' ]ונכפלה המצוה הזו דללכת בדרכי הש"י
בשמונה מקומות בחלק דברים וכנ"ל בהקדמה[íåù éìá åäòøì áéèäìî åîöò òðåîù äæå ,
 åæ äùò úåöîá øáåò ,äæî åúáëòîä äáéñשזירז הש"י עליה בכמה מקומות בתורה וכנ"ל.
 ,'åëå äùò úåöî àéäù (å) :ãñçä áéúðשזה לשון ספר המצוות ]-לרמב"ם[ מצוה ח' צונו
להדמות לו יתעלה כפי היכולת והוא והלכת בדרכיו ,וכבר נכפל זה הצווי ואמר )דברים יא
כב( ללכת בכל דרכיו ,ובא בפירושו )ספרי( מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה
הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום וכו' .וכבר נכפל זה הענין בלשון אחר ואמר )שם
י ג ה( ,אחרי ה' תלכו ,ובא בפירושו )סוטה יד( ,שרצונו לומר ההדמות בפעולותיו הטובות

והמדות הנכבדות שיתואר בהם.
וזה לשון החינוך במצוה תרי"א :נצטוינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל
כוחינו ולהטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתינו על דרך החסד והרחמים כאשר ידענו
מתורתנו שזהו דרך השם יתברך וזה חפצו מבריותיו למען יזכו לטוב כי חפץ חסד הוא,
ועל זה נאמר והלכת בדרכיו .ונכפלה המצוה עוד במקום אחר שנאמר וללכת בכל דרכיו.
ואז"ל )בספרי( בפירוש זאת המצוה מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום וכו' .והענין
כולו לאמר שנלמד נפשותינו ללכת בפעולותיו הטובות כאלו וכו' ,עיין שם שהאריך בזה.
êøãä íäì úòãåäå ÷åñôá ç"îâ áåéç ì

) :ãñç úáäàב( ועובד עוד על מה שכתוב בתורה מאמר מיוחד לענין חסד והוא מה
שכתוב )בפרשת יתרו( והודעת להם את הדרך ילכו בה ,ואמרו חז"ל )ב"מ ל (:את הדרך זו
גמילות חסדים ,וביאורו מדכתב סתם את הדרך בה"א הידיעה ולא ביאר איזה דרך ,מסתמא
היא הדרך הכבושה אשר דרך בה אבינו הראשון הוא אברהם שהיה דבוק כל ימיו במידת
החסד כידוע.
ובמאמר זה כלול כל עניני החסד שיש בין איש לרעהו ואף גמילות חסדים שהאדם עושה
בגופו כגון ביקור חולים וקבורת מתים וכה"ג וכדאיתא שם בגמרא ועכ"פ שבממון ג"כ
לא נפיק מכלל זה.
=== ä÷ãö ìù ìéâøä áåéçá ììëð åðéà äîìå íéîåøòúùáìäïéðòá 104 'îò ä"âäá ãñç úáäàáòè÷ ãåò ïééò
.ãåò ù"ééò ... êøãá åéùëòùøéùòá éøééàã õøúîå ,åøåñçî éã 'åâå êãé çúôú çåúô

ïâòúú àìù íéãñç úåìéîâ íåùî äåöî úàø÷ð äöéìç ì

)... :áñ ïîéñ ò"äà á"ç :÷çöé ïéòטז( ולכן נלפענ"ד לומר דבר מחודש בעז"ה .והוא
דבאמת חליצה בעצמה לא הוי מצוה ,ולכן היכא שאסורה להנשא אין החליצה
מצוה ,רק היכא שמותרת להנשא ובחליצה תהא מותרת לשוק אזי הוי החליצה מצוה מצד
דלא גרע מן גמ"ח ,דהא גמילות חסדים בין בגופו ובין בממונו כמבואר במשנה א' דפאה
וברמב"ם פי"ד ה' אצל הא דגמ"ח אין לה שיעור הוא בגופו ,והוא בכלל ואהבת לרעך
כמוך ועי"ש.
ולכן לא מבעיא בטענת חוטרא לידא כו' ,דאזי כופין אותו על החליצה משום מצוה לשמוע
דברי חכמים כמבואר בב"ב )מח( א"כ כיון דמחויב לחליצה מחמת תקנת חז"ל ודאי דמקרי
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מצוה דהא מקיים תקנת חז"ל דהוי בכלל לא תסור או שאל אביך ויגדך כו' כמבואר
בסוכה) ,מו( א"כ ודאי נכון דמקרי מצוה.
וגם אף היכא דלא באה בטענת חוטרא כו' ,דאזי אין לכפותו ,עכ"ז מקרי מצוה מחמת גמ"ח,
שגומל חסד עמה שלא תתעגן ,ואף שאין לכפותו על החליצה כל זמן שאינה טוענת בעינא
חוטרא לידא ,עכ"ז הא גמ"ח אין לה שיעור ,וכמו כל גמ"ח דכיון דאין לו שיעור ואין כופין
אותו ,ועכ"ז אם עושה הרי זה נחשב מהדברים ששכרן הרבה מאד כידוע מאמרי חז"ל
שגמ"ח גדול מן הצדקה שזה לעניים וזה בין לעניים ובין לעשירים כו' ושארי מאמרי חז"ל.
לכן כיון שאסורה להנשא בלא חליצה ובחליצה תהא מותרת לשוק ,לכן הוי מצוה שמקיים
ואהבת לרעך כמוך כמו גמ"ח ,דמנו לגמ"ח בכלל מצות כמבואר ברמב"ם הנ"ל ,וי"ל
דזהו כוונת הנימוקי יוסף בהחולץ )לט( דשיהוי מצוה לא משהינן ולא נעגן אותה והובא
בחכם צבי סי' א' וקצרתי.
)...יח( אך יש לפקפק על מש"כ דלכן נקרא מצות חליצה בשם מצוה ואמרינן בזה מצות
לאו להנות כו' משום דהא מצוה מצד גמ"ח ,דהתינח על היבם אבל היבמה בדידה לא
שייך לומר דהוי מצוה מצד גמ"ח ,א"כ איהי הא לא מקיימה שום מצוה כלל ,ותקשה
עדיין אמאי כשירה חליצתה בסנדל של ע"ז הא קמתהניא שניתרת לשוק ,אך לפמש"כ
לעיל דגם זהו בכלל אמרם מצות לאו ליהנות כו' ניחא.
)...ס( וע"כ מוכרח לחלק דשאני הא דעירובין )לא( דהא ידוע שיטת הרז"ה לבעל המאור
ר"ה )כח( דבמצות דרבנן לא אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו ,והשער אפרים בסי' ל"ח
הקשה על הרז"ה מהך דעירובין )לא( דמערבין לדבר מצוה ,היינו ללכת לבית האבל ולבית
המשתה דמבואר במשנה עירובין )פב( וכו' והובא ברש"י עירובין )לא(.
ובאמת אין זה קשה כ"כ דהא הענינים דתנחומי אבלים ושמחת חתן וכלה הם בכלל גמ"ח
בגופו ובכלל ואהבת לרעך כמוך כמש"כ הרמב"ם פרק י"ד הלכות אבל ה"א ,וכמבואר
בריש פיאה בהר"מ והר"ש והרע"ב שם ,ובב"מ )ל (:בפסוק והודעת להם וכו' זו גמ"ח
וכו' .ובתוס' יו"ט בברכות פ"ג משנה ב' מביא בשם ר' יונה דתנחומי אבלים דאורייתא
דבכלל גמ"ח הוי וגמ"ח מה"ת כדאמרינן והודעת להם את הדרך זו גמ"ח כו' עכ"ל.
וכן הך דלהקביל פני רבו וחבירו דעירובין )לו (:י"ל דהרז"ה ס"ל דזה הוי כעין דאורייתא...
(úáäàåì"ôñ) ãò÷ á ò"äà ñ"úç éøáã íò äååùä

â"ñøå ,ï"áîø ,í"áîø ,â"äá :úåèéùä íåëéñ ì

 :èé äùò :â"ñøì úååöîä ïéðîì øåàéá :àìøòô ô"éøâäואהבת לרעך )עמ' :(287
...אמנם לפי זה יש מקום עיון ,דהנה הבה"ג במנין העשין שלו מנה
"ללכת בדרכיו להלביש ערומים לקבור מתים לנחם אבלים בקור חולים" ,עיי"ש .וכ"כ כל
הנמשכים אחריו באזהרותיהם .והרמב"ם )בשורש השני( השיג עליו בזה וכתב שיצא לו
כן מדדרשינן )ב"מ ל (:והודעת להם את הדרך ילכו בה וכו' ,את הדרך זו גמילות חסדים
ילכו זו בקור חולים בה זו קבורה וכו' .וחשב כי כל פועל ופועל מאלו הפעולות מצוה
בפני עצמה ולא ידע כי אלו הפעולות כולם והדומים להם נכנסות תחת מצות ואהבת לרעך
כמוך עכ"ל עיי"ש.
וכן כתב בחבורו הגדול )בהלכות אבל ריש פי"ד( וז"ל :מצות עשה של דבריהם לבקר
חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צרכי
הקבורה וכו' ולקבור וכן לשמח חתן וכלה וכו' ,אע"פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן
בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה
אותן לאחיך בתורה ובמצות ,עכ"ל ,עיי"ש.
וכוונתו דכל מצוות אלו בפרטן לא נזכרו בתורה כלל ,ומה שדרשום כל אחת בפרט מקרא
דוהודעת להם ,אסמכתא בעלמא הוא דפשטיה דקרא לאו בהכי מיירי כלל ואין כל אחת
מהן ראויות להיות בכלל מצוה בפני עצמה אלא מדבריהם ,ומכל מקום בדרך כלל כולן
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מדאורייתא נינהו מצד עשה דואהבת לרעך כמוך ,וכן ביאר דבריו הרב המבי"ט ז"ל בקרית
ספר שם עיי"ש .ועי' מש"כ בזה הר"ב מגילת אסתר )בשורש הראשון( ושאר אחרונים שם
עיי"ש ואין להאריך.
והרמב"ן ז"ל בהשגותיו שם )בשורש ראשון( הביא השגת הרמב"ם על הבה"ג וכתב דודאי
הך דרשה שדרשו מקרא דוהודעת להם את הדרך וגו' אינה אלא אסמכתא בעלמא מדבריהם,
וכתב עוד שם דבלא"ה אין למנות מהך קרא שום מצוה שאינה אלא אזהרת יתרו למשה
בדרך עצה טובה ,ולא משם הוציא הבה"ג מצוות אלו אלא מקרא דוהלכת בדרכיו שהיא
מצות עשה באמת ,ומנאה ג"כ הרמב"ם ז"ל גופיה בספר המצוות )עשה ה( ,וזה ממש
שאמרו )ספ"ק דסוטה( מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם ללכת אחרי
הקב"ה ,אלא מה הקב"ה מלביש ערומים אף אתה וכו' מה הקב"ה מבקר חולים אף אתה
כו' מה הקב"ה קובר מתים וכו' מה הקב"ה מנחם אבלים אף אתה וכו' ,וכולן מצוה אחת
הן ובכלל ואהבת לרעך כמוך כן נכנסות ,עכת"ד הרמב"ן ז"ל שם עיי"ש.
úååöîä ïéðî êåúá åéëøãá úëìäå äðî àì â"ñøä ì

והנה רבינו הגאון ז"ל לא מנה מצוות אלו כלל ,וגם עיקר עשה דוהלכת בדרכיו לא מנה
במנין העשין כלל ,ועכצ"ל דהיינו משום דהו"ל בכלל עשה דואהבת לרעך שכבר מנאה
וכמש"כ הרמב"ם והרמב"ן ז"ל ,והשתא א"כ הרי לפי מה שהעלינו בדעת רבינו הגאון
ז"ל דס"ל כדעת התוס' וסייעתם דעשה דואהבת לרעך לא קאי אלא לשלא מחיים ומצות
אהבת רעים מחיים לא נפק"ל אלא בק"ו ,א"כ קשה דשפיר הו"ל למנות עכ"פ עשה
דוהלכת בדרכיו המפורשת בתורה בהנך מילי דחיים ,וכדרך שביארנו לעיל בשאר מצות
כיו"ב שמנאן רבינו הגאון ז"ל אע"ג דהו"ל בכלל אהבת רעים.
ומיהו אפשר לומר לזה דדעת רבינו הגאון ז"ל כמש"כ הרא"ם ז"ל )ביראים סי' ד'( דעיקר
קרא דוהלכת בדרכיו לא אתי אלא לעשה יתירה ללכת בדרכי התורה והמצוות ולשמור
אותן עיי"ש ,וא"כ אינה באה במנין לדרכו של הגאון ז"ל שהרי בלא"ה כבר נמנו כל מצוה
בפני עצמה .וכן כתב הראב"ע )פרשת תבוא( כי תשמור בלב והלכת בדרכיו במעשה עיי"ש.
ומה שדרשו מקרא דאחרי ה' אלהיכם תלכו מה הוא מלביש ערומים וכו' מה הוא מבקר
חולים כו' מה הוא קובר מתים וכו' ,אסמכתא בעלמא הוא דפשטיה דקרא לא מיירי בהכי
וכמש"כ ג"כ הרמב"ם ז"ל )בהלכות אבל( שם וכמשכ"ל.

øåãâéáà áøä

 :øìéîמפירושו לספר דברים "אשריך ישראל" מתורגם מאנגליתåì 'ä êîé÷é :
úëìäå êéäìà 'ä úåöî úà øîùú éë êì òáùð øùàë ùåã÷ íòì

) :åéëøãáדברים כח ט( אין כאן כפילות לשון אלא שני מושגים :א( שמירת המצוות ,ב(
הליכה בדרכי ה' ,והיינו החיוב לחקור מה הם דרכי ה' ,כפי שהם באים לביטוי בתורה
במאורעות ההיסטוריה ובתופעות הבריאה ,והחיוב לחקות דרכים אלו ע"י מעשינו.
]=?? <?> åäéìà éøáãá äæ ÷åñôá à"øâä éøáã íò äåùä

'ä éëøãì äøåúäî úåàîâåã ì

דוגמה אחת שבה דרכים אלו מוזכרים במפורש ,כאשר משה רבינו בקש )שמות לג יג(

הודיעני נא את  ,êéëøãוהקב"ה גילה לו י"ג דרכיו ומידותיו.
דוגמה שניה) :דברים י יד( הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים וגו' רק באבותיך חשק ה'
לאהבה אותם .פסוק זה מלמדנו שדרכי האבות מצאו חן בעיני ה' ולכן עלינו לאהוב את
הדרכים של אברהם יצחק ויעקב כפי שהם מתוארים בתורה ,וללכת בהם.
דוגמה נוספת) :דברים י יח( עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה,
ועוד פסוקים כיוצא בהם.
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מיכה הנביא אומר) :ז יח( מי א-ל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא
החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ,ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל
חטאתם .תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם" .מפסוקים אלו
למד בספר "תומר דבורה" רשימה של מידות ודעות שחובה עלינו ללמוד ולהתנהג על
פיהם לפי העיקרון של המצוה "והלכת בדרכיו" .אין אלו רק דברי רשות או דברי חסידות
כי מצות "והלכת בדרכיו" נאמרה לכולם.
אלהיהם של אלו שונא זימה )סנהדרין צג (.ולכן עלינו לשנוא זנות .ה' אוהב צדיקים )תהלים
קמו ח( הקב"ה אוהב את ישראל )דברים י טו( ולכן עלינו ללכת בדרכים אלו.
äàéøáäî úåàîâåã ì

בנוסף לדרכי השם הנלמדים מפסוקי התורה עלינו לחקור אחר דרכי ה' בעצם הבריאה
ותהליכיה .הקב"ה מוריד גשם המספק מי שתיה וגורם לצמיחת האדמה .העצים מייצרים
מעדנים יפי-מראה ומלאי טעם .הרוחות מסיעות את העננים להביא גשם ממדינה למדינה.
חומרי גלם לבגדינו מסופק ע"י כבשים וצמחי הפשתן וצמר גפן .העשבים והצמחים השונים
מספקים גם תרופות למאות .גוף האדם מסוגל לרפא את עצמו באין ספור דרכים נפלאים.
רובינו נולדים שלמים בלי אחת מאלפי מומי לידה האפשריים ,ועוד ועוד.
איפה שמסתכלים רואים את חסד ה' .העקרונות של אהבת חסד ויישומה בפועל במעשינו,
הם דרכי ה' שעלינו לחקור ולחקות.
====íéçøåàúñðëä ÷øôá ïî÷ì ÷úòð àøéå úùøô äøåúä ùåøéôááøä éøáãì ïééöì ô"äëì åà ïàë óøöì

?ãñçä å÷á ÷ø åà (ïéã) úåù÷ä úåãéîá íâ äëéìä úììåë äåöîä íàä
 ìהדוגמאות של חז"ל בגמ' סוטה הם בקו החסד – רחום ,חנון וכו' .מה ביחס למידות מקו הדין והמשפט?
הדברים מפורשים היטב מצאנו במשנת המהר"ל מפראג ז"ל בכמה מקומות.

]... :ãé äèåñ úåãâà øåàéá :ì"øäîאמנם[ מה שאמר דוקא הלוך אחר מדותיו לעשות
חסד ולא לעשות משפט ,כי אי אפשר שיהיה עושה משפט כמו שעושה הש"י,
רק גמילת חסד דבר זה ראוי אל הכל ,אבל מדת המשפט אין יחוס משפט האדם אל משפט
הש"י ,שהרי אפשר שיטעה האדם במשפט ,ולכך עליו אין שייך לומר הלוך אחר מדותיו,
רק בחסדי הש"י שייך לומר כך ,כי החסד הוא שייך אל האדם ויכול האדם ללכת בדרכי
הש"י ושייך בזה הלוך אחר מדותיו וכבר בארנו זה .ועוד כי אין נחשב שהולך אחר הקב"ה
רק ע"י גמילות חסדים ,שזאת המידה שעושה חסד וטוב והוא יתברך הטוב הגמור ,ומפני
זה דוקא במידה הזאת נקרא שהולך אחר הש"י בעצמו וזה עיקר.
... :à ÷øô ç"îâ áéúð :ì"øäîועוד יש לך לדעת ,אף על פי שהאדם עושה משפט אמת
וישר אין המשפט הוא מדת האדם ,כי אי אפשר שלא יהיה האדם משקר במשפט
בשגגהíéòåè úàæ ìëá éìåà éë øåîâ øåøéá åðéà íéãò éô ìò ïéãä úà íéëúåçù äî íâ :úëøòîäúøòä] ,
 ,[íéø÷ùî åàולפיכך אין מדת המשפט מדת האדם ,ולכך אין לומר במדת המשפט שהאדם
הולך אחר הקב"ה ,רק כאשר הוא בעל חסד ועושה חסד שלא במשפט ,והאדם מידה זאת
אפשר לו לעשות והיא שייכת לו".
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:åúö÷î ïàë ÷éúòðå (ìø 'îò ãî øîàî úåòåáù) "÷çöé ãçô"á ì"öæ øðèåä é"øâäî äæá èøåôî øáñäì åðéëæ ì

 :ãî øîàî úåòåáù :÷çöé ãçôעמוד ר"ל... :המהר"ל השריש בנו כי אותה המצוה של:
והלכת בדרכיו ,הוה דומה לו ,מה הוא רחום – ,לא מצאנוה כי אם בקו החסד
כגון :מה הוא רחום אף אתה רחום וכדומה ,אבל מעולם לא מצינו מצוה זו של ההתדמות
לו בקו המשפט ,כי היכי דנימא :מה הוא שופט רשעים אף אתה תהא שופט רשעים.
וההסברה בזה אינה אלא כך – החסד מסור הוא לכל אחד ואחד מעצם הוויתו .ועל כן
שפיר הוא הדבר לומר לו לאדם :אותו מעשה החסד שאתה פועל ,חובתך היא לפעול את
החסד הזה מתוך הדעת של ההליכה בדרכיו .אבל מעשה המשפט שבן אדם אחד ישפוט
את בן אדם חבירו ,הנה מעצם הוויתו אין הוא מסור כלל בידו של אדם ,כי רק השופט
כל הארץ ,הוא בעל הכוחות כולם ,בידו לשפוט את האדם כמאמר הכתוב כי המשפט
לאלהים הוא ,ובן אדם מה הוא שישפוט את בן אדם חבירו?! ומפורש אמר להם יהושפט
המלך לשופטים "ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי להשם".
ובמהלך המשפט עצמו הוא אומר אלהים נצב בעדת אל ובקרב אלהים ישפוט .וכל עצמה
של מציאות השופט אין לה מקום כי אם בתורת שליחות של בעל המשפט השופט כל
הארץ .והרי לכל משפט בעינן סמוכים דוקא .ועיקר ענינו של כל סמוך שהוא נחשב כסמוך
מפי הגבורה כמבואר במשנה דראש השנה.
ומפני כך לא מצינו מצות ההתדמות אליו יתברך אלא בקו החסד אשר מתחילתו מעצם
טבעו מסור הוא ביד כל אדם דבזה שפיר שייכת ההתדמות לדרכיו יתברך .אבל במעשה
המשפט של בני אדם אשר מעצם מהותו לא יתכן שהמעשה יהא נעשה כי אם בתורת
שליחות ומינוי ,הלא ממילא מופקע הוא ממהלך ההתדמות .שאין השליח עושה שליחות
בתורת התדמות אל המשלח אלא שהוא יונק את כחו ממינוי השליחות אשר בידו .מפני
כך לא מצינו למצות והלכת בדרכיו שתאמר בקו המשפט .והבן".
 :éðù ãöî ìמקרא מלא דבר הכתוב :כי אני ה' עשה חס èôùî ãוצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'.
ומפורש ברמב"ם )מו"נ ג נד( שמשפט הוא עשיית דין בין לטוב או לנקמה ,והיינו מה שכתוב בתורה "השופט
כל הארץ לא יעשה משפט" )בראשית יח כה( ,ובסוף דבריו שם כותב :כי אותם המעשים אשר חובה לדעת
ועיין  ï"áîøעה"ת )בראשית יח יח( שהקב"ה אומר
אותם ולהתדמות בהם הם חסד  èôùîåוצדקה".
שאברהם שיודע את הדרכים שלי ,יתנהג בהם ואם יש להם זכות יתפלל עליהם ",éøîâì íä íéáééç íàå

."íèôùîá õåôçé àåä íâ
éëøãî äèåñù éî ìë ùéðòäìå ÷ìñì áééç âéäðîäù óàù áúëù (ã"ðô à"ç) ð"åîá í"áîø ò"òå :äøòä ì
úåìåòôî øúåé äáøä íéàá äðéðçäå äìîçäå äçéìñäå úåðîçøä úåìåòô åéäéù éåàø äæ ìë íò ÷ãöä
éøæåëä áúë ïëå .íéðá ìò úåáà ïåò ã÷åô àéäå úçàì èøô íéîçø úåãéî åììä úåãî â"é ìë éë ,ïéùðåòä
...ìùåîä ïéðòá íéòåãéä éøæåëä éøáã íò äåùäå ...ïéã úåùòì íéîòôì êéøö âéäðîäù

â"îñä ïåùì ò"òå

).èôùî úééùò ïéðò åéëøãá úëìäå úåöî ììëá ùéâãîù (æ äùò

:"øåàéá"á 'æ úåà à"ô "íéøùéî çøà"á äìòäù äî ÷éúòðå ,äæá åðãù íéðåøçàá åðàöîå ì

" :à"ô :íéøùéî çøàביאור" אות ז... :ואם תקשה כיון שאנו מצווין ועומדין ללכת
בדרכי הש"י א"כ הרי כתיב כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא א-ל קנא,
וכתיב כעסוני בהבליהם ודומיהן וע' ברכות ז ע"א ,וכי ס"ד שקנאה וכעס מצווין לנו?
אבל דע שאין לך מידה בעולם שהיא רעה תמיד בכל זמן ובכל ענין .שגם על זה כתיב
וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ,וכתיב האלהים עשה את האדם ישר .על
כן בכל המידות זולת במידת הגאוה והכעס ,דרך האמצעי הוא הטוב ועי' בר"ע מברטנורא
ריש פ"ב דאבות .ואפילו במידת הגאוה ע' סי' ז' ס"ק כ"ח ,ורק מפני רוע רעתה ונזקיה
הגדולים הרחיקוה עד קצה האחרון ...גם כעס הוא ראוי לפעמים כגון על דבר גדול שראוי
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לכעוס עליו כדי שלא יעשה עוד כיוצא בו עי' רמב"ם פ"א דעות ה"ד ופ"ב ה"ג ובלח"מ,
והיינו להראות עצמו כועס.
וכן בכל מידה ומידה ראוי להשתמש בה בעת ובאופן הראוי ,ולא נקראת מידה רעה אלא
מפני שרובה רעה ,ואינה טובה אלא במיעוטה .ומידה טובה היא טובה ברובה ורעה
במיעוטה ,והחכם יבחין לידע פשר דבר אמתי ובאיזה אופן ישתמש בהם ....כן באמת גם
אנחנו מצווים להדמות אליו ולהשתמש לפעמים גם במידות האלו בעת ובאופן הראוי
והצורך וכו'".
úåãéîäå úåáåèä åéúåìåòôá úåîãää' àåä äåöîä ïéðòù áúëù éøçàå äæ øáã ìò ãîò "äðè÷ä ãé"á íâ ì
:áúåë 'úåãáëðä

 :æ äùò úåòã :äðè÷ä ãéמנחת עני אות ד... :גם אצלו יתברך נאמר וחרה אף ה' ,וכן
ויתעצב אל לבו ועוד רבים כיוצא בהן ,אבל באמת כשמתנהג במידות האלה
אין תקומה לעולם מבריותיו אבל חייבים להתנהג במידות אשר הוא מקיים בהן העולם
מבריותיו )עכ"ד(.
ועוד והוא האמת ,כי באמת אין בדרכיו ובכל הנהגותיו יתברך שום רע ,ובביאור אמרו אין
רע יורד מלמעלה ,אלא כל הרע הוא מצד המקבלים וכל הרעות המגיע לעולם היא מצד
עצמם כענין שנאמר מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו ,ואמר מידכם היתה זאת לכם ,אבל
מצידו יתברך הרי כל מה שהמציא המציא על שלימות הטוב לאמיתה כי אם שהמציא
אותה על זאת התניא שתשנה לרעה מצד בחירות האדם ,ואף הרעה הזאת היא לטובה ,כי
סוף כל סוף יושלם הכל על אמיתת הטוב ,והדברים בזה ארוכים ועמוקים למאוד.
ולפיכך כל דרכיו והנהגותיו יתברך יהיו איך שיהיו על האמת אינם כי אם אך טוב וחסד,
וכענין שנאמר עולם חסד יבנה ,ועל זה הדרך מחויבים אנחנו להדמות אליו להיות כל
ענינינו ופעולותינו רק טוב ושמאתנו לא יצא שום רע וזהו והלכת בדרכיו ובינה .ולקמן
בפ"ב יתבאר איך ישתמש אדם במידות הרעות.

íéðåøçàä åðéúåáø úðùîá åéëøãá úëìäå ìù äåöîä øãâ
øöéä úîçìî éìá åùôðá ïéð÷ äùòð øùàë äåöîä úåîéìù ì

:äáøã äðëä

צוואת הגה"צ ר' משה בן עמרם גרינוולד ז"ל בעל שו"ת ערוגת הבושם ,עמ' :96

...מבואר מדברי רבינו ז"ל ]-הרמב"ם דעות במה שכתב :וישנה וישלש
במעשים טובים שעושה ויחזור בהם תמיד עד שיהיה מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם
טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו[ ,דשלימות מצוה זו אינה אלא באם נעשו המידות הטובות
אלו קנין עצם בנפשו ,אבל כל כמה שצריך לכבוש את יצרו וללחום עם כח חומריותיו
כדי לעשות איזה דבר טוב ,עדיין לא הגיע למידה זו של קיום מצות עשה והלכת בדרכיו.
ïåðçå íåçø òáèá úåéäì (á úåáåèä úåãéîä úåð÷ì úåìåòô úééùò (à úåâøã éúù ì

 :øåà éáëåëלגר"י בלאזר ז"ל ,ח"ב סוף סימן ה... :האדם צריך להיות גבור לכבוש את יצרו
לעשות את הצדק והיושר וכל פעולות הטובות ,אולם זאת לא די כי אף אם
יעשה הטוב והישר בכח כבישת היצר לא יצא עדיין ידי חובתו ,כי אם להיות מושל ברוחו
לשנות טבעו ,ואף אם הוא צדיק חונן ונותן איש חסד ומרבה להטיב ,בכל זאת לא הגיע
לשלימות האמיתי אלא אם ישנה טבעו להיות רחום וחנון בטבע*...
ועפ"ז יתבאר לנכון כי מה שאמרו בגמ' סוטה להלך אחר מידותיו היינו לעשות פעולות
טובות ,יהיה בטבע מה שיהיה רחמן או אכזר ,עכ"פ צריך להיות מלביש ערומים וגומל
חסד .אולם בגמ' שבת אמרו 'הוי דומה לו' היינו בחינת מושל ברוחו ,להפוך טבעו ,להיות
רחום וחנון בטבע.
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=*ïééãòùåà äãéîä úà äð÷ øáë íãàä íà øéëäìïîéñäùáúëù ãö ïîéñ äàø 'ô ÷çöé úãé÷ò éøáãìïééöì
åì ïúú ïåúð ÷åñôä ùåøéô êëå åìöà òáè äæù ïîéñ ïåöøáå äçîùá øáãä äùåò íà åðééäå ,ìåâøúä áìùá
äãéîä úééð÷ì òéâú ,æà- åì êúúá êááì òøé àìå ,-ïéîéðô äðååë éìá äùòîä úééùòá ÷ø äðéúðá ìéçúú.ù"ééò äðéúðá çîùúå òáèá

úëìäå úåöîá úåðéçá éúù ì

 :øñåî úåçéù èå÷éìלהג"ר אייזיק שר ז"ל ,ח"א עמוד עה... :ונראה להסביר שיש כאן
באמת שני ענינים ,הקרא של 'והלכת בדרכיו' בא ללמדנו את
מצוות עשיית החסד וההליכה בדרכי הבורא ,והוא הקרא שהפוסקים הסתמכו עליו .אבל
הקרא של 'ואנוהו' אינו מצות עשייה אלא חובת הרגשה ,שחייב האדם להרגיש שבעשותו
חסד הריהו מתרומם אל על ומתדמה לבוראו בבחינת 'אני והוא'.
ä"á÷ä ìù åéúåãéî åùôðá úåð÷ì àéä äåöîä ì
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על ספר חרדים להר"ד אברהמי שליט"א ,עמ' שכב :במצוות עשה מן התורה
התלויות בלב ואפשר לקיימן בכל יום )פרק ט אות א( 'להדמות אליו יתברך

שנאמר והלכת בדרכיו'... .וממה שהביא החרדים מצוה זו במצוות עשה התלויות בלב ,נראה
דהמצוה דוהלכת בדרכיו אינה תלויה במעשה כשאר מצוות המעשיות ,אלא עיקרה היא
שיקנה בנפשו את מידותיו של הקב"ה בשיעור כזה שאם יבוא מעשה לידו יקיימנו.
וכשמקיים המעשה ,מקיים המצוה מצד מה שקנה בנפשו המידה בשיעור כזה שהביא לידי
קיומה בפועל .דהקיום אינו אלא תנאי ,ודומיא דלא תחמוד ולא תקום כמבואר להלן.
ובספר 'צביון העמודים' על הסמ"ק )מצוה מו( כתב ביותר מזה שעצם תיקון עצמו במידותיו
של הקב"ה באופן שאם יבוא לידו יקיימנו זה גופא קיום המצוה אף שלא בא לידי מעשה
כלל .ומכל מקום נראה דאף אם לא קנה בנפשו מידותיו של הקב"ה אלא שמקיימן בפועל,
גם כן קיים המצוה ]או על כל פנים חלק מצוה[ שהרי סוף כל סוף העשיה היא גם כן
אחיזה במידותיו וכדמשמע מפשטות הלשון מה הוא אך אתה.
... :äøù ééç :äøåúä ìò :íééç íéî øàáכי הנה שני בחינות יש בענין עשיית החסד
והרחמים .אחד הוא הנקרא בעל חסד שעליו אמרו חז"ל )שבת קד (.שכן דרכן של גומלי
חסדים לרוץ בתר דלים כי הנה הוא רץ ורודף תמיד לעשות חסד ולא יוכל ממש להיות
בלא זה בשום אופן ,והוא דמיון פרה המניקה שכאשר יבוא לה החלב בדדיה תרדוף
ותחפש את עגלה להניקה כי החלב מצערה ,וכן אפילו באשה יקרה כן כאשר בא לה
החלב בדדיה לא תוכל לסבול כלל ותחפש בנה או אפילו תינוק אחר להניק אותו כי החלב
מצער .והכל ברא הקדוש ברוך הוא כעין דוגמא של מעלה כי בחינת המשפיע הוא שלא
יכול להיות בלא זה כלל ויש לו תאוה וחמדה גדולה לזו כענין השפעות דכר ונוקבא
שתענוג המשפיע הוא גדול מהמקבל ,וכן זה הבעל חסד לבבו יבער וישקיף ויראה ויביט
אולי ימצא איש אשר יצטרך אליו ויעניק לו מטובו ,ובבוקר יעמוד וילך וירדוף וישאל
אחר הדלים ואביונים אולי ימצא להיטיב להם כי חפץ חסד הוא ,ועל זה אמר הכתוב
)משלי כ"א ,כ"א( רודף צדקה וחסד ימצא חיים כי הוא רודף ממש לצדקה למען עשות
חסד להיטיב לאחרים.
ויש אשר יקרא בעל הרחמים והוא מי שאין לו מדה הזו לרוץ אחרי הדל לשאול עליו אם
ימצאהו ,רק כשכבר פגע בעני ויביט בצערו והעני יראה לו פנים של צער אז ירחם עליו
ולא יוכל לראות בצערו ונותן לו מטובו אבל אם לא יראה את העני כל ימיו לא יזכור
מעצמו לומר אולי יש עני להיטיב לו מחסדו.
והנה חילוק גדול יש בין העושה חסד למדת המרחם כגבוה שמים מעל הארץ ,כי זה תמיד
רודף אחר זה ומקדים להכניס אורחים בתוך ביתו ומאכילם ומשקם בשמחה ובטוב לבב
עד אין שיעור ,ולאו דוקא עני לגמרי שאין לו מה לאכול יתן לו פת להחיותו כי אם אפילו
עשיר שעני הוא באותו שעה או סתם במי שרוצה ליהנות מטובו ישפיע לו בשמחה רבה
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כי זה כל חפצו ורצונו ,מה שאין כן מדת המרחם שאינו נותן כי אם על הנאנח והנאנק
לפניו ברוב צער ובפנים זועפות ומר אבל כשלא יראם לעולם לא יזכור עליהם ואדרבה
מסתיר פניו שלא יראה בצרתם כי יאמר שאינו יוכל להביט בצערם כי יכאב לבבו ויצטער.
ונודע אשר במדה שאדם מודד מודדין לו )מגילה י"ב ב( ולבעל החסד גם הקדוש ברוך
הוא רודף לעשות צדקה וחסד אף שהוא אינו מתפלל ומבקש מלפניו כלל וגם לפעמים
אינו יודע כלל מהדבר והקב"ה מפליא לו נסים ועושה לו חסדים ,ולא כן בבעל המרחם
כי הקדוש ברוך הוא ירחם עליו בעת צרה כשמצטער ומבקש רחמים מבוראו אז ירחמנו
עושהו ולא קודם לראות בצרתו .ולזה הנה בעל החסד הלז כשהולך בשוק ומוצא עני
הנאנח ומצטער עד מאוד והעני מראה לו פנים זועפות ,והנה ודאי אשר ימלא לו שאלתו,
ואכן לא די לו בזה כי זה הוא רק מדת המרחם ולא מדת החסד ,והוא דוקא חפץ חסד
הוא .ועל כן מה עושה כזה עושה ,שכאשר העני מבקשו דינר או שתים ,הוא מוסיף לו
על שאלתו ונותן לו ד' או ה' ובזה ההוספה שמוסיף לו מקיים מדת החסד ,כי זה לא שאל
מאתו כזה לומר שמרחם עליו למלאות שאלתו ,רק מוסיף לו מעצמו כי יש בלבו מדת
החסד לתת מעצמו שלא בשאלת העני.
והנה אברהם אבינו נודע לכל שהוא היה הבעל החסד הראשון בעולם וכל ימיו היה רודף
בכל כוחו להכניס אורחים לביתו להאכילם ולהשקותם וכמו שאיתא בזוה"ק אברהם הוה
קאים בפרשת אורחין וכו' ,בכדי להקדים האורחים להכניסם בביתו וכאמרם )בבא מציעא
פ"ו ב( בפסוק )בראשית י"ח ,א'( והוא יושב פתח האוהל ששדר לאליעזר תחילה לראות
אם יש אורחים ולא האמינו והלך בעצמו לבקש אולי ימצא אורחים וכו' ועל כן חפץ
לנסות את רבקה אם גם היא גומלת חסדים שתהא ראויה ליכנס בביתו של אברהם ,ועל
כן אם אומר לה הגמיאיני נא מעט מים ותאמר שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת כי
בודאי יש בה מדת החסד שעל כן כאשר אני שואלה תוכרח להוסיף על השאלה כי אם
לא תתן אלא כפי השאלה זה אינו אלא מדת המרחם והיא תחפוץ לעשות חסד ותוכרח
להוסיף מעצמה על השאלה לומר גם גמליך אשקה ועל כן אותה הוכחת וגו' ופירש רש"י
ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם ,כי זה הוא הסימן
של גמילות חסדים לרוץ בתר דלים ואם יבוא מעצמו יוסף על שאלתו וכאמור.
ואמנם הנה בכתוב אינו מזכיר ביתו של אברהם כאן רק אמר אותה הוכחת לעבדך ליצחק,
והענין כי נודע בחינת יצחק סוד הגבורה הקשה פחד יצחק בחינת שמאלא דבקדושה ,ועל
כן אם היא תהיה גומלת חסדים מבחינת החסד אז היא תמתיק מעט גבורת פחד יצחק
כמו שכתבתי למעלה ותוכלל שמאלא בימינא והדין בחסד ואז ישיבתן יהיה נאה בבחינת
שמאלו תחת לראשי וגו' ,לזה אמר אותה הוכחת לעבדך ליצחק ,ואך היה קשה לרש"י
ז"ל מה שכפל לומר לעבדך ליצחק והיה די לומר אותה הוכחת ליצחק לבד ועל כן פירוש
כי לעבדך קאי על אברהם אשר ראויה ליכנס בביתו של אברהם שהיא רודפת חסד כנאמר.
ובה אדע כי עשית חסד עם אדני .פירוש כאמור למעלה אשר על ידי זה כל החסד שיעשה
אדוני אברהם בהכל יהיה שותף אליך כי גם אתה תסייע לו על הדבר הזה שתבוא כזאת
לביתו להיות לו לעזר ולסעד בכל החסד אשר יעשה.
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_ "úéðåðéáä êøãä" í"áîø :ä ÷øô +
äðååëä "åéëøãá úëìäå"ù íéøáåñä [ãåòå â"îñ ,íéàøé ,â"äá-] íéðåùàøä øàùî äðåù í"áîøä úèéù
úååöîä åìéàå ,úéðåðéáä êøãä ìò íãàä úåãéî úðååëä ìò øáåãîù ì"ñå ,[ãñç ìù úååöîä úééùòì
äî ïåéò äëéøö åúèéù íöòù àìà ."êåîë êòøì úáäàå" äåöîá í"áîøä ììåë ãñç ìù úåéùòîä
íéðåøçàäå íéðåùàøä éøáãî íãéìå íéáø úåîå÷îá í"áîøä éøáãî åðôñà äæ ÷øôá .äåöîá ììëð ÷åéãá
.åéøáã íéùøôîä
(íéùøôî) åéìë éàùåð (á) .íéëåáð äøåî ,úåáà ù"îäéô ,íé÷øô äðåîù ,úåòã úåëìä (à) :÷øôä øãñ
.úéðåðéáä êøãä ìù íéðåøçà úøãâä (ã) åúèéù íéøéáñîä íéðåùàø (â) úåòã 'ìäá

äëìäì äåöîä ãåñé Y úåòã úåëìä

ãé

 :ä÷æçäבמנין המצוות הקצר בהקדמה ליד החזקה :מצות עשה ח' להדמות בדרכיו
הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו :ובריש הלכות דעות :להדמות בדרכיו.

 :à äëìä :à ÷øô úåòã úåëìäדעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו
ורחוקה ממנו ביותר ,יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד ,ויש אדם שדעתו מיושבת עליו
ואינו כועס כלל ואם יכעס יכעס כעס מעט בכמה שנים ,ויש אדם שהוא גבה לב ביותר,
ויש שהוא שפל רוח ביותר ,ויש שהוא בעל תאוה לא תשבע נפשו מהלוך בתאוה ,ויש
שהוא בעל לב טהור מאד ולא יתאוה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן ,ויש בעל
נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל ממון העולם ,כענין שנאמר אוהב כסף לא ישבע כסף,
ויש מקצר נפשו שדיו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו ולא ירדוף להשיג כל צרכו ,ויש
שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול ,ויש
שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו ,ועל דרכים אלו שאר כל הדעות כגון מהולל ואונן
וכילי ושוע ואכזרי ורחמן ורך לבב ואמיץ לב וכיוצא בהן.
 :á äëìäויש בין כל דעה ודעה הרחוקה ממנה בקצה האחר דעות בינוניות זו רחוקה מזו,
וכל הדעות יש מהן דעות שהן לאדם מתחלת ברייתו לפי טבע גופו ,ויש מהן דעות שטבעו
של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות ,ויש מהן שאינן לאדם
מתחלת ברייתו אלא למד אותם מאחרים או שנפנה להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בלבו,
או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי לילך והנהיג עצמו בה עד שנקבעה בלבו.
 :â äëìäשתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם
ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו ,ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או
שכבר למד אחת מהן ונהג בה יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והיא הדרך הישרה.
 :ã äëìäהדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם,
והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו ,לפיכך
צוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד ומשער אותם ומכוין אותם בדרך
האמצעית כדי שיהא שלם בגופו ,כיצד לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ולא כמת שאינו
מרגיש אלא בינוני ,לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כיוצא
בו פעם אחרת ,וכן לא יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך להן ואי אפשר להיות בזולתן
כענין שנאמר צדיק אוכל לשובע נפשו ,וכן לא יהיה עמל בעסקו אלא להשיג דבר שצריך
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לו לחיי שעה כענין שנאמר טוב מעט לצדיק ,ולא יקפוץ ידו ביותר ,ולא יפזר ממונו אלא
נותן צדקה כפי מסת ידו ומלוה כראוי למי שצריך ,ולא יהא מהולל ושוחק ולא עצב ואונן
אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות ,וכן שאר דעותיו ,ודרך זו היא דרך החכמים,
כל אדם שדעותיו דעות )בינונית( ]בינוניות[ ממוצעות נקרא חכם.
 :ä äëìäומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד
זה נקרא חסיד ,כיצד מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר
נקרא חסיד וזו היא מידת חסידות ,ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה עניו נקרא חכם
וזו היא מידת חכמה ,ועל דרך זו שאר כל הדעות ,וחסידים הראשונים היו מטין דעות
שלהן מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות ,יש דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון ויש
דעה שמטין אותה כנגד הקצה הראשון ,וזהו לפנים משורת הדין ,ומצווין אנו ללכת בדרכים
האלו הבינונים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו.
 :å äëìäכך למדו בפירוש מצוה זו ,מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה הוא נקרא
רחום אף אתה היה רחום ,מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש ,ועל דרך זו קראו
הנביאים לאל בכל אותן הכנויין ארך אפים ורב חסד )שמות לד ו( ,צדיק וישר )דברים לב ד(,
תמים )דברים לב ד( גבור )ירמיה לב יח( וחזק )???( וכיוצא בהן ,להודיע שהן דרכים טובים
וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו.
 :æ äëìäוכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו ,יעשה וישנה וישלש במעשים
שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא
יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו ,ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם
הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה ,נקראת דרך זו דרך ה' ,והיא שלמד אברהם אבינו
לבניו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' ,וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו
שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו.
 :à äëìä :á ÷øô úåòãחולי הגוף טועמים המר מתוק ומתוק מר ,ויש מן החולים מי
שמתאוה ותאב למאכלות שאינן ראויין לאכילה כגון העפר והפחם ושונא המאכלות הטובים
כגון הפת והבשר הכל לפי רוב החולי ,כך בני אדם שנפשותיהם חולות מתאוים ואוהבים
הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה והיא כבידה עליהם למאד לפי
חליים ,וכן ישעיהו אומר באנשים הללו הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך
לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר ,ועליהם נאמר העוזבים ארחות יושר ללכת
בדרכי חושך ,ומה היא תקנת חולי הנפשות ,ילכו אצל החכמים שהן רופאי הנפשות וירפאו
חליים בדעות שמלמדין אותם עד שיחזירום לדרך הטובה ,והמכירים בדעות הרעות שלהם
ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם עליהם אמר שלמה חכמה ומוסר אוילים בזו.
 :á äëìäוכיצד היא רפואתם מי שהוא בעל חמה אומרים לו להנהיג עצמו שאם הוכה
וקולל לא ירגיש כלל ,וילך בדרך זו זמן מרובה עד שיתעקר החמה מלבו ,ואם היה גבה
לב ינהיג עצמו בבזיון הרבה וישב למטה מן הכל וילבש בלויי סחבות המבזות את לובשיהם
וכיוצא בדברים אלו עד שיעקור גובה הלב ממנו ויחזור לדרך האמצעית שהוא דרך הטובה,
ולכשיחזור לדרך האמצעית ילך בה כל ימיו ,ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות אם היה
רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן רב עד שיחזור בו לדרך הטובה
והיא מידה בינונית שבכל דעה ודעה.
 :â äëìäויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד
הקצה האחר ,והוא גובה לב ,שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד אלא שיהיה שפל
רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד ,ולפיכך נאמר במשה רבינו ענו מאד ולא נאמר ענו בלבד,
ולפיכך צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח ,ועוד אמרו שכל המגביה לבו כפר בעיקר
שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך ,ועוד אמרו בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח
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ואפילו מקצתה ,וכן הכעס מידה רעה היא עד למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה
האחר ,וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו ,ואם רצה להטיל אימה
על בניו ובני ביתו או על הציבור אם היה פרנס ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב
יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם
שהוא מדמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס ,אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו
עובד עבודת כוכבים ,ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ואם נביא
הוא נבואתו מסתלקת ממנו ,ובעלי כעס אין חייהם חיים ,לפיכך צוו להתרחק מן הכעס
עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים וזו היא הדרך הטובה ,ודרך הצדיקים
הן עלובין ואינן עולבין שומעים חרפתם ואינם משיבין עושין מאהבה ושמחים ביסורים,
ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
íé÷øô äðåîù / í"áîøä éøáã
ïàë åð÷úòä] .äáçøäá "úéòöîàä êøã"ä ãåñé úåëéøàá í"áîøä øàéá ('ã ÷øô) úåáà é÷øôì åúîã÷äá ì
[íééøâåñá çôà÷ áøä ìù åîåâøúî íééåðéù íò ñ"ùá ñôðãì áåø÷ä úìéù .é íåâøú

 :ùôðä ééìåç úàåôøá :éòéáøä ÷øôä :í"áîøì íé÷øô äðåîùהפעולות אשר הן
טובות הן הפעולות השוות ] [úåðæåàîäהממוצעות בין שני
קצוות ,ששניהם רע .האחד מהם ייתור ] [äîæâäוהאחר חיסור ] .[èåòéîוהמעלות הן תכונות
נפשיות וקניינים ] [íéìâøäåממוצעים בין שתי תכונות רעות ,האחת מהן יתירה והאחרת
חסירה .ומן התכונות האלה יתחייבו הפעולות ההן.
משל לזה הזהירות ] ,[êùîäá ïëå ;úåùéøôäשהיא מידה ממוצעת בין רוב התאוה ובין העדר
ההרגשה בהנאה .והזהירות היא מפעולות הטוב ,ותכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות,
היא מעלה ממעלות המידות .אמנם רוב התאוה הוא הקצה הראשון והעדר ההרגשה בהנאה
לגמרי הקצה האחרון .ושניהם רע גמור ] .[èìçäáושתי תכונות הנפש אשר מהן יתחייבו
רוב התאוה והיא התכונה היתרה ,והעדר ההרגשה והיא התכונה החסרה ,שתיהן פחיתויות
מפחיתויות המידות.
וכן העין היפה* ] – [úåáéãðäממוצעת בין הקמצנות והבזבוז .והגבורה ] – [õîåàäåממוצעת
בין המסירה לסכנות ורוך הלבב .והבדיחות – ממוצעת בין ההוללות והקהות ].[íåèîèä
והענוה – ממוצעת בין הגאוה ושפלות הרוח .והנדיבות ] – [úåðéöøäåממוצעת בין הפזרנות
] [úåøãäúääוהכילות ] .[úåìôùäåוההסתפקות – ממוצעת בין אהבת הממון והעצלות.
והסבלנות – ממוצעת בין הכעס והעדר הרגשת הבזיון .ובושת פנים – ממוצעת בין העזות
והביישנות ] .[úåîìëääåוכן שאר המידות .ולא יצטרכו לשמות מונחים להן דוקא אם יהיו
העניינים מושגים ומובנים.
íâå ,úéðååéä øå÷îäî çìöåî àì íåâøúî òáåð äàøðë äæ òè÷á íéâùåîä íåâøú éùå÷ù øéòî çôà÷ áøä
."íéðáåîíéðéðòäíà à÷åã íäì íéçðåîäúåîùì[åììä úåãéîäøîåìë-]úåëéøöïðéàå" áúåë ïî÷ì í"áîøä

ופעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד משני הקצוות טוב ומעלה ממעלות
הנפש .פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב ,כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה ,ויקראו
המוסרים עצמם לסכנות – גיבורים ] ,[íéöéîàוכשיראו מי שהוא בתכלית ההסתכנות ושימת
נפשו בכפו ומפיל עצמו למיתה בכוונה ,ופעמים שינצל במקרה ישבחוהו בזה ויאמרו זה
גיבור .ופעמים יחשבו הקצה האחרון טוב ויאמרו על נעדר הרגשת הבזיון – סבלן ][ïåúî
 ,ועל העצל – מסתפק בחלקו ] ,[ïéò áåèועל נעדר ההרגשה בהנאות לעובי טבעו – נזהר
] .[ùåøôועל זה האופן מן הטעות יחשבו גם כן הבזבוז והפזרנות מן הפעולות המשובחות.
וזה כולו טעות ,ואמנם ישובח באמת המיצוע ואליו ראוי לאדם לכוון וישקול ][ïéåëéå
פעולותיו כולן תמיד אל זה המיצוע.
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ודע כי אלו המעלות והפחיתויות אשר למידות אמנם ייקנו ויתישבו בנפש בחזרה על
הפעולות ההוות מזו המידה פעמים רבות בזמן ארוך והתרגלנו אליהן

úåòøâîäåúåìòîäåìà

úåáø íéîòô äãéîä äúåàî úåàáä úåìåòô ïúåà ìò øæåç íãàù äîá àìà ùôðá íé÷æçúîå íéð÷ð íðéà

 .[íäá ìâøúé øùàëå êùåîî ïîæáואם יהיו הפעולות ההן טובות יהיה הנקנה לנו מעלה ,ואם
יהיו רעות יהיה הנקנה לנו פחיתות .ומפני שהאדם בטבעו ,מתחילת ברייתו ,אינו לא בעל
מעלה ולא בעל חסרון ,כמו שנבאר בפרק השמיני ,והוא יתרגל בלא ספק לפעולות מקטנותו
כפי מנהג קרוביו ואנשי מדינתו ,ואפשר שיהיו אותן הפעולות ממוצעות ,ואפשר שיהיו
מותירות או מחסרות ,כמו שביארנו ,ונמצא האיש הזה כבר חלתה נפשו – צריך שינהגו
ברפואתו כדרך רפואת הגופות בשוה .וכמו שהגוף כאשר יצא משיוויו נראה אל איזה צד
נטה ויצא ,ונעמוד כנגדו בהפכו עד שישוב אל השיווי ,וכשישתוה נסלק ידינו מאותו ההפך
ונשוב לעשות לו מה שישאירהו על שיוויו – כן נעשה במידות בשוה.
המשל בזה ,אם נראה אדם שנקנתה לו תכונה בנפשו ,יקמץ ] [íöîöéבעבורה עם עצמו,
וזוהי פחיתות מפחיתויות הנפש והמעשה אשר יעשהו מפעולות הרע כמו שבארנו בזה
הפרק ,הנה כאשר נרצה לרפא זה החולי לא נצווהו בעין יפה ] ,[úåáéãðáשזה כמי שירפא
מי שגבר עליו החום בדבר השווה וזה לא יבריאהו מחוליו .ואמנם ראוי להניעו לעשות
פעולת הבזבוז ] [êùîäáïëå ;úåðøæôäפעם אחר פעם ,ותיכפל עליו פעולת הבזבוז כמה פעמים
עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת הקמצנות ,וכמעט שתיקנה לו תכונת הבזבוז או יהיה
קרוב אליה ,ואז נסלק ממנו פעולות הבזבוז ונצוהו להתמיד על פעולות העין היפה ויקבלן
על עצמו לעולם ולא יותיר ולא יחסר.
וכן אם ראינוהו מבזבז ,נצוהו שיעשה פעולות הקמצנות וישנן ,אבל לא נכפול עליו פועל
הקמצנות פעמים הרבה כמו שכפלנו עליו פועל הבזבוז ,וזה החידוש ] [åæ äãå÷ðåהוא חוק
הריפוי וסודו ,והוא ששוב האדם מן הבזבוז לעין היפה יותר קל ויותר קרוב משובו מן
הקמצנות לעין היפה ,וכן שוב נעדר ההרגשה בהנאה נזהר ,יותר קל ויותר קרוב משוב
בעל התאוה נזהר ,ולזה נכפול על בעל התאוה פעולות העדר ההנאה יותר ממה שנכפול
על נעדר ההרגשה פעולות התאוה .ונחייב את רך הלבב במסירה לסכנות יותר ממה שנחייב
המוסר עצמו לסכנות ברך הלבב .ונרגיל הכילי בפזרנות יותר משנרגיל הפזרן בכילות .וזה
הוא חוק רפואת המידות ,וזוכרהו.
"ïéãä úøåùî íéðôì" åâäðúä íéãéñçä ì

ולזה הענין לא היו החסידים מניחים תכונות נפשותיהם על התכונה הממוצעת בשוה ,אלא
נטו נטיה מעטה אל התוספת והחסרון על דרך הסייג .רצוני לומר שהם למשל נטו מן
הזהירות אל העדר ההרגשה בהנאה מעט ,ומן הגבורה אל המסירה לסכנות מעט ,ומן
הנדיבות אל הפזרנות מעט ,ומן הענוה אל שפלות הרוח מעט ,וכן בשאר המידות .וזה
הענין נרמז באומרם "לפנים משורת הדין".
íäî ãåîìì ïéàå - íìåòäî éøîâì åùøô äòù úàøåä øåúáù íéãéñçäî åéä ì

ואולם מה שעשו החסידים בקצת הזמנים וקצת אנשים מהם גם כן מן הנטיה אל הקצה
האחד ,כמו הצום ,והקימה בלילה ,והנחת אכילת הבשר ושתיית היין ,והרחקת הנשים,
ולבישת הצמר והשיער ,והשכינה בהרים ,וההתבודדות במדברות – לא עשו דבר מאלה
אלא על דרך הרפואה כמו שזכרנו ,ולהפסד אנשי המדינה גם כן ][íøéò éùðà ìå÷ì÷ úîçî íâå
כאשר ראו שהם נפסדים ] [íéì÷ì÷úîבפגישתם וראיית מעשיהם וחששו מהפסד מידותיהם
בחברתם – הלכו מאיתם למדברות ולמקום שאין שם אדם רע ,על דרך מאמר הנביא
)ירמיהו ט ,א( מי יתנני במדבר וכו'.
וכאשר ראו הסכלים שאותם החסידים עשו אלו המעשים ולא ידעו כוונתם – חשבום
טובות וכוונו אליהם בחושבם שיהיו כמותם והתחילו לענות גופותיהם בכל מיני עינוי
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וחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ועשו טוב ושבזה יתקרב האדם לה' ,כאילו ה' שונא את
הגוף ורוצה להמיתו ולאבדו .והם לא ידעו שאלו הפעולות רעות ושבהן תושג פחיתות
מפחיתויות הנפש .ואין משלם אלא משל סכל ] [äòéãé åì ïéàù éîì íéîåã íä éøäåבמלאכת
הרפואה ,שראה הבקיאים מן הרופאים שהישקו חולים נוטים למות סמים חריפים והפסיקו
מהם המזון ,והבריאו מחוליים וניצלו מן המות הצלה גדולה ,ואמר אותו הסכל אם אותם
הדברים מבריאים מן החולי כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו או יוסיפו בה ,והתחיל
לקחת אותם תמיד ולהתנהג בהנהגת החולים – שהוא יחלה בלא ספק .כן אלו ,חולי
הנפשות הם בלא ספק ,בלקחם הרפואה על הבריאות ]íùîúùäá÷ôñ éìá ùôðäéìåç íä ,åìà êë
.[íéàéøá íúåéäá úåàåôøá
úéòöîàä êøãì íãàä úà úðååëî 'ä úøåú ì

וזאת התורה השלימה ,המשלמת אותנו כמו שהעיד עליה יודעה – תורת ה' תמימה מחכימת
פתי – לא זכרה דבר מזה ואמנם כוונה שיהיה האדם טבעי הולך בדרך האמצעית – יאכל
מה שמותר לו לאכול בשיווי ,וישתה מה שמותר לו לשתות בשיווי ,ויבעל מי שמותר לו
לבעול בשיווי ,ויישב המדינות בצדק וביושר ,לא שישכון במערות ובהרים ,ולא שילבש
השער והצמר ,ולא שיטריח הגוף ויענהו .והזהיר מזה במה שבא אלינו בקבלה אמר בנזיר
)במדבר ו יא( וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ,ואמרו )תענית יא (.וכי על אי זה נפש חטא
זה ,על שמנע עצמו מן היין ,והלא דברים ק"ו אם מי שציער עצמו מן היין צריך כפרה,
המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה.
åáäà íåìùäå úîàä - äæ ïéðòì íâ åðååë íéàéáðä ì

ובמסורות נביאינו ומעתיקי תורתנו ראינום מכוונים אל השיווי ואל שמירת נפשותיהם
וגופותיהם כאשר תחייב התורה .והשיב ה' יתעלה על ידי נביאו למי ששאל על צום יום
אחד בשנה האם יתמיד בזה או לא ,והוא אומרם לזכריה )זכריה ז ג( האבכה בחדש החמישי
הינזר כאשר עשיתי זה כמה שנים ,והשיבם )שם( כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה
שבעים שנה ,הצום צמתוני אני וכי תאכלו וכי תשתו הלא אתם האוכלים ואתם השותים.
אחר כך ציוום בצדק ובמעלה בלבד ,לא בצום ,והוא אומרו להם )שם( כה אמר ה' צבאות
לאמר משפט אמת שפוטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו וכו' ,ואמר אחרי כן) :זכריה
ח ,יט( כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה
לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו .ודע כי 'אמת' הן
המעלות השכליות לפי שהן אמיתיות לא ישתנו כמו שזכרנו בפרק השני ,ו'השלום' הן
מעלות המידות אשר בהן יהיה השלום בעולם.
úéðåðéáä êøãì íãàä úà úåìéâøî äøåúä úååöî ì

ואשוב אל כוונתי .ואם יאמרו אלו אשר הידמו לאומות מאנשי תורתנו ,הואיל ודברי אינם
אלא בהם ,שהם אמנם יעשו מה שיעשו מהטריח גופותיהם ומהפסיק הנאותיהם ,על דרך
ההרגל לכוחות הגוף וכדי שיהיו נוטים אל הקצה האחד מעט כמו שבארנו בזה הפרק
שצריך שיהיה האדם כן – הנה זו טעות מהם כמו שנבאר .וזה שהתורה אמנם אסרה מה
שאסרה וציוותה מה שציוותה מזאת הסיבה ,רצוני לומר כדי שנתרחק מן הקצה האחד
יותר על צד ההרגל .שאיסור המאכלות האסורות כולם ,ואיסור הביאות האסורות ,והאזהרה
מן הקדשה ,וחיוב כתובה וקידושין ,ועם כל זה לא תהיה מותרת תמיד אלא תאסר בעיתות
הנידה והלידה ,ועם זה סייגו חכמינו למעט התשמיש והזהירו מזה ביום כמו שבארנו
בסנהדרין – הנה זה כולו אמנם חייבו ה' כדי שנתרחק מן הקצה הרע מרחק רב ונצא מן
המיצוע אל קצה העדר ההרגשה בהנאה מעט ,כדי שתיקבע בנפשותינו תכונת הזהירות.
וכן כל מה שבא בתורה מנתינת המעשרות והלקט והשכחה והפאה והפרט והעוללות ,ודין
השמיטה והיובל ,והצדקה די מחסורו  -אמנם זה כולו קרוב לפזרנות ,כדי שנתרחק מקצה
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הכילות מרחק רב ונתקרב לקצה הפזרנות כדי שתיקבע בנו הנדיבות .ובזאת הבחינה בחן
] [ïðåáúä äæ êøã ìòåרוב המצוות ותמצאן כולן מרגילות כוחות הנפש.
כמו שנאסרו הנקמה וגאולת הדם באומרו )ויקרא יט יח( לא תקום ולא תטור) ,שמות כג ה(
עזוב תעזוב) ,דברים כב ד( הקם תקים וכו' ,כדי שיחלש כח הקנאה והכעס .וכן )דברים כב
א( השב תשיבם ,כדי שתסור תכונת העין הרעה .וכן )ויקרא י לב( מפני שיבה תקום והדרת
פני זקן) ,שמות כ יא( כבד את אביך) ,דברים יז יא( לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ,כדי
שתסור תכונת העזות ותיקנה ] [âùåúåתכונת בושת הפנים .ושוב הרחיק מן הקצה האחר
גם כן ,רצוני לומר הביישנות ] ,[úåîìëääואמר )ויקרא יט יז( הוכח תוכיח את עמיתך) ,דברים
יח כב( לא תגור ממנו ] ,[(æé à íéøáã) ùéà éðôî åøåâú àìכדי שתסור הביישנות גם כן ונשאר
בדרך האמצעית* ==**.== 'åëå øîðë æò éåä ???? ÷øô úåáàá <?> ïî÷ì åéøáã íò äååùä
äøåú äøñàù äîî øúåé "íéøåñéà" óéñåäì éåàø ïéà ì

ואם יבוא האיש ,הסכל בלא ספק ,וישתדל להוסיף על אלה הדברים כגון שיאסור האכילה
והשתיה נוסף על מה שנאסר מן המאכלות ,ויאסור הזיווג נוסף על מה שנאסר מן הביאות,
ויתן כל כספו לעניים או להקדש נוסף על מה שבתורה מן הצדקה וההקדשות והערכים
– יהיה זה עושה מעשי הרע ,והוא לא ידע ,ויגיע אל הקצה האחד ויצא מן המיצוע לגמרי.
ולחכמים בזה הענין דבר לא ראיתי מעולם נפלא ממנו והוא בגמרא דבני מערבא בתשיעי
מנדרים )הלכה א( ,דיברו בגנות אותם המקבלים על עצמם שבועות ונדרים עד שנשארים
כעין אסירים ,ואמרו שם זו הלשון" :ר' אדי בשם ר' יצחק לא דייך מה שאסרה לך התורה
אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים" ,וזה הוא הענין אשר זכרנוהו בשווה בלא תוספת
ובלא חסרון.
ãéîú íì÷ùìå åéúåãéî úà ø÷áì éåàø ì

הנה כבר התבאר מכל מה שזכרנוהו בזה הפרק שראוי לכוון אל הפעולות הממוצעות,
ושאין לצאת מהן אל קצה משני הקצוות אלא על צד הרפואה והעמידה כנגד בהפך .וכמו
שהאדם היודע במלאכת הרפואה אם יראה שמיזגו השתנה שינוי מעט ,לא יזניח ולא יניח
החולי להתחזק עד שיצטרך לרפואה חזקה בתכלית ,ואם ידע שאבר מאברי גופו חלש,
ישמרהו תמיד ויתרחק מן הדברים המזיקים לו ויכוון למה שיועילהו כדי שיבריא זה האבר,
או כדי שלא יוסיף חולשה – כן האדם השלם ראוי לו שיבקר מידותיו תמיד ,וישקול
פעולותיו ,ויבחן תכונות נפשו יום יום ,וכל שיראה נפשו נוטה לקצה מן הקצוות ימהר
בריפוי ,ולא יניח התכונות הרעות להתחזק בכפילת פועל הרע כמו שזכרנו.
וכן ישים לנגד עיניו המידה הפחותה אשר לו ,וישתדל לרפאה תמיד כמו שהקדמנו ,הואיל
ואי אפשר לאדם מבלי חסרונות ,לפי שהפילוסופים כבר אמרו קשה ורחוק שיימצא מי
שהוא מוכן בטבע למעלות כולן ,המידותיות והשכליות .אמנם ספרי הנביאים נמצא זה
בהם הרבה ,אמר) :איוב ד יח( הן בעבדיו לא יאמין וכו') ,איוב כה ד( ומה יצדק וגו' ילוד
אשה .ושלמה אמר בסתם )קהלת ז כ( כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.
íùä ìåìéçì íøâ ïéðòä éôìå - ñòëä úãéîá äö÷ä ìà äèðù àèç ä"òø äùî ì

ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים משה רבנו כבר אמר לו יתעלה )במדבר כ יב( יען
לא האמנתם בי ,על אשר מריתם ,על אשר לא קדשתם ,כל זה ,וחטאו עליו השלום היה
שנטה אל אחד משני הקצוות במעלה ממעלות המידות ,והיא הסבלנות ,כאשר נטה אל
הכעס ,באומרו )במדבר כ י( שמעו נא המורים .דקדק ה' עליו שיהיה איש כמוהו כועס בפני
קהל ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס ,וכגון זה בחוק האיש ההוא חלול השם ,לפי
שתנועותיו כולן ודיבוריו נלקחים למופת ,ומקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה והעולם
הבא ,ואיך ייראה ממנו הכעס ,והוא מפעולות הרע כמו שבארנו ,ולא יבוא אלא מתכונות
רעות מתכונות הנפש.

   

142

9

 

í"áîøì íé÷øô äðåîù

ואמנם אומרו בזה )במדבר כז יד( 'מריתם פי' הרי הוא כמו שנבאר ,וזה שהוא לא היה מדבר
עם אנשים המוניים ולא עם מי שאין להם מעלה ,אלא עם אנשים שהקטנה שבנשיהם
היתה כמו יחזקאל בן בוזי ,כמו שזכרו החכמים ,וכל מה שיעשה או יאמר יבחנוהו .וכאשר
ראוהו שכעס אמרו שהוא עליו השלום אינו מי שיש לו פחיתות מידה ,ואלמלא ידע שה'
קצף עלינו בבקשת המים ושאנו הכעסנוהו יתעלה לא היה כועס .ולא מצאנו בדברי ה'
יתעלה אליו בזה הענין לא כעס ולא קצף אלא אמר )במדבר כ ח( קח את המטה וכו' והשקית
את העדה ואת בעירם .וכבר יצאנו מכוונת הפרק אבל התרנו ספק מספקות התורה ,שהרבה
נאמר בו והרבה יישאל איזה חטא חטא ,וערוך מה שאמרנוהו אנחנו אל מה שנאמר בו,
והאמת תורה דרכה.
ä"á÷ä ìù åúòåùéá äàåø åéúåçøåà íùä ìë øîàð äæ ìò ì

ואשוב אל כוונתי .וכאשר יהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון לאמצען ,יהיה במדרגה
העליונה ממדרגות בני האדם ,ובזה יתקרב אל ה' וישיג מה שאצלו ] ,[åðåöø úàוזוהי
השלימה שבדרכי העבודה .וכבר זכרו החכמים זה הענין ואמרו עליו בזו הלשון :כל השם
ארחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר )תהלים נ כג( ושם דרך אראנו בישע
אלהים ,אל תקרי ושם דרך אלא ושם דרך )סוטה ח( .ושומה היא ההערכה והאומדן .וזה
הוא הענין אשר פירשנו בזה הפרק כולו בשווה ,וזה שיעור מה שראינוהו נצרך בזה הענין.
== ==??ë"çàåì ùãçúð éìåàå ,åéëøãá úëìäå ìù ÷åñô í"áîøä ïàë øéëæä àìù øéòäì

úåáàì åøåàéáá íéôñåð úåîå÷î
úøàôúå äéùåòì úøàôú àéäù ìë íãàä åì øåáéù äøùé êøã éäåæéà øîåà éáø :à á úåáà
 :'åëå íãàä ïî åìמבואר הוא שהדרך הישרה הן פעולות הטוב אשר בארנו בפרק הרביעי

] [êåîñá ìéòì ÷úòð ,äîã÷äá-והן הפעולות הממוצעות ,לפי שבהן יושגו לאדם בנפשו תכונות
מעלות ותיטב התנהגותו עם בני אדם ,והוא אומרו תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.
 ... .áåè áì øîåà øæòìà 'ø ...äáåè êøã åæéà åàøå åàö :àé á úåáàהיוצא מכל מה שביארנו
'לב טוב' ר"ל המעשים הטובים ,והם המעשים הממוצעים ,ואלה הם המעלות המידותיות,
והם כוללים ההסתפקות במה שיש לו  ,äáåè ïéò-וההתחברות לטובים  áåè øáç-וכיוצא בזה
מן המעלות ,והוא אמרו 'שבכלל דבריו דבריכם' וכו'.
ãéñçå íëç õøàä íò øåá úøãâä== : ä úåáà

:òùø äùåò àìå êìåä àì ,ãéñç äùåòå êìåä ...ùøãîä úéáì éëìåäá úåãéî òáøà :âé ä úåáà

...והתבונן עוד איך קרא למפליג בקניית המעלות – חסיד ,ולמתעצל מקנותן – רשע.
וכאשר תשיג המעלות השכליות ומעלות המדות ,ותדע כל מין מהן ,ואם תרצה אמור
החכמה והמעשה ,ותדע המיצוע בדרכי המעשה אשר ייקרא "טוב" ,והתוספת על המיצוע
מעט אשר היא מפעולות החסידים המפורסמים ,ותדע הייתור והחיסור אשר שניהם רע ,אבל
אחד משני הקצוות יותר ראוי לשם "רע" והאחר יאמר בו "חטא" או "מעשה בלתי נכון".
משל לזה – שהזהירות טוב גמור בלא ספק ,ורוב התאוה רע בהחלט ,והעדר ההרגשה
בהנאה אף על פי שהוא רע אבל אין הוא כמו רוב התאוה ,אלא ייאמר בו חטא ,או מעשה
שאינו נכון ,והיציאה מן הזהירות מעט אל העדר ההרגשה הרי היא מן המחוייב לשלמים.
וכאשר יושגו אלו העניינים יוודע כי אשר יצא מן הזהירות מעט ייקרא חסיד כמו שהקדמנו,
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ושנעדר ההרגשה ייקרא חוטא ,ולזה אמרו "מאשר חטא על הנפש" בנזיר ,כמו שבארנו
בפרק הרביעי...
äö÷ä ãò äåàâä ïî ÷åçéø ì

ùåðà úå÷úù çåø ìôù éåä ãàî ãàî øîåà äðáé ùéà ñèéåì éáø :ã ã úåáà äðùîä ùåøéô
 ,'åëå äîøכבר זכרנו בפרקים הקודמים כי הענוה היא מן המידות המעולות והיא ממוצעת

ושם מידה ממוצעת זו בעברית 'ענוה' .ולקצה הראשון שמות
בין הגאוה ושפלות הרוחֵ .
רבים' :גבה לב' ו'עינים רמות' ו'גאה' ו'רם' ,ומשמות החכמים' :רוח גבוה' ו'גסות הרוח'
ו'מתגאה' .והקצה האחרון הוא שפלות הרוח .וכבר בארנו בפרק הרביעי כי ראוי לאדם
שייטה לאחד משני הקצוות על צד הסייג כדי שייקבע במיצוע הפעולות חוץ מזאת המידה
לבדה מכל המידות ,ר"ל הגאוה ,כי לגודל חסרון זאת המידה אצל החסידים וידיעתם
בניזקה ,רחקו ממנה עד הקצה האחרון ונטו אל שפלות הרוח לגמרי ,כדי שלא ישאירו
בנפש זכר לגאוה בשום פנים....
]=כאן מביא סיפור עם החסיד שאחד "הטיל עליו מים" ושמח שלא הרגיש וכו' ...אח"כ מביא מאמרי
חז"ל בשבח הענוה  ...ומה שנאמר אצל משה רע"ה ששבחוהו במידת הענוה לבד אמר והאיש משה ענו
מאד ,ואומרו מאד ראיה על הנטיה אל הקצה האחרון[[ ...
äåàâä úãéî úåðâá ì"æç úìâôä ì

...ממה שאמרו בגאוה ,אומרם כל אדם שיש בו גסות הרוח כעובד עבודה זרה ,כתיב הכה
)משלי טז ה( תועבת ה' כל גבה לב ,וכתיב התם )דברים ז כו( ולא תביא תועבה ,ואמרו כאילו
כפר בעיקר שנאמר )דברים ח יד( ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך .ואמרו שחטא הגאוה
כמו מי שבא על כל העריות אמר תועבת ה' כל גבה לב ,ואמר )ויקרא יח כז( כי את כל
התועבות האל .ואמרו שהמתגאה הוא עצמו אצל ה' כמו עבודה זרה גופה ,והביאו ראיה
מאומרו )ישעיהו ב כב( האדם אשר נשמה באפו ,כלומר גבה הרוח ,כי במה נחשב הוא,
אמרו במה נחשב .ואמרו שהמתגאה ראוי להורגו ,אמרו כל שיש בו גסות הרוח ראוי
לגדעו כאשרה ,כתיב הכא )ישעיהו י לג( ורמי הקומה גדועים וכתיב התם )דברים ז ה( ואשיריהם
תגדעון .ואמרו שה' לא יחיה המתגאים בתחית המתים ,הוא אומרם כל אדם שיש בו גסות
הרוח אין עפרו ננער ,שנאמר )ישעיהו כו יט( הקיצו ורננו וכו' ,שוכבי עפר לא נאמר אלא
שוכני עפר ,מי שנעשה שכן לעפר בחייו ,רצונו לומר הענוים הם אשר יחיו.
והפליגו בזה ואמרו כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליו ,שנאמר )תהלים קלח
ו( וגבוה ממרחק יידע .והרבה מאומרם שהצרעת גם כן עונש המתגאים ,אמרו )ויקרא יד נו(
ולשאת ולספחת ,ואין שאת אלא גובהה ,שנאמר )ישעיהו ב יד( הגבעות הנישאות ,כאילו
יאמר למתגאה הספחת.
äåàâä úãéîî ÷çøúäì äîë íéîëçä ú÷åìçî ì

וסוף מה שאמרו )? ? ? ( אמר רבא בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה ,רצונו לומר
שאין ראוי גם כן להתבצר בשפלות הרוח לגמרי הואיל ואינה מן המעלות ,ושיערו זה על
דרך המשל חלק אחד מששים וארבעה ,כלומר אם נשים הגאוה בקצה ושפלות הרוח
בקצה ,ויהיה ביניהם רוחב ששים וארבעה חלקים ,יהיה האדם עומד בחלק הששים ושלושה.
ולא סבר המיצוע בזאת המידה לחוד ,לברוח מן הגאוה ,שאם חסר חלק וקרב אל הגאוה
יותר ,הרי נכנס תחת השמתא .זו היתה דעת רבא בענוה .אבל רב נחמן פסק ואמר שאין
ראוי בשום פנים שיהיה אצל האדם ממנה ,ר"ל מן הגאוה ,לא חלק קטן ולא גדול מפני
שאין עוונה מעט :מידה שתעשה את האדם תועבת ה' ,איך אפשר לקרוב אליה .אמר בזה
הענין אמר רב נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה ,מי זוטר מאי דכתיב תועבת ה' כל
גבה לב.
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ולחומר זה החטא אמר מאד מאד הוי שפל רוח שתקות אנוש רימה ,ר"ל שראוי לך לייסר
נפשך עד שתסור הגאוה ,במחשבה באחרית הגוף והוא שייעשה רימה.
íðäéâì íéðô æò øîåà äéä àåä ...íéîùáù êéáà ïåöø úåùòì ...øîðë æò éåä :ë ä ÷øô úåáà íù
 :'åëåאף על פי שאמר זה 'עז פנים לגהנם' ,ציוה בעזות בתוכחת המורים וכיוצא בה ,וכאילו
יאמר השתמש בקצת הפחיתויות במקומותיהן בענייני שמים ,על דרך מאמר הנביא )שמואל-ב
כב כז( עם עקש תתפל ,אבל בתנאי שתהיה כוונתך האמת ,והוא 'רצון אביך שבשמים'.

)úåòã 'ìä í"áîøä éìë éàùåð (á

 :æåò ìãâîדעות הרבה יש לכל אחד כו' עד לא לזו ולא לזו .כל זה מדברי חכמי
המוסר אשר לקחוהו מדברי רז"ל ומשלים שהן מפוזרות בתלמוד אשר אין
להם סוף :ולפיכך צוו חכמים הראשונים עד שלם .כל חכמי המוסר אמרו צוואה זאת
וגם המה גנובה היא אתם מאשר דרשו ז"ל ושם דרך אראנו בישע אלהים כל השם אורחותיו
בעולם .סוף אגדת גסות הרוח פרק ראשון דסוטה )ה(:
כיצד לא יהא בעל חמה כו' עד לפנים משורת הדין .ענינים אלו מפוזרים .ענין הנחת
והכעס מפורש באבות משנה י"ב פרק בעשרה מאמרות ששנינו ארבע מידות וכו' ,ופ'
במה מדליקין )ל לא( במעשה דרבי ורבי חייא ומעשיות הלל הזקן שם יוכיחו על ענין
הענוה .וענין התאוה וצדיק אוכל לשובע נפשו בכלל משנת פרק בן זומא אי זהו גבור
הכובש את יצרו וכן פירש רשב"ם ז"ל .וענין טוב מעט לצדיק וכו' תלוי באיזהו עשיר
השמח בחלקו וכן פירשב"ם ז"ל .וענין לפנים משורת הדין במציעא פ' אלו מציאות )ל(
דתני רב יוסף והודעת להם את הדרך ילכו בה כו' עד דמוקים מימרא דרבי יוחנן לא חרבה
ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עבוד בה לפנים משורת הדין :ומצווים
אנו ללכת בדרכים אלו בינונים עד אף אתה היה קדוש .מסכת סוטה )יד( סוף פרק ראשון:
וחייב אדם להנהיג כו' עד סוף הפרק .הוא לשון ספרי:
] :â äëìä :éðåîééî úåäâäדעות פ"ב סימן א[ דלא כרב חייא בר אשי דאמר רב ת"ח
צריך שיהא בו אחד משמנה בשמינית ורב הונא בריה דרב יהושע דאמר
ומעטרה ליה כסאסאה לשיבלתא ודלא כרבא דאמר בשמתא דאית ביה בשמתא דלית ביה
אלא כר"נ בר' יצחק דאמר לא מינה ולא מקצתה דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לב:
 :ã äëìä :äðùî óñëלפיכך צוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד וכו'.
בפ"ק דסוטה )ה'( :å äëìä :כך למדו בפירוש מצוה זו מה הוא נקרא
חנון וכו') .שבת קלג) (:ספ"ק דסוטה(:
] :à äëìä :äðùî íçìוכילי ושוע ,ואע"פ דכבר חשיב לעיל[ ויש שהוא מסגף עצמו
וכו' ויש שהוא מאבד כל ממונו וכו' .מאבד ממונו דהתם הוא אבוד ממון
או סיגוף )נראה שבא לחלק בין מסגף לכילי ובין מאבד ממונו לשוע ,דלכאורה נראה שהכל
אחד והיה קשה על רבינו למה כתב שתיהן( אבל כאן אינו אלא נדיבות לתת לבני אדם
ואין זה אבוד ממון וההפך הוא הכיליות שלא לתת לבני אדם כלל אבל עצמו אינו מסגף:
 :á äëìäדעות בינוניות זו רחוקה מזו ,ר"ל בין שתי הקצוות כל המדות שיהיו ביניהם
נקרא בינוניות בין שיהיו נוטין לצד אחד מלצד האחרת ד"מ כילי הוא קצה אחד ושוע
קצה אחר אדם אשר הוא בין שתי הקצוות אע"פ שיהיו נוטות יותר אל הכילות או להפך
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שיהיה נוטה לשועות בינוני יקרא ,אבל מ"מ מרוחק הוא מי שנוטה אל הכילות ממי שנוטה
לשועות אע"פ שכולם בינוניות .וז"א רחוקות זו מזו:
 :ã äëìäכל אדם שדעותיו בינוניות וכו' נקרא חסיד ,עכ"ל .יש להקשות בדבריו טובא,
חדא דהרי בפרק שלאחר זה כתב שאסור לנהוג במידה בינונית במדת הענוה אלא צריך
שיהיה ענו מאד ואיך כתב כאן שהעושה זה והולך בדרך בינונית נקרא חכם .ועוד קשה
שהרי לעיל בזה הפרק כתב ששתי הקצוות אינם דרך טובה ואם האדם נוטה לאחד מהם
צריך שיחזור עצמו למוטב ואיך כתב כאן שהיא מידת חסידות לעשות כן.
ואין לומר דהכא לא מיירי אלא במדת הענוה לבד ולעיל איירי בשאר המדות ,שהרי בכל
הדעות סתם כתב כל אדם שדעותיו וכו' ומי שהוא מדקדק וכו' .ועוד דלעיל ג"כ איירי
במדת הענוה שהרי בהזכירו בתחלה כל הקצוות זכר ג"כ ויש אדם שהוא גבה לב וכו'
ויש אדם שהוא שפל רוח וכו' ,ועלה קאי מ"ש ששתי הקצוות אינם דרך טובה.
ועוד קשה שהרי במדת הכעס כתב בפרק שלאחר זה שבמידה זו צריך להרחיק מאד ולא
יכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו וכו' .וכאן כתב ולא כמת וכו' ולא יכעוס אלא
על דבר גדול שראוי לכעוס עליו וכו'.
ועוד צריך להתבונן מהו זה שכתב לצד זה או לצד זה דלכאורה נראה דקאמר לצד הגאוה
או לצד הענוה וזה לא יעלה על לב שיקרא חסיד מי שנוטה לצד הגאוה .וגם צריך לדעת
מה קצה האחרון ומהו קצה ראשון.
ונראה לפרש דקצה ראשון הוא החסרון וקצה אחרון התוספת ,דרך משל שאדם שהוא
קמצן בתכלית שאינו נותן אפילו פרוטה ,זהו קצה הראשון .מפזר ממונו ,זהו קצה האחרון.
והנה בזה קצה האחרון הוא יותר משובח מהראשון .ויש דבר אחר שהראשון משובח,
דרך משל האדם הרודף אחר התשמיש בכל עת זהו קצה האחרון וחלק רע ,והאדם שאינו
רודף כלל ואפילו בעת הצורך אינו משמש מטתו זהו קצה הראשון ,והוא יותר משובח
מהאחרון ,וזה שכתב לצד זה או לצד זה כלומר לצד הקצה הראשון ולצד הקצה האחרון
שיש דעה שהראשון משובח ויש דעה שהאחרון משובח כאמור וזהו שכתב יש דעה שמטין
אותה כנגד הקצה אחרון וכו'.
ואין כונת הרב בזה לומר שקצה האחרון יותר משובח מהאמצעית ,דודאי האמצעי שלם,
ובודאי אפילו קצה האחרון מהענוה שהוא ללבוש בלויי סחבות הוא רע ודרך המיצוע הוא
מובחר וזהו שכתב הרב לעיל דרך הישרה וכו' .אמנם הכונה שהחסידים מטים מעט לצד
קצה האחרון שהיא הענוה שלעולם לא יפילו דבר מהמיצוע שהוא הדרך המובחר שאם
לא היו הולכים אלא בדרך המיצוע אפשר שלפעמים יטו מעט ויצאו מהדרך האמצעית
אל הקצה הראשון שהוא הגאוה.
אמנם יש לפרש שדרך המיצוע הנאמר במדת הענוה אינו כמו מידה בינונית הנזכרת בשאר
הדעות ,שהדרך האמצעית במדת הענוה היא הדומה לקצה האחרון משאר הדעות אבל
היא אמצעית כפי ענינה ,ולפיכך קרא הרב למידה הזאת אמצעית כפי ענינה בין שתי
הקצוות ,אבל לא קראה בינונית כמו שקרא לשאר כל הדעות הבינוניות.
וזהו שכתב הרב לעיל דעות בינוניות רחוקה זו מזו ,כלומר אין הבינונית של זה כבינונית
של זה ,שיש בינוני שהוא דומה לקצה האחרון של הדעה האחרת וזהו מידה אמצעית של
ענוה ,וכן מידה אמצעית של הכעס ,שלשניהם קרא הרב אמצעית ולא בינונית ,וזהו שכתב
כאן כל אדם שדעותיו בינוניות ממוצעות ,שרצה לכלול שאר הדעות במלת בינוניות ,ומדת
הענוה והכעס במלת ממוצעות ,דאם לא נאמר כן הלשון כפול ומכופל.
והנה קצה ראשון הנאמר בענוה הוא תכלית הגאוה ,ודרך בינוני שהוא בינוני בשאר הדעות
הוא שלא יהיה גאה מאד ולא יהיה ענו ,אבל הדרך האמצעית בכאן הוא שיהיה ענו מאד
כמו שמצינו במשה והאיש משה ענו מאד ויש לנו ללמוד ממנו .ואע"פ שיש לומר דמדת
חסידות היה מה שעשה משה ,מ"מ מי יאמר לנו כן דילמא שהדין כן ולכך יש ללמוד
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ממנו שנאמר בו ענו מאד ,ויהיה זה הדרך אמצעי בין קצה הראשון שהוא תכלית הגאוה
ובין הקצה האחרון שהוא ללבוש בלויי הסחבות ,שזה ודאי לא יעלה על הלב וגם זה רע.
וזה הקצה האחרון שהזכיר הרב בראשית אמריו 'ויש שהוא שפל רוח ביותר' שזה ודאי
קצה האחרון הוא ,ואע"פ שכאן כתב במדת חסידות 'ויהיה שפל ביותר' הכונה לומר
שנוטה עצמו לצד שפל רוח כדי לבוא לדרך המיצוע כמו שאמרנו ,אבל קצה האחרון בלי
ספק שהוא רע.
וכן במדת כעס ,אדם שהוא כועס תמיד הוא קצה ראשון ,ושלא לכעוס כלל ולהיות כמת
הוא קצה האחרון ,ולכעוס על דבר שראוי לכעוס הוא דרך בינוני לשאר כל הדעות ,אבל
כאן הדרך האמצעית היא שלא יכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס אלא על דבר גדול
שראוי לכעוס עליו כגון חילול שמים .וזה כיון הרב במ"ש כאן 'גדול' ובפרק שלאחר זה
לא כתב 'גדול' אלא על דבר שראוי לכעוס וכו' .ומ"ש רבינו בפרק שאחר זה ויחזור לדרך
האמצעית היא הדרך הזאת הנזכר במדת הענוה והכעס ובזה יעלו כל הלשונות יפה:
עוד י"ל שמ"ש הרב בפרק שלאחר זה ואסור לנהוג דעה בינונית וכו' ,ר"ל כשהאדם חולה
חולי הנפש והוא מוטבע בגאוה אז צריך שירחיק עצמו עד קצה האחרון עד שלא יטה
לעולם מדרך האמצעית כיון שהוא מוטבע בגובה הלב יפול מדרך האמצעית ויבוא אל
הקצה הראשון כשהיה אבל האדם שאינו חולה הנפש אינו צריך שירחיק עצמו אלא עד
האמצע אבל מידת חסידות הוא הקצה האחרון.
ומ"ש הרב בפרק שלאחר זה 'וכשיחזור לדרך האמצעית' וכו' ,יתורץ דכפי המובן מפשט
דברי הרמב"ם ז"ל קשה ממ"ש לקמן 'אסור לנהוג' וכו' וכאן כתב 'שילך בה כל ימיו',
אבל נראה לתרץ ולומר דמאי דקאמר וילך בה הוא מפני שהוא חולה הנפש ולא יוכל
לילך בקצה אחרון ודי לו שילך בדרך האמצעי ,דאם נאמר שינהוג בדרך הקצה האחרון
לא יוכל עשוהו מפני שהוא מוטבע בגובה הלב.
כל זה היה נראה לתרץ אבל לא יתורץ בזה אלא כדי שלא יקשה הרמב"ם מפרק ראשון
לפרק שני ובפרק שני מיניה וביה כאמור אבל שאר הקושיות לא יתורצו בזה .וכפי הדרך
הראשון יתורצו דברי הרמב"ם שלא יקשה ממ"ש כאן למ"ש בפ"ב ובפ"ב ג"כ שלא יקשה
מיניה וביה וכל שאר הקושיות דהכל עולה יפה:
אחרי שכתבתי כל זה ראיתי להרמב"ם שכתב בהקדמתו ממס' אבות פ"ד ששם יתבאר כל
פרק זה ,וכתב שם וז"ל :אבל רוב התאוה הוא קצה הראשון והעדר הרגש ההנאה לגמרי
הוא קצה האחרון .עוד כתב הרב באותו פרק וז"ל :והרבה פעמים יטעו בני אדם באלה
הפעולות ויחשבו אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש ופעמים יחשבו הקצה הראשון
טוב כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גבורים ופעמים
יחשבו הקצה האחרון טוב ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן ועל העצל שהוא שמח
בחלקו כו' ,עכ"ל .ומדבריו אלה יתבאר כל מ"ש כאן ויש דעה שמטין אותה וכו' וגם מ"ש
לצד זה ולצד זה כו':
÷ :è"éáîì :øôñ úéøפ"א מצוה ז :שצונו להדמות לו ית' כפי היכולת ,וזהו והלכת
בדרכיו ,ופירשו בפ"ק דסוטה על אחרי ה' אלהיכם תלכו ,מה הוא מלביש
ערומים דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,מבקר חולים וירא
אליו ה' ,מנחם אבלים ויהי אחרי מות אברהם ויברך וכו' ,קובר מתים ויקבור אותו בגאי,
אף אתה עשה כן .וכן אנו מצווים ללכת בכל שאר דרכיו הטובים והישרים ,והם האמצעיים
ולא הקצוות ,וכל זה נכלל בהלכת בדרכיו.
ומאחרי ה' תלכו )דברים יג ה( דרשו בספרי שנלך אחר עצת הש"י לדרוש ממנו כל נעלם
על ידי נביאיו כענין שנאמר )מלכים-ב ג יא( האין פה עוד נביא ]ונדרשה את ה' וכו' ,ועוד
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ראיה )ירמיה מב ב-ג( תפול נא תחנתינו לפניך והתפלל בעדינו אל ה' וגו' ויגד לנו ה' אלהיך
את הדרך  63וכו' ,ובגמרא סוטה סמכו לזה ללוות ספר תורה עד מקומו.

éøåéù

éåàøù øáã ìò àìà ñåòëé àì :à"ô úåòã :í"áîøä úåðåùìì :ç"åà óåñ :â"äðë
 ,'åëå ñåòëìומה שכתב בפרק ב' וכן הכעס מידה רעה היא עד למאד

וראוי לאדם להתרחק ממנה עד הקצה האחר ,וילמד עצמו שלא לכעוס ואפילו על דבר
שראוי לכעוס עליו ,ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור אם היה
פרנס ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב ,יראה עצמו לפניהם שהוא כועס כדי לייסרם
וכו' ,מיירי שהדבר שכועס עליו אינו דבר גדול שראוי לכעוס עליו אלא דבר מהבלי העולם
שאין ראוי לכעוס עליו ,אבל הכא מיירי בדבר גדול שראוי לכעוס עליו.
ואפשר נמי לאידך גיסא ,שאפילו על דבר גדול אינו ראוי שיכעוס אלא דוקא למירמי
אימתא שיראה עצמו כועס והוא אינו כועס ,ומה שאמר כאן ולא יכעוס אלא על דבר גדול
שראוי לכעוס ,הכי קאמר ולא יראה עצמו כעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס כגון
להטיל אימא על ביתו או על הציבור וכו' ,אבל לא יכעוס באמת אפילו על דבר גדול ,וכן
על דבר קטן לא מיבעי שאסור לכעוס אלא שאסור גם כן להראות עצמו בכעס.
אי נמי דבפרק שני מדבר באיש שהרגיל עצמו במידת הכעס ורוצה להתרחק ממנו ,שצריך
להתרחק עד קצה האחרון ,דבזה אפילו על דבר גדול אינו ראוי לכעוס כדי שירגיל עצמו
במידת הסבלנות ,זולת שיראה עצמו ככועס ואינו כועס ,אבל כאן מדבר באדם שלא הורגל
במידת הכעס שיכול לכעוס על דבר גדול.
 ,'åëå èòî äæ ãöì úéðåðéá äãéîá ÷çøúîå øúåéá åîöò ìò ÷ã÷ãî àåäù éîå :íùמצאתי
כתוב בלשון זה :פירוש כמו שאמר בסמוך יש דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון,
דהיינו אם טבעו להיות אכזרי או אמיץ לב ,ויש דעה שמטין אותה כנגד הקצה הראשון,
כגון שטבעו להיות רחמן ביותר אפילו על הרשעים ,ורך לבב ,ובמעט שיתרחק במידה
בינונית אל צד הטוב נקרא חסיד אף על פי שלא הגיע לקצהו לגמרי .וכתב הרב ז"ל כיצד
מי שיתרחק מגובה הלב עד קצה האחרון בו ,והקשיא רישא אסיפא דקאמר ואם יתרחק
עד האמצעי בלבד נקרא חכם ,הא יטה מעט נקרא חסיד ,אלא ע"כ לומר דסיפא דייקא
עד ועד בכלל ,ברישא עד ולא עד בכלל ,והכי פירושו כל מה שיתרחק מדרך האמצעיות
של גובה הלב עד כל הגבולים שיש עד קצה האחרון ,נקרא חסיד ,כל שכן אם הגיע לקצה
האחרון ממש ,וסיפא גלי ארישא ,אי נמי רישא נעשה קאמר דכל שנטה מעט מדרך בינונית
נעשה כאילו הגיע לקצה האחרון .עד כאן מצאתי.
 ,'åëå åðîî áìä äáåâ øå÷òéù ãò ïåéæéáá åîöò âéäðé áì äáâ äéä íàå :á"ô úåòã :íùמצאתי
כתוב בלשון זה :פירוש ,כמו שאמר בסמוך שיעקור גובה הלב לגמרי ,ובשמתא מאן דאית
ליה אפילו כל שהוא בלבו ,ואז כשיעקור הגובה מהלב יחזור לדרך האמצעית בפעולות,
שלא ישב למטה מהפחות ממנו בתורה ובמעשה ולא למעלה מהשוים אליו ,ולא ילבש
בלויי סחבות ולא בגדי משי ורקמה המביאים לידי גאוה אלא ילבש עד דרך הבינונים כפי
הזמן וכפי המקום ,ומפני שדיבר הרב ז"ל בכל הדעות ,שכן כתב ועד דרך זה יעשה בשאר
הדעות ,אלא שפרט הכעס והגאוה ,לומד שגם בהם במעשה ילך בדרך אמצעי ,הוסיף הרב
ופירש שיש ]דעות[ שתים שאסור לו לאדם לנהוג בהם בלבו במידה בינונית אלא כשיושיבוהו
íìòð ìë ùåøãð åãáì åðîîå åúöò øçà êìðù äåöî àéä :ì"æå (ä âé íéøáã) íù ï"áîøä ë"ë :øôñ úéø÷ .63
.(åè çé úåîù) íéäìà ùåøãìíòä éìà àáé éë ,(áë äë úéùàøá)'ä úà ùåøãì êìúå ïéðòë ,ãéúò ìë ìàùðå
úà êéäìà 'ä åðì ãâéå ,(àé â á"î) åúåàî 'ä úà äùøãðå 'äì àéáð äô ïéàä ,íéàéáðä íò ìàøùé åùòé ïëå
,åðùøéôùäî àåäå .ïðò äæ ,íëéäìà'ä éøçà ,éøôñáå.(â áî äéîøé)äùòðøùà øáãä úàå êìð äá øùà êøãä
...åúöò éøçà êìðå åéúåúåà ìå÷ì òîùðù
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בראש מפני חכמתו לא יתגאה אפילו כל שהוא בקרב לבו ,כי גובה הלב מביא לכפור
בעיקר ולומר אני הוא ולא אחר ,אלא כמו שאמר דוד המלך עליו השלום ואנכי תולעת
ולא איש ,גם שהיה כתב מלכות על ראשו ,וכן דרך המלכים החסידים והנשיאים ,עד כאן.
 ,'åëå ñåòëì éåàøù øáã ìò åìéôàå ñåòëé àìù åîöò ãîìéå :íùעיין במה שכתבתי בפרק
א' מהלכות אלו.
úéðåðéáä êøãä øåàéáá ì

 :ä à úåòã :ç÷åø äùòîומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים וכו' שנאמר
והלכת בדרכיו ,איכא למידק דמהך קרא משמע קצת שהיא מידה לפנים
משורת הדין דהא כל מידותיו ב"ה עמנו הם כן כמשמעות הי"ג מידות וכו' ,ובפרק הגוזל
דף ק' אקרא דוהודעת להם את הדרך אשר ילכו בה וכו' ,דריש אשר יעשון זו לפנים
משורת הדין ואיתא נמי בפרק אלו מציאות דף ל' ,ומוכח שדרכיו ב"ה גם כן הם לפנים
משורת הדין כיון שכן מצוה לבניו ,ובשלהי השוכר את האומנין אייתיהו נמי מקרא דלמען
תלך בדרך טובים ופירש רש"י ז"ל לפנים משורת הדין ,ואם כן אינו דרך בינוני ,ותו דרבינו
קעסיק בלפנים משורת הדין והיכי כתב דרכים האלו הבינונים.
ואפשר דהך בינוני היינו לאפוקי הקצה האחרון וכל עוד שלא הגיע לאחד מהשני קצוות
נקרא בינוני ,אלא שאינו בינוני שקול ,ומ"ש לעיל היינו לסתם בני אדם וכו' ,ולפי פירוש
זה צ"ל דמ"ש לקמיה וכיצד ירגיל אדם עצמו בדיעות אלו עד שיקבעו בו יעשה וישנה
וישלש וכו' ע"פ הדיעות האמצעיות וכו' ,דר"ל שירגיל עצמו תחילה לדרך האמצעי שוה,
כדי שאז בנקל יטה עצמו לבינוני שאינו שוה דהיינו חסיד ,דאל"כ אלא שהיא הבינונית
שוה למה כתב וכיצד ירגיל וכו' ,דמילתא דפשיטא היא ,אלא נראה כמ"ש דשני מינין יש
אחת לסתם בני אדם והיא מידת החכמה ואחרת מידת החסיד מקרא דוהלכת בדרכיו,
ולפ"ז מדוקדק דלעיל כתב לפיכך צוו חכמים וכאן כתב ומצווין אנו וכו' ,ואם איתא מלבד
הכפל הו"ל לכתוב זה לעיל כשסיים המידה בינונית ,אלא נראה כמ"ש דסתם בני אדם יש
להם להתנהג במידת בינונית לנוהג של העולם ושלימות גופו ,ולהיותר מתחסדים שכל
ישראל ראוים לאותה איצטלא אנו מצווים ללכת בדרכיו שהיא לפנים משורת הדין כדמוכח
מעובדא דהנך שקולאי גבי רבא בר בר חנה.
אכן שמעתי מגמגמים על הענין ומפרשים דברי רבינו כפשוטן דדרך בינוני שקול קאמר
דהיינו והלכת בדרכיו ,דסוף כל סוף אף דאריך אפיה גבי דיליה והאומר הקב"ה וותרן וכו'
ושכן משמעות דבריו לקמיה ,ואין לי מה להשיב ע"פ דברי רבינו יען יש פנים לכאן ולכאן:
 :àðãàøåäî ïéðååòé äðåé íäøáà â"äøä úàî ,â"ä á"ô úåòã :é"àøäî é÷åîéðויש דעות
שאסור וכו' ,יש להפליא הלא דבריו אלה סותרים דבריו שבהלכה ב'
ודבריו שבפרק א' הלכה ד' שמפורש שם שגם בשתי הדעות האלה ,כעס וגאוה ,צריך
לילך בדרך הבינוני .אולם הנכון עפ"י מש"כ רבינו ז"ל בפ"ד" :מעלות המדות הן הכונות
נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות וכו' מן התכונות האלה יתחייבו הפעולות וכו'",
ולפי"ז י"ל שכאן בהלכה ב' מיירי בתכונות שבשתי הדעות האלה לכך אמר שאסור לנהוג
בהן במידה בינונית אלא יתרחק עד קצה האחרון ,אבל בפרק א' הלכה ד' וכאן בהלכה
ב' מיירי בפעולות ,היינו המעשים שבשתי הדעות האלה ,אמר שינהיג עצמו בדרך הבינוני
לכעוס על דבר שראוי לכעוס כדי שלא יעשה פעם אחרת וכדי לייסרם ,והבן.
 :ä"ä "ô úåòã :ìæàä ïáàומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית
מעט לצד זה או לצד זה זה נקרא חסיד ,כיצד מי שיתרחק מגובה הלב עד
הקצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר ,נקרא חסיד ,וזהו היא מידת חסידות ,ואם נתרחק
עד האמצע בלבד ויהיה עניו ,נקרא חכם .בלחם משנה נתקשה מאד בדברי רבינו ,חדא
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שהרי בפרק השני כתב שאסור לנהוג במידה בינונית במידת הענוה ואיך כתב כאן שהעושה
זה והולך בדרך בינונית נקרא חכם ,ועוד קשה שהרי כתב ששתי הקצוות אינם דרך טובה
ואם האדם נוטה לאחד מהם צריך שיחזיר עצמו למוטב וכאן כתב שהוא מידת חסידות
לעשות כן ,ועוד הקשה עיי"ש.
ונראה דעיקר החילוק בדברי הרמב"ם שהוא מחלק בין מידות איך שיהיה בטבעו ,ובין הנהגה,
שעיקר מידות האדם יהיו במידה בינונית ,היינו כמו שביאר בהלכה ד' ,אבל ענין ההנהגה
זהו ענין אחר שמידת חסידות לוותר בהנהגתו וברוב הענינים יהיה נוטה לצד חסידות.
אבל זהו חוץ מענוה וגאוה שבמידה זו צריך להתנהג שיהיה שפל רוח ביותר ,וזה גם כן
בהנהגה ,אבל בטבע צריך להיות במידה בינונות בכל הענינים ,היינו שלא יהיה אינו מרגיש
מה שצריך להרגיש אלא שיהיה ותרן ולא יקפיד כלל.
)í"áîøä úèéùá íéðåùàø (â

 :àéøú äåöî :êåðéçä øôñלהדמות בדרכי השם יתברך הטובים והישרים :שנצטוינו
לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל כחנו ,ולהטות כל דברינו
אשר בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים ,כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם
וזה חפצו מבריותיו למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא ,ועל זה נאמר והלכת בדרכיו.
ונכפלה המצוה עוד במקום אחר שנאמר ללכת בכל דרכיו ואמרו ז"ל בפירוש זאת המצוה,
מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום ,מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון,
מה הקב"ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק ,מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש.
והענין כולו לומר שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו ומדות נכבדות אשר יסופר
בהם יתברך על דרך משל לומר שמתנהג במדות טובות אלו עם בריותיו .והוא ב"ה יתעלה
על כל עילוי גדול שאין בנו כח ודעה להשיג גודל מעלתו ורוב טובו ולא בכל הנבראים,
ועל הדרך הזה שאמרנו יקראו הנביאים לאל ב"ה כל הכינויים צדיק ישר תמים גבור הזק
רב חסד ארך אפים ,כי באמרם ארך אפים אין הענין חלילה שיהיה כעס לפניו לעולם ,כי
אשר בידו להמית ולהחיות למחות עולם ולבראות ואין אומר לו מה תעשה למה יכעוס,
גם כי הכעס איננו שלמות בכועס ,ואליו ב"ה כל השלמות .אבל הענין באמת על הדרך
שזכרנו ,כלומר שהן המדות המעולות שמתנהג בהן עם בריותיו ,ויש לנו ללמוד ולעשות
כל דרכינו בדמיונו.
ואולי בני תחשוב לבא אלי במה שכתוב )תהלים ז יב( ואל זועם בכל יום ,וגם אמרו ז"ל
)ברכות ז (.וכמה זעמו רגע .ואתה בני אל תטעה בזה ,חלילה לאל מרשע ומלבבך להאמין
בו ב"ה כי אם תכלית כל שלמות ,וענין הכעס לא יארע בנו רק מצד היותנו בעלי החומר
הגרוע .ובאמת כי הזעם שזכרו בו איננו רק על דרך משל ענין העולם ,כוונתם לומר כי
בהיות רוב בני אדם שבעולם נמשכים אחר תאוותם ומהם רבים עובדים לשמש ולירח
ולמזלות וגם לעצים ולאבנים יתחייב העולם מתוך כך כליה תמיד ,ואולי אמרם שזעמו
רגע בכל יום הטעם לפי שהעולם נדון אחר רובו ,ובכל יום ויום מתחייב העולם על
מעשיהם הרעים ,ואותו רגע קטן אשר ישלים הרוב חוטא אחד בחטאו ידמו ז"ל לזעם
האל ,לומר שיש באותו רגע חרון אף כעולם וחיוב עליהם ,שהכל ראויים באותו רגע מכח
מדת הדין לכלות ,אלא שמדת הרחמים מכרעת מיד ומעמידו .וקבל זה בני ממני עד שמעך
טוב ממנו.
שורש מצוה זו ידוע הוא ,כי היא ושרשו דבר אחד.
דיניה גם כן קצרים ,ענינם הוא דרך כלל שיבחר לו האדם בכל עניניו ובכל מעשיו בין
באכילה בין בשתיה בין במשא ומתן בין בדברי תורה בין בתפלה בין בשיחה ובכל דבר
הדרך הטובה והממוצעת ולא יתרחק אל הקצוות לעולם ,ועל כלל הענין הזה אמרו ז"ל
)סוטה ה (:שיהא אדם שם דעותיו תמיד ,כלומר שיחשוב בענינו לעשות אותם על דרך
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המצוע והיושר ,וסמכו הדבר לקרא דכתיב )תהלים נ כג( ושם דרך אראנו בישע אלהים,
דרשו הם )סוטה ח( לא תקרי ושם ,אלא ושם.
ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות .ועובר על זה ואינו משתדל להישיר
דרכיו ולכבוש יצרו ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת האל ולקיים המצוה הזאת ,ביטל
עשה זה.
 :àéø äùò úåöî ,äåöîä øôñ :íéúáä øôñהמצוה רי"א לר"ם :ציונו להתדמות בו
יתעלה כפי היכולת והוא אמרו יתעלה והלכת בדרכיו ואמר ללכת בכל
דרכיו ,ובא הפירוש מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום ומה הוא נקרא חנון אף
אתה היה חנון ומה הקב"ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד ,וכבר נכפל זה הענין בלשון
אחר ובא בפירוש גם כן שרצה לומר ההדמות בפעולות הטובות והמידות הנכבדות אשר
יתואר בהם יתעלה על צד הדמיון ,ע"כ.
וענין מצוה זו נתבאר ממה שכתב הר"ם ממאמרי רבותינו שהוא להדמות אליו בפעולותיו
הטובות הנשפעות אל זה המציאות מאתו .ומבואר הוא במעט עיון שכל אלו התארים
שנאמרו על ה' יתעלה ר"ל אלו המידות כגון חנינה ורחמים ראויות לאדם מצד שכלו,
וההולך בדרכים אלו המידות הוא הולך בדרכי ה' וראוי לבוא באהל ביתו .וכבר בארנו
במצוה ראשונה שי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם שנאמרו בתורה הם כשישיג ה' יתעלה
מצד פעולותיו ודרכיו ונקרא רחום וחנון מצד הפעולות הנראות מאתו במורכבים מתחת
גלגל הירח .וכבר באר הר"ם )רמב"ם מו"נ ג נד >?<( בהרחבה ענין הרחמים והחנינה שנמצאו
אצל ה' יתעלה ולפי הענין ההוא יהיה גם כן משלמות מידות האדם וההערה הנפשית לחון
על הנבראים.
ä"á÷ä ìù úåãéî â"é øåàéá ì

ונבאר גם כן מה שבא אחר כך ממידות ה'...

==?? ?? ïî÷ì ÷úòð

ñòë ì

ונשוב לכוונתינו בענין מידות ה' ,שחייבין אנחנו ללכת בדרכיו ולהדמות לפעולותיו ,וזה
שנתדמה אליו יתעלה ללכת בדרך הרחמים והחנינה ,וכך נדמה אליו בהיותו ארך אפים
וזה שנרחיק ממנו פעולות הכעס לנקימה למי שיגמלנו רעה ,וכבר ידעת מאמר רבותינו
אמרם )ר"ה יז (.למי נושא עון למי שעובר על פשע .ולהיות ענין הפעלת הכעס חולי גדול
לנפש יגרום הסתלקות החכמה ,אמרו רבותינו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ,וזה
מבואר כי עבודה זרה היא מיתת הנפש ,והמידות המגונות הם סיבת חליי הנפש הממיתין
אותה ואחת מן החלאים הרעים היא הכעס .והתבונן בהפלגת מאמרם )פסחים סו (:כל הכועס
אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו ,באר הנה
שאפילו מי שהורגל בענינים שהם חיי הנפש ושבו אליו קנין גמור ,עם הכעס יסתלקו
ממנו ,כל שכן שימנעו שלא ישיג הקנין ההוא.
äåàâ ì

וממה שנראה ממידות ה' היותו ברום המעלה על דרך המשל משגיח בתחתונים אשר הם
בתכלית השפלות ,נתדמה אליו בזה לבל נבזה ענות עני .וכבר ידעת מאמר רבותינו אמרם
)מגילה לא (.כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענותנותו .וזאת המעלה
ר"ל הענוה והשפלות היא שנשתבח בה אדון הנביאים באמרו והאיש משה עניו מאד,
ובזאת המידה היא שראוי שיתנהג בו האדם עד הקצה האחרון ,אמרו רבותינו )אבות ד ד(
מאד הוה שפל רוח ,והתבונן מאמר רבותינו )סוטה ה( כל המגביה לבו כאילו כופר בעיקר
באמרו )דברים ח יד( ורם לבבך ושכחת ,ואמרם )משלי טז ה( תועבת ה' כל גבה לב .וזה
מבואר במעט עיון כבר ידעת מה שאמר דוד )תהלים י ד( רשע בגובה אפו בל ידרוש אין
אלהים כל מזימותיו ,ומה נאות הפליגו רבותינו במאמרם )סוטה ה (.גבה עינים ורחב לב
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אותו לא אוכל ,אל תקרי אותו אלא איתו ,אין אני והוא יכולים לדור בעולם .וזה אמת
מבואר כי בגבהות האדם תסתלק השכינה ורוח הקודש ממנו ,ושלמות האדם והשגתו בשם
יתעלה הוא בהשפלתו.
התבונן במאמר רבותינו אמרם )דברים ז ז( לא מרובכם מכל העמים חשק וגו' כי אתם
המעט ,אמרו ע"ד דרש )חולין פט (.כי אתם הממעטים עצמכם ,נתתי גדולה לאברהם אמר
ואנכי עפר ואפר ,למשה אמר ונחנו מה לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש .באר בזה המאמר
שחשק ה' בישראל מצד השפלות .וראה בעיניך כי היותר משפיל עצמו הוא היה בתכלית
השלמות ,כי אדון הנביאים אשר לא קם כמוהו שם עצמו לאין כאמרו ונחנו מה ,ואברהם
אבינו ראש לנביאים שהיה למטה ממשה רבינו בנבואה המשיל עצמו בפחות שביסודות
ולא המשיל עצמו כהשפלת אדון הנביאים ,ודוד המדבר ברוח הקודש שאין מעלתו כמעלת
הנביאים השפיל עצמו לבעל חי היותר פחות ולא השפיל עצמו כל כך.
והרחבנו בשתי מידות אלו לפי הצריך להתנהג בהם עם הקצה האחרון ,ורוב המידות
המגונות מסתעפות מאלו המידות .אמנם הקנאה התאוה והכבוד זה מבואר שזה יסתעף
ממידות הגבהות והכעס .ומי שיהיה שלם בשתי מידות אלו ר"ל שלא יכעוס אפילו בדבר
גדול ויהיה נבזה בעניו נמאס קרוב שישלים עצמו בכל המידות הטובות.
וכבר הרחיב הר"ם בענין המידות שצריך שיתנהג האדם בדרך הממוצעת כמו שתמצא
בהלכות דעות .שאר המידות הנזכרות בי"ג מידות הן מיוחדות בשם יתעלה יותר ומה
שיוכל האדם להדמות אליו בהם מבואר בעצמו .והענין שכולל מצוה זו הוא כולו הערה
שכלית להדמות בדרכי ה' ופעולותיו.
äîöò éðôá äåöîë úéðîð ä÷ãö úåöî äîì ì

והנה שאלנו אחד מן החברים אחר שמצוה זו היא כוללת כל התכונות המועילות לנפש
איך ימנה מצוה צדקה מצוה בפני עצמה שזה מדרכי ה' באמרו )ירמיה ט כג( אני ה' עושה
חסד משפט וצדקה בארץ .ואפשר לומר כי הצדקה מצד שהיא דבר שיקשה לרוב בני אדם,
והוא פיזור הממון ונתינתו ,הוצרך לצוות על זה בייחוד גם אם אפשר שיהיה נכלל באמרו
'והלכת בדרכיו' .ועוד כי הצדקה הוא ענין תפול עליו ההסכמה למה שיצטרך להנהגה
מדינית ,הלא תמצא בקצת מקומות אשר יסכימו כולם יחד כי כאשר יקרה מקרה לאחד
מהם ממפולת השריפה או שטיפת הנהר ,תהיה יד כולם שוה להשלים החסרון ההוא מאשר
מקרה ראוי לכל ,ובזה יבטח בקיום היישוב לו ולזרעו .וכן הוא ענין הצדקה יצטרך להסכמה
בין בני אדם כמאמר הכתוב )דברים טו יא( כי לא יחדל אביון מקרב הארץ .ונמשך לזה
מאמר רבותינו אמרו )שבת קנא (:אקדימו רפתא לעניי כי היכי דלקדמו לבניך.
אמנם המידות אשר בנפש לא יפול בהם הסכמה ,והם לפי טוב תכונת בעל נפש והרגילו
עצמו בהן לעצמו לפי הערתו השכלית ,ואין המידות שהוזכרו במדרש בענין ביאור והלכת
בדרכיו שהם הרחמים והחסד והחנינה .ובכלל מצוה זו גמילות חסדים שהוא בגופו שאין
לה שיעור או כגון בקור חולים וניחום אבלים וקבורת מתים והכנסת כלה ולויית האורחים
וכן כל כיוצא בזה .וכבר בארו זה גם כן בדרכי ה' לפי שכל אלו הערה שכלית .וכאשר
תתבונן בפרטי הענינים מה שבא בענינים אלו מדברי רבותינו תתבונן במה שיש בו מן
השלמות ומן התיקון והיושר ,ועל אלו אמר )פאה א( שהעושה אותן אוכל פירותיהן בעולם
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ,וזה מבואר ששכר גמילות חסדים יושג בעולם הזה
וההערה השכילת שהיא העיקר הוא הקרן שקיימת לו לעולם הבא.

   

152
íéúáä øôñ

î

íéøùé úìéñî

î

áøä ò"åù

î

9

 

ïçìùä êåøò

)í"áîøä úèéùá íéðåøçà éøáã (ã
"ãåã úãåöî" åøôñá æ"áãøä éøáãá <?> ìéòì ïééò ê
===å ÷øô á"î á"ç "úéøáä øôñ" øñç ==== ê
úåãéîä ïå÷éú éðéðò ìë ììåë "åéëøãá úëìäå" ì

 ... :øáçîä úîã÷ä :íéøùé úìéñîועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם
ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותוåéëøãá äëéìää ...
 ,íðå÷úå úåãîä øùåé ïéðò ìë ììåëוהוא מה שביארו ז"ל מה הוא רחום אף אתה רחום וכו',
וכלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר .וכללו
חכמינו ז"ל )אבות פ"ב( כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם ,דהיינו כל ההולך
אל תכלית ההטבה האמיתית ,דהיינו שתולדתה חיזוק התורה ותקון אחוות המדינותóà=] .
===åéìò êîñù äàøð í"áîøä úèéù úàæù øéëæä àìù

 :â åð÷ :ç"åà :áøä ò"åùמצות עשה מן התורה לילך בדרכי ה' שנאמר והלכת בדרכיו
)בפ' תבא כח ט( וכך למדו בפירוש מצוה זו מה הוא נקרא חנון אף אתה היה
חנון ועושה מתנת חנם ,מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום ,מה הוא נקרא ארך אפים
אף אתה היה ארך אפים ,וכן שאר כל המדות שיש באדם צריך להדמות עצמו בהם לבוראו
ולמאוס ברע שבהם ולבחור בטוב.
וכיצד ירגיל אדם עצמו במדות טובות עד שיקבעו בו יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה
על פי המדות האלו ויחזור בהם תמיד עד שתהיה עשייתן קלה בעיניו ויקבעו המדות
בנפשו כגון אם היה כילי יפזר ויתן ממון הרבה לעניים ויגמול חסד גם לעשירים ויחזור
ויתן עד שתקבע בנפשו מידת ורב חסד שנשתבח בה הקב"ה.
ואחר שתקבע בנפשו מידה זו )בערכין פרק המקדיש שדהו )כח (.במשנה וגמרא שם ובכתובות פרק
נערה דף נ' ע"א ועיין בפרש"י פ"ב דביצה דף ט"ז ע"א ובפרק ו' דחולין דף פ"ד ע"א( לא יפזר יותר
מדאי שזו אינה דרך טובה ותקנת חכמים שלא יבזבז יותר מחומש אלא ינהג בדרך המיצוע
הוא דרך הטובה והישרה.
חוץ משפלות הרוח שמאד מאד הוי שפל רוח כי תועבת ה' כל גבה לב )משלי טז ה( לכן
יתרחק מזה עד קצה האחרון וכל המגביה לבבו כאלו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך
ושכחת את ה' וגו' )דברים ח יד( וכל מי שיש בידו גסות הרוח הוא כאשרה ואין עפרו
ננער בתחיית המתים.
וכן הכעס מידה רעה מאוד ומגסות הרוח היא באה לכן יתרחק מזה גם כן עד קצה אחרון
ואפילו אם צריך לכעוס על העם להפרישם מדבר עבירה ולהחזירם למוטב יראה עצמו
כאלו הוא כועס ותהיה דעתו מיושבת עליו בינו לבין עצמו ואמרו חכמים כל הכועס כאלו
עובד כוכבים ומזלות ונשמתו מסתלקת ממנו שנאמר טורף נפשו באפו )איוב יח ד( לפיכך
ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש כלל לדברי המכעיסים וזו דרך צדיקים
עלובים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים ביסורים
ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו..
åòáè ìò åìëù øéáâäì íãàä áééç ì

 :ä óéòñ å"ð÷ ïîéñ ç"åà :ïçìùä êåøòדיעות בני אדם ומדותיהן שונות זה מזה ,יש
מי שהוא רגזן ויש מי שהוא רך הלב ,יש בעל גאוה ויש שדעתו שפלה,
יש אכזרי ויש רחמן ,יש כילי ויש פזרן ,והדרך הישרה לאחוז במידת המיצוע כי הקצוות
לא טובות ,ורק בגאוה ראוי להתרחק עד הקצה האחרון מפני שהיא מאוסה מאד ועל זה
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שנינו באבות מאד מאד הוי שפל רוח.
ואל יאמר האדם מה לי לעשות אחרי שמטבעו כן הוא ,שהרי האדם מוכרח בשכלו להתגבר
על טבעו וזה כל חובת האיש הישראלי ,ואמרו חכמים לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר
הרע ,וכתיב והלכת בדרכיו מה הוא רחום אף אתה היה רחום מה הוא חנון אף אתה היה
חנון ,וירגיל טבעו לדרך התורה והמצוה...
úåëéøàá í"áîøä éøáã øåàéá ì

:åéëøãá úëìäå øîàðù åéëøãá úåîãäì :æ äùò 'à ÷øô úåòã :äðè÷ä ãé
)א( כך למדו בפירוש מצוה זו מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה
הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום ,מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש ]מ"ע :לשון
הרמב"ם דעות פ"א[ .ועל הדרך מה שקראו הנביאים לא-ל בכל אותן הכינויין כמו ארך אפים
ורב חסד צדיק וישר תמים וכיוצא בהן )ב(
) :éðò úçðîב( אבל לשון הרמב"ם :ועל דרך זו קראו הנביאים לא-ל בכל אותן הכינויין ארך אפים וכו'
להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם וכו' שם.

כל אלו הם דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו.
שנאמר והלכת בדרכיו וכבר נכפל זה הציווי ואמר ללכת בכל דרכיו וכמו כן נכפל בלשון
אחר ואמר אחרי ה' אלהיכם תלכו ופירשו בו אחר מידותיו תלכו ,מה הוא מלביש ערומים
שנאמר ויעש ה' לאדם וגו' ומבקר חולים שנאמר וירא אליו ה' וגו' ומנחם אבלים שנאמר
ויהי אחרי מות אברהם וגו' וקובר מתים שנאמר ויקבור אותו בגי ,אך אתה עשה כך .וענין
כולם ההדמות בפעולותיו הטובות והמידות הנכבדות אשר יתואר בהם הא-ל יתעלה על
צד המשל ]מ"ע :לשונות בספר מצוות מצוה ח[ כביכול שמתנהג במידות הטובות האלו עם
בריותיו ,אבל באמת הוא יתברך יתעלה על הכל עלוי רב וגדול אשר אין בנו כח כלל ולא
בכל הנבראים להשיג גודל מעלתו ורב טובו ודרכו יתברך עם הברואים כי גבהו שמים
מארץ וגו') .ד(
) :éðò úçðîד( גם אצלו יתברך נאמר וחרה אף ה' ,וכן ויתעצב אל לבו ,ועוד רבים כיוצא בהן ,אבל באמת
כשמתנהג במידות האלה אין תקומה לעולם מבריותיו ,אבל חייבים להתנהג במידות אשר הוא מקיים בהן
העולם מבריותיו )עכ"ד(.
ועוד והוא האמת ,כי באמת אין בדרכיו ובכל הנהגותיו יתברך שום רע ,ובביאור אמרו אין רע יורד מלמעלה,
אלא כל הרע הוא מצד המקבלים ,וכל הרעות המגיע לעולם הוא מצד עצמם כענין שנאמר מה יתאונן אדם
חי גבר על חטאיו ,ואמר מידכם היתה זאת לכם ,אבל מצידו יתברך הרי כל מה שהמציא המציא על שלימות
הטוב לאמיתה ,כי אם שהמציא אותה על זאת התנאי שתשנה לרעה מצד בחירות האדם ,ואף הרעה הזאת
היא לטובה ,כי סוף כל סוף יושלם הכל על אמיתת הטוב ,והדברים בזה ארוכים ועמוקים למאוד.
ולפיכך כל דרכיו והנהגותיו יתברך יהיו איך שיהיו על האמת אינם כי אם אך טוב וחסד ,וכענין שנאמר
עולם חסד יבנה ,ועל זה הדרך מחויבים אנחנו להדמות אליו להיות כל ענינינו ופעולותינו רק טוב ושמאתנו
לא יצא שום רע וזהו והלכת בדרכיו ובינה .ולקמן בפ"ב יתבאר איך ישתמש אדם במידות הרעות.

)ב( דעות הרבה יש לבני אדם ,יש בעל חימה כועס תמיד ויש שדעתו מיושבת עליו ואינו
כועס כלל ,יש גבה לב ביותר ויש שפל רוח ביותר ,יש בעל תאוה לא תשבע נפשו מהלוך
בתאוה ויש לב טהור מאוד לא יתאוה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן ,יש נפש
רחבה אשר לא תשבע נפשו בכל ממון העולם כענין שנאמר אוהב כסף לא ישבע כסף
ויש נפש שפלה אשר דיו אפילו דבר שלא יספיק לו ולא ירדוף להשיג כל צרכו ,יש מפזר
כל ממונו בידו לדעתו ויש מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו אוכל פרוטה משלו אלא
בצער גדול .ועל דרכים אלו שאר כל הדעות כגון מהולל ואונן ,וכילי ושוע ,ואכזר ורחמן,
ורך לבב ואמיץ לב וכיוצא בהן.
)ג( הדרך הישרה שבהן היא המידה בינונית שבכל דעה והיא הדעה שהיא רחוקה משני
הקצוות ריחוק שוה .ואינה קרובה לא לזו ולא לזו ,לפיכך ציוו חכמים הראשונים שיהא
אדם שם דעותיו תמיד ומשער ומכוין אותם לדרך האמצעית .כיצד ,לא יהא בעל חימה
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נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני ,לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס
עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת .וכן לא יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך להן
ואי אפשר לחיות בזולתן ,כענין שנאמר צדיק אוכל לשובע נפשו ,וכן לא יהיה בעל נפש
רחבה נבהל להון ולא עצב ובטל ממלאכה אלא בעל עין טובה ממעט עסק ועסוק בתורה,
ולא יהיה עמל בעסקו אלא להשיג דבר שצירך לו לחיי שעה ואותו המעט שהוא חלקו
ישמח בו כענין שנאמר טוב מעט לצדיק .וכן לא יקפוץ ידו ביותר ולא יפזר ממונו אלא
נותן צדקה כפי מסת ידו ומלוה כראוי למי שצריך .וכן לא יהא מהולל ושוחק ולא עצב
ואונן אלא שמח כל ימיו בנחת ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות .וכמו כן בכל שאר
דעותיו .ודרך זה היא דרך החכמים .והוא ששלמה אמר פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו.
החסידים הראשונים היו מטין דעות שלהן מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות .יש דעה
שהיו מטין אותה כנגד הקצה האחרון ויש דעה שהיו מטין אותה כנגד הקצה הראשון,
וזהו לפנים משורת הדין.
אבל לא כל אדם ראוי וזוכה לכך ,וכאמרם הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם והרבה
עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם .לפיכך לא כל הרוצה ליטול את השם יטול ,וצריכין
לכנוס בשער המידות טובות בלאט ובנחת ובהדרגה גדולה] .מ"ע :דעת עצמו והוא פשוט[.
)ה( יש מידות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינוניות אלא יתרחק מן הקצה האחד עד
הקצה האחר ,והוא גובה הלב .שאין דרך טובה שיהיה האדם עניו בלבד אלא שיהיה שפל
רוח ותהיה נמוכה למאוד .ולפיכך נאמר במשה רבינו עניו מאד ולא נאמר עניו בלבד.
ולפיכך ציוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח .ועוד אמרו שכל המגביה לבו כפר בעיקר
שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך .ועוד אמרו )סוטה ?? בשמתא מאן דאית ביה
גסות הרוח ואפילו מקצתה.
) :éðò úçðîו( לא כמאן דאמר שם בסוטה תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמיני שמשמינית ,ולא כשאר מאן
דאמרינן שם אלא כר' נחמן בר יצחק דאמר לא מינה ולא מקצתה דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לב ,כל
שהוא במשמע :לשון הגהות מיימוני שם.

וכבר מצינו אשר התורה הזהירה אפילו על המלך לבלתי רום לבבו מאחיו .ואף שצריך
להשתרר עליהם גם השתרר בהנהגותיו אך היה יהיה שפל רוח ,עתה מה יאמרו שאר העם
ואף אחד העם .והגאוה מן העבירות החמורות המאבדות ומכלות הנפש שנאמר תועבת ה'
כל גבה לב .ומה יועיל רוב עשרו וגנזי מרומיו אחרי כי הוא נתעב ונאלח לפני ה' ,ונאמר
אל יתהלל חכם בחכמתו וגו' כי אם בזאת וגו' .ובעבודת הש"י והדבקות בו שנאמר הוא
תהילתך והוא אלהיך] .מ"ע :רבינו יונה בשערי תשובה[
)ו( וכן הכעס מידה רעה היא עד למאוד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחד
וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו ,ואם רצה להטיל אימה על
בניו ובני ביתו או על הציבור אם הוא פרנס ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב ,יראה
עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא
מדמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס .אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו עובד
ע"ז ,ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ואם נביא הוא נבואתו
מסתלקת ממנו ,ובעלי כעס אין חייהם חיים .לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג
עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים .וזו היא הדרך הטובה .ודרך הצדיקים הן
עלובין ואין עולבין שומעים חרפתן ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים ביסורין ועליהם
הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
)ז( לעולם ירבה אדם בשתיקה) ...ח( אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי...
)ט( לא יהיה אדם בעל קטטה ולא בעל קנאה ולא בעל תאוה ולא רודף אחר הכבוד כך
אמרו חכמים הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם) ...י( -ïéà-
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)יא( כיצד ירגיל אדם עצמו בדיעות הטובות עד שיקבעו בו ,יעשה וישנה וישלש במעשים
שעושה על פי הדעות האמצעיות והטובות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים
עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו.
)יב( אם האדם מרגיש בעצמו אשר הוא איננו על הדרך הטובה בדרכי המידות וכבר יצא
מן הדרך הישר לאחת הקצוות ,כיצד הוא רפואתו ,מי שהוא בעל חימה אומרים לו להנהיג
עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל וילך בדרך זו זמן מרובה עד שתיעקר החימה מלבו.
וכן אם היה גבה לב ינהיג עצמו בבזיון הרבה וישב למטה מן הכל וילבש בלויי סחבות
המבזים את לובשיהם וכיוצא בדברים אלו עד שתיעקר גובה הלב ממנו ,ואח"כ יחזור לדרך
האמצעית שהיא דרך הטובה .ולכשיחזור לדרך האמצעית ילך בה כל ימיו .ועל קו זה יעשה
בשאר כל הדעות אם היה רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן רב
עד שיחזור בו לדרך הטובה והוא מידה בינונית שבכל דעה ודעה וכאשר ביארנו.
"úåòøä" úåãéîá ùîúùäì íâ êéøö ïåëðä íå÷îá ì

)) ù"ééò åððéðòî àì (ä - àו( אל תאמר שמידות הרעות אין משתמשים בהם
:'á ÷øô
לעולם בשום פנים ,אינו כך ,כי כבר נמצא בדרכי השם להשתמש בם ,וכבר נצטוינו על
המידה האכזריות בתורה הקדושה באמרה לא תחוס עינך ולא תחמול ולא תכסה ,הוזהרנו
בזה שלא לחמול ולרחם על המחטיאים והמכשילים בני אדם .ואמרו חכמים הראשונים
כל הנעשה רחמני על האכזרים לסוף נעשה אכזרי על הרחמנים .וכמו כן במידת העזות
להשתמש בה נגד רשעים ואנשי העבירות והחולקים על האמת ,ולצוות בחסד ולהזהיר מן
הגנות ,ולהוביש החטאים ולהוכיח הקטנים והגדולים ,כמו שאמר הנביא )ישעיה נ ז( שמתי
פני כחלמיש ,וכמו כן במידות הגאוה כאשר ידעת מענין מרדכי עם המן .וכמו כן להיות
יקר רוח וגבה לב בעניני היראה ועבודה שלא יספיק לו במה שיזדמן אלא ימעט בעיניו
כל מעשהו ותגבה נפשו למעלה תמיד וכענין שאמר שלמה )דבה"י-ב יז ו( ויגבה לבו בדרכי
ה' .וכמו כן במידת השנאה וכמו שאמר החסיד )תהלים קלט כב( הלא משנאיך ה' אשנא
תכלית שנאה שנאתים ,ואמר כל אורח שקר שנאתי ,וכמו כן להשמתש במידת העצלות
בתאוות הבהמיות אשר הנאותיהם חולפת מן האדם וישאר עליו חרפתם בעולם הזה ועונשם
לעולם הבא ,אבל מקום הזריזות בהנאות הרוחניות ובמעשים שמתכוונים בהם לעבודתו
יתברך כמאמר החסיד )תהלים קיט ס( חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצותיך ,וכמו כן בכל
המידות הרעות בכולם יש בהם דרך ומבוא לעבודת השם.
 :éðò úçðîענין זה מבואר בחובות הלבבות שער עבודת אלהים פרק י' גם באורחות צדיקים.

)ז( על זה הדרך אמרו החכמים הראשונים )נזיר כג (:גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא
לשמה ,ועוד אמרו )משלי ג ו( בכל דרכיך דעהו ואפילו לדבר עבירה ,ענין כוונתם היא על
המשתמש במידות הרעות בדרכי השם ,אע"פ שהיציאה אל הקצוות בדיעות היא עבירה,
אבל אם הכוונה היא לשם שמים ,היא מצוה .וזה הוא אשר סיים החכם באמרו והוא יישר
אורחותיך ,ירצה אע"פ שהקצוות אינם דרך הישר בכל זאת הכוונה הזאת תשים העקוב
למישור ,והפעולות המוחזקות בפחיתות ישובו מעלות .והוא כי כאשר יכוונו לשמים אע"פ
שהוא משתמש בתאוות ובמידות הפחותו שהם מפעולות היצר הרע בכל זאת לא קנה בזה
היצר התגברות או ממשלה כמנהגו בהשמתשו בהנה כי אם עוד יכנע לפני בוראו וישאר
השטן כרוך בעקבי השכל .ראה מה ענה דוד למיכל בת שאול ביוצאו מפזז ומכרכר כאחד
הריקים לפני ה'] .מ"ע :בעל עקידה בפירושו על התורה )==(.
)ח( אבל לזה הענין צריכים רב זהירות למאד ושיעשה באמת ובלב שלם לשם מצוה,
ויבחון לבדוק עצמו בשבע בדיקות אם היא אינה מעשה יצר הרע ואם היא אינה בחלקלקות
ובזיופי היצר לעשותה מצוה ,לזאת הזהר והזהר לבל תלכד במצודותיו ושמור נפשך מאד
כאשר תשמש בתאוות על זה הדרך והוא יתברך עזרך.
==,90-92 'îò åéúåéìòáõ"áòé == ïîæäå íå÷îä éôì ìëäå íöòá äòø äãéî ïéàù íéøîåàäíéðåøçà úîéùø
== ,øâàîá íéøùéîçøàå ,íéøôñ øâàîáå ù"ééò æî ÷øô á"ç àéìéàî äùî 'øì äðùî éôìà
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î

àçñéùøôî íðåá éáø

î

øìéî øåãâéáà áøä

î
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øìñã áøä

ïëåôéäáå ïäá âäðúäì êøåöä éôìå úåéãîä "ìòá" úåéäì êéøö íãàä ì

 :àçñéùøôî íðåá éáøפעם אחת בא לפני האדמו"ר מפשיסחא אחד מהחסידים רך
בשנים ,והבין הרבי שהוא וותרן מאד עד שהוא נותן מלבושו
לעניים ,ואמר לו שלא זו הדרך וכו' ,ואמר לו משם הרב מלובלין ז"ל פירוש הכתוב
בראשית כ"ח ויעקב איש תם יושב אוהלים ופירש"י ז"ל תם שאינו חריף לרמות קרוי תם,
והקשה הרבי ז"ל הא כתיב אחיו אני ברמאות,
ותירץ שצריך האדם שיהיה אדון ואיש על המידות ולא שיהיה בעצמו המידה כמו שאמרו
ז"ל )קהלת רבה פ"ז( מי שנעשה רחמן במקום שצריך להיות אכזרי כו' ,שצריך שתהיה המידה
טובה בידו פעם להתנהג במידה זו לשם שמים ואם צריך להתנהג בהיפוכה לשם שמים
כן יעשה ,וזה שאמר איש תם שהיה איש ואדון על מידת התמימות גם כן ,מתי להיות
תם .כל זה אמר בשם הרבי ז"ל.
וסיים דבריו כן אתה בני הגם שמידה טובה מאד היא הנדיבות אבל צריך האדם להיות
בעל המידה מתי להתנהג בה) "íéôåö íéúîø" .אליהו רבה פרק כג עמוד (194
"èôùîå ä÷ãö" úåðáì øùôà åéìòù ãåñéä àåä úåãéîä úåîéìù ì

øåãâéáà áøä

 :øìéîבראשית יח יט) ,מתורגם מאנגלית(åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë :
 .'åâå èôùîå ä÷ãö úåùòì 'ä êøã åøîùå åéøçà åúéá úàåהרמב"ם

בהל' דעות )פ"א ה"ו-ז( מסביר ענין זה על פי הפסוק והלכת בדרכיו ,מה הוא נקרא חנון
אף אתה היה חנון ...מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש ...דרך זו נקראת דרך ה'
והיא שלימד אברהם אבינו לבניו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
אחריו ושמרו דרך ה'.
פירוש הדבר ,אברהם לימד את ביתו להידמות לשלימות המידות שהקב"ה מייצג .השלימות
הזאת מהווה יסוד שעליו אפשר לבנות ה"צדקה ומשפט" של התורה .וכמו שלמדנו מדברי
הגר"א )פתיחה לאבן שלמה( שכתב" :כל עבודת ה' תלויה בתיקון המידות".
úååö÷ä éúùî äìòîìå éøîâì äùãç äãéî àéä "úéðåðéá"ä äãéîä ì

 :øìñã áøäאין הפירוש ברמב"ם שדרך הממוצע הוא ממש חצי המרחק בין קצה אחד
לקצה השני ,למשל חצי פזרנות וחצי כילות ,אלא כילות ,שהיא מידה רעה,
אפילו משהוא כילות היא ג"כ רעה וצריכין לעקור לגמרי מדת הכילות ,וכן פזרנות היא
מידה רעה ואפילו פזרנות קצת בלי חשבון הוא רע וצריכין לעקור אותה מידה לגמרי מן
הלב ,וא"כ מי שיש לו מדת הכילות אם רק יתנהג בפעולות הנדיבות לא יקנה מדת הנדיבות
כלל וכלל שמדת הכילות ישאר אצלו רק אפשר לא כ"כ בתוקף כמקודם אבל עדיין הוא
קמצן וזהו מידה רעה ובשביל זה צריך הוא לעשות פעולות של קצה השני דהיינו פזרנות
יתירה כדי לעקור מן השורש מדת הכילות שלו שלא ישאר מאומה מאותה מידה רעה
בלבו ,ורק אז יכול להתחיל ולהתנהג בפעולות של נדיבות ,כיון שנדיבות היא מידה חדשה
לגמרי שאין לה שום שייכות לא עם כילות ולא עם פזרנות,
ואין הפירוש של מידה ממוצעת שהיא ממש באמצע בין שני הקצוות אלא היא למעלה
משניהם ואין קשר ביניהם כלל ,וכן הוא בכל מדות טובות שהרמב"ם קורא אותם מדות
ממוצעות ,שאין להם שייכות עם המדות הרעות אלא המידה טובה היא אחרת לגמרי,
מיוסדת על דרך התורה ושלימות האדם.
äî ,äéìâðà ,ïäàö éàîù ø"øä úàî ,ä"ë 'îò í"áîøìíé÷øô äðåîù ìò øåàéá "äðåîùìíâå" ñøèðå÷ êåúî
.ì"öæ øìñã .à .à ø"øäåî åáø éôî òîùù

     

î

    

157

øìñã áøä
úéòöîàä êøãä úàæå äøéçáäå úòãä çëá åéúåãéî úà êéìåäì áééç íãàä ì

] :à"èéìù àøéôù äùî áøäמתוך שיחה בפני רבני ארגון "בינת הלב" ,נרשם ע"י
הג"ר א .שלנגר ,בספר "בינת המידות" עמ'  ,74הוצ' פלדהיים י-ם תשס"ז[.
]אחרי שמביא לשון הרמב"ם בהל' דעות פ"א ,כותב... [:צריך להבין מה לכל המידות
האלו ולהליכה בדרכי ה'? לדוגמא ענין אומץ הלב ומורך הלב ,מאיפה באה החובה על
האדם לתקן ענינים אלו...
במורה נבוכים ח"א פרק נד כותב הרמב"ם "כל היפעלות רע" ,פירוש האדם חייב לפעול
בעצמו את פעולותיו ולא להיות כלי פעולה בידי מי מבחוץ .והרי כל המידות כולם פועלות
על האדם באופן שהוא נמשך אחריהם .כל הילוך אחרי מידה נקרא להיות נפעל ,לתת את
עצמו להיות נפעל על ידי כח אחר ,בלי בחירה מצידו.
החובה ללכת בדרכי ה' מחייבת את האדם שבכל פעולה שלו ,גדולה או קטנה ,הוא יהיה
בחור בה ,והולך בה מכח בחירתו .לכן הוא חייב לאזן את כל מידותיו שאף אחת מהם
לא תוליך אותו .תמיד הוא יהיה זה שמוליך את עצמו .וישתמש במידות במשקל הנכון
שהוא בחר בו .לאדם אסור להיות נגרר גם לא על ידי מידותיו שלו.
...איך יבחר האדם בדרך הנכונה הממוצעת? על ידי כח הדעת .הוא מצוה להשתמש בדעת,
שענינה שיקול ,הכרעה ,איזון .על הדעת נאמר שהיא שוקלת ,מכרעת ,נוטה .כח הדעת
מביא בחשבון את כל הצדדים ומכריע ...אם כן מצות ההליכה בדרכיו היא לנהוג במתקלא
]-משקולת[ לנהוג באופן כזה שמביא בחשבון את שני הצדדים ומכריע ביניהם ויוצר דרך
אמצעית מורכבת משניהם...
===å ÷øô á"î á"ç "úéøáä øôñ" øñç ==== 2
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øìñã áøä

 דרך הבינונית- הוספות ועיונים
êù ïî íçðî øæòìà 'ø ,éøæò éáà

,"úåãî" àìå "úåòã" í"áîøä íúåà àø÷ äîì
à"ô úåòã

óà ùåã÷ àåä äî" úåòã í"áîøä éøáã øåàéá

ùé÷ìàîù ÷çöé 'ø ,÷çöé úéá

à"ô úåòã

222 î"åç

à úåòã

ä÷éøàè ìàåîù äéãéãé 'ø ,ãéãé ïá
21 à úåòã

,äö÷ä ãò äåàâå ñòë

,á"ô úåòã í"áîøä éøáãáå ñòë øåñéà ïéðòá

åì ,è ,ç 'îò :úåòã úåëìä
ïîøäà íäøáà 'ø ,íìåò úåëéìä
à 'éñ é"ã÷

ãð à ç"åà

éðøåú õáå÷ ,çøæîä øåà

,úéðåðéáä êøãá

êåáðøèù äùî éáø ,äáùçîå úòã

,ãåòå äëìää éô ìò úåãî

úãîì äúåñçéúäå ñòëä úãî :øîàîä êåúá
íéãåîò âì êøë

,,÷éðæðåøá íåçð ø"ã úàî äåàâä
274-5

ïéáåø áã øëùùé 'ø è÷éì ,à"øâä úåøåà
èö-àö 'îò

÷àååèéì ãåã ììä 'ø ,åéëøãá úëìäå
êøãá ,á à"ô úåòã í"áîøä úèéù øåàéá
åð-ð

,ñòëå äåàâ ïéá ÷åìéçäå úéðåðéáä
àãðì ì"âñ øæòìà 'ø ,êìîä ãé

ïéðòáå á"ôì äøéúñáå úéðåðéá äãéî øåàéáá
ä à úåòã

,äåàâå ñòë

ù"éàì ãåáë
êåúá / úéðåðéáä êøãá í"áîøä éøáã øåàéá
55 ,àéàãä ù"øäî ìù ãôñä

:ã óã

,úéòöîàä êøãá í"áîøä úèéùá

àééìéàî úøåô ïá äùðî 'ø ,äùðî éôìà
àìå äàâúú àì ùåøéôá äååöî àì äøåúä
ùé äåàâä éë ììë êøãá äøéëæä ÷ø ñåòëú
äãéî øåñàì øùôà éàù éðôî 'åëå ÷æéä äá
äîå÷îá íéîòôì äëøöðù ïåéë èìçäá äòø
æî ÷øô á"ç ,úìòåîäå äéåàøä
ç÷åø øæòìà 'ø ,ïáà éøåè äòáøà
á,àô úåòã 'ìä

,ãåòå úéðåðéáä êøãá í"áîøä éøáãá
øù ÷éæééà ÷çöé 'ø ,øñåî úåçéù è÷ì

êøã úéðåðéáä êøãä ,úåãéîá í"áîøä úëøãä
æú ãåîò â äùãç .äî , ...äøùéä 'ä
èøåôôø óñåé ìàøùé 'ø ,äðùä úáåùúì
ïå÷éú úáåç / åéëøãá úëìäå úåöî øãâá
,åôù ,äôù

,úåòã 'ìä ùéø í"áîøáå úåãéîä
æôù

ïåàøåã çîö øá ïåòîù åðéáø ,úåáà ïâî
ãàî ñèéåì éáø éøáãá úéðåðéá äãéî ïéðòá
ã"î ã"ô

,çåø ìôù éåä ãàî

èîñ .à áøä ìù åøîàî "úåìåòô"ì "úåðåëú"
ç÷ø éç ãåòñî 'ø ,ç÷ø äùòî
à"ô úåòã

===

ìåàù-øá êìîéìà 'ø ,áìå äåöî
åéëøãá úëìäå ÷øô

,== áåùç=== øåàéá

âøáðéèù øéàî íééç 'ø ,íééç úðùî
,ãçåéîá ñòë ïéðòìå úåòã ùéø í"áîøä éøáãá
ã úéðòú

õéåå÷ñàá éåìä óìàåå 'ø ,äðùî øãñ

== ==

ùéåøè íçðî 'ø ,íéøùéî çøà
éòöîàä å÷ä ïéðòá í"áîøá äøéúñä áùééî
,çë äøòä 45 'îò ò"òå 25 'îò äåàâä úãéîá
åë 'òä 25 'îò

íâ úììåë åéëøãá úëìäå úåöîù øáåñ
÷ø àìå )'åëå äð÷ ì-à åîë( úåù÷ä úåãéîä
íäá ùîúùäì êéøöù àìà ãñç úåãéî
'æ øåàéá 'â ,'åëå êøåöä íå÷îá íéîòôì
àðøñ íééç á÷òé 'ø ,éàåø éçì øàá
,åéëøãá úëìäå éðéðòå í"áîøä éøáã øåàéá
úåòã úåëìä

èîñ ïðçìà áøä ,õáå÷ ,'ë ,úåéìòî
ïéá ÷åìéç ,úåòã à"ô í"áîøä éøáãá øåàéá

,ììëá úåãéî ïéðòá

êàáøéåà ð"ð íçðî 'ø ,ïîàð çøåà

'âéâ äôìë 'ø ,äåø ï"âë
'â ùåøã

,ù"ééò úéðåðéáä êøãä øåàéá
ïéèùðééô äùî 'ø ,äùî úåøâà

é÷öéáåðè àðè äîìù 'ø ,äîìù úëøá
35

,"äúà

øöìî ïîìæ øñéà 'ø ,ìæàä ïáà

,äøåúá úåãéîä ïå÷éú áåéç åøëæð àì äîì

øòååàæåìù íäøáà 'ø ,äãåäé øàá
à"ç óåñ / úåòã

,äåàâå ñòëî õåç òåöéîä êøã
135

ééçá åðéáø ,ééçá åðéáø
àéä åæéà äðùîá úåãéîá úéðåðéáä êøã ïéðò
à á úåáà ,'åëå äøùé êøã
àðøñ ìà÷æçé 'ø ,ìà÷æçé úéá
ñòëá íâ àéä àúééøåàãá òåöéîä êøãä
úåãéî éúùá êìéì êéøö íäéøáãî ìáà äåàâå
ã"ä à"ô úåòã

,äö÷ì åìà

áøéá á÷òé 'ø ,á÷òé úéá

159
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øìñã áøä
íéìùåøé) ,"äòù éùã÷" øôñ óåñá ñôãð
ïîéñ .(íéðîéñ 'çá íéãåîò ä"ð ììåë ,ç"ñùú
åáå ò"îì øù÷äå êåðéçä B"áîøä úèéùá 'à
ãåîìì éãë íéîëçì ÷áãäì) ,÷áãú
àø÷ð íùä éëøãá êìåää 'â ïîéñ .(íäéùòîî
åéëøãá úëìäå ìù ñçéä 'æ ïîéñ .'ä úòéãé
.íéáåùç íéðîéñ ãåòå .à÷åã úåãéî â"éì

êøãá

í"áîøä

13

,? úååöî ãåòå åéëøãá

,á"ô à"ô úåòã í"áîøä éøáã ìò
ñáå÷'â óñåé 'ø ,íé÷øô äðåîù

êøã / í"áîøä ìù úéòöîàä êøã øåàéáá
24-14

úåòã

é÷ñáåà÷àø÷ íçðî 'ø ,êìîä úãåáò
,úåòã 'ìä ìù íéðåùàøä íé÷øôá úåëéøà
â á à úåòã

26-16

ìéååééô ìà÷æçé 'øä ,íãà úåãìåú
ìëå úåòã 'ìä à"ô í"áîøä éøáãá øåàéá
âë 'îò

,ïéðòä

øìéî øåãâéáà 'ø ,øåãâéáà úøåú
'îò á"ç

÷ñðòæéìî êìîéìà 'ø ,ïè÷ ìéèòö
òèáù éî ìùîì åòáè úà øáùì àøáð íãàä
ìöòù éî åà ,êôéäì íåé íéòáøà âäðúé ïù÷ò
øáã ìë úåùòì íåé íéòáøà åîöò ìéâøé
æè úåà

,úéðåðéáä

êøã / í"áîøä ìù úéòöîàä êøã øåàéáá
,úéðåðéáá úëìì ïéà íäáù úåãéîäå úéðåðéáä

,úåòã 'ìä ùéø í"áîøä éøáãá øåàéá
àì÷

,úéðåðéá äãéî ïéðò

,úåòã ùéø í"áîøä ìù úåðåðéáä êøãá

øàñë ìàåîù íééç 'ø ,áåè íù
á"ô à"ô úåòã

,"ïðáøãî"

äéàãä äéãáò 'ø ,êìîä ãáò
ùéø

ñìâðåø÷ ãåã 'øä ,øñåîå äîëç úåçéù
ã úøáåç

éúùá

ïéð÷ò ïáà äãåäé ïá óñåé 'ø ,øñåî øôñ

ã"ô

úëìäå íåùî äøåúä ïî íä úåãéîä ïéðò íà

:úåîå÷î

å,ä à úåòã

íù íåìéò ,äëåîð çåø
,äåàâä úãéîá úåòã í"áîøä éøáã øåàéáá

úòãá

éøôñå äèåñ 'îâî ãåîéìá /ä à úåòã úéðåðéáä
éðùä äö÷ì íéëìåä ñòëå äåàâ / å à úåòã

,úåàîâåã ãåò ù"ééòå ,úåæéøæá

é÷ñðìñæ ÷çöé ïøäà 'ø ,ãé ìò õáå÷
é"ò õáå÷

,'áå à"ô úåòã í"áîøä úèéù øåàéá
97

ïäàö éàîù 'ø ,äðåîùì íâå ñøèðå÷
'îò ,åìù íé÷øô äðåîùá í"áîøä éøáã øåàéá
øìñã áøä íùá "úéðåðéáäêøã"äøåàéáä"ë
ä"ë 'îò ,ù"ééò
õéáåá÷òé äãåäé äùî 'ø ,íééçä êøã ñøèðå÷
,åéëøãá úëìäå úååöîá íéùåãéçå ïúîå àùî

==מקורות בקלסר מיוחד למקורות הרמב"ם ושיטתו ועוד
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_ äãâàá ì"æç éøîàî :å ÷øô +
íéãñç éìîåâå íéðùééá íéðîçø ì

 :èò úåîáéשלשה סימנים יש באומה זו ,הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים .רחמנים
דכתיב )דברים יג יח( ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ,ביישנים דכתיב )שמות כ
כ( בעבור תהיה יראתו על פניכם ,גומלי חסדים דכתיב )בראשית יח יט( למען אשר יצוה את

בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט .64
... :íù :éøéàîוכל שאין בו שלשה סימנים הללו ראוי לחוש ולהתרחק ממנו כפי היכולת.
... :íù :à"ùøäîולענין גומלי חסדים אמר דכתיב כי ידעתיו גו' ,ואף על גב שלא הוזכר
בכתוב אלא משפט וצדקה ,הוציאו מן הכתוב הזה ג"כ גמ"ח והוא בכלל ושמרו דרך ה'
גו' ,כי הגמ"ח נקרא דרך ה' שילך בה האדם אחרי מדותיו ית' ב"ה כמ"ש אחרי ה' אלהיכם
תלכו וכי אפשר להלוך אחר שכינה כו' אלא להלוך אחר מדותיו מה הוא מלביש ערומים
כו' .ומיהו ק"ק אמאי לא קאמר נמי מהאי קרא דכי ידעתיו גו' דעוד סימנים ניכרים יש
בהם בעלי משפט ובעלי צדקה ,ואפשר דאין אלו משפט וצדקה סימנים ניכרים כמו אלו
ג' דנקט ודו"ק:
íéãñç úåìéîâå äøåú... ì

 :ä-.ä úåëøáתני תנא קמיה דרבי יוחנן כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את
בניו מוחלין לו על כל עוונותיו ,אמר ליה רבי יוחנן בשלמא תורה וגמילות
חסדים דכתיב )משלי טז( בחסד ואמת יכפר עון ,חסד זו גמילות חסדים שנאמר )משלי כא(
רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ,אלא קובר את בניו מנין...
 .æé àî÷ àááא"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי מאי דכתיב )ישעיה לב( אשריכם זורעי על
כל מים משלחי רגל השור והחמור כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה
לנחלת שני שבטים שנאמר אשריכם זורעי ואין זריעה אלא צדקה שנאמר )הושע י( זרעו לכם
לצדקה וקצרו לפי חסד ואין מים אלא תורה שנאמר )ישעיה נח( הוי כל צמא לכו למים.
 :çé äðùä ùàøדאמר רב שמואל בר אמי ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר
רב יונתן מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע שנאמר )שמואל
א ג( ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה אמר רבא בזבח ובמנחה
אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ,אביי אמר בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה
ובגמילות חסדים ,רבה ואביי מדבית עלי קאתו רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין ,אביי
דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין.
... :çö ïéøãäðñוהתניא שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מה יעשה אדם וינצל מחבלו של
משיח – יעסוק בתורה ובגמילות חסדים...
íéøáã)÷åñôä àáåî íéãñç éìîåâáå,'åëå ìàøùéìä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî ùìù :çñåðä ïàë éîìùåøéá .64
,éîìùåøéäçñåðë(ã ç) äáø øáãîáò"òå .êéúåáàìòáùðøùà ãñçäúàå úéøáäúà êì êé÷ìà'ä øîùå(áé æ
.íäøáàìãñç á÷òéì úîà ïúú áéúëã íéãñç ìîåâ :é"ô éúáø äìëáå ,íé÷åñôäéúù íéàáåî íéãñçéìîåâáå

     

î
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...úåéøáä ìò íçøîä ìë ì

 :àð÷ úáùתניא רבן גמליאל ברבי אומר )דברים יג יח( ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ,כל
המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים וכל שאינו מרחם על הבריות
אין מרחמים עליו מן השמים.
 :áì äöéáואמר רב נתן בר אבא אמר רב ...דכתיב )דברים יג יח( ונתן לך רחמים ורחמך,
כל המרחם על הבריות ביודע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו
מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו.
 .âñ úáùאמר רב כהנא וכו' כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו
 [åçúôì àåáì íééðòä çéðî åðéàùשנאמר )איוב ו( למס מרעהו חסד ,שכן בלשון יונית
קורין לכלב למס.

]:é"ùø-

]íéøåáñ íééðòä ìáà êúéáá íéîã íéùú àì íåùî øáåò åðéàù òø åðéàù áìë åìéôà ùøéô ïàë à"ùøäîá-
àø÷á éë äéøôåèåäéáéð ïéìé÷ùãíåî ìòá àåäù òø áìë åìéôà ;úîà úôùáå ,åúéáì àåáì íéàøéå òø àåäù
.[áìë íúñ æîøð

 .åð÷ úáùכתיב אפנקסיה דרבי יהושע בן לוי ...האי מאן דבחמשה בשבא
 [úáùá éùéîçáיהי גבר גומל חסדים ,מאי טעמא משום דאיברו ביה דגים
ועופות.[é"ùø ;ä"á÷ä ìù åãñçá ïéðåæéð àìà ïéìëåàì ïéçøåè ïéàù-] .

]ãìåðù éî-

 :àð÷ úáùתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר עשה עד שאתה מוצא
 [úåùòìéîì àöåîומצוי לך ] [ïåîî-ועודך בידך ] [úåîúùíãå÷ êúåùøáêãåò-ואף
שלמה אמר בחכמתו )קהלת יב( וזכור את בוראך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי
הרעה ,אלו ימי הזקנה...

]äúàù ãò ä÷ãö äùò-

ä÷ãö úåöî íéé÷î ïéà ïâåäî åðéàù éðòì ä÷ãö ïúåðä ì

 :è àøúá àááדאמר רבי יצחק מאי דכתיב )משלי כא( רודף צדקה וחסד ימצא חיים
צדקה וכבוד ,משום דרודף צדקה ימצא צדקה אלא לומר לך כל הרודף
אחר צדקה הקב"ה ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה.
רב נחמן בר יצחק אמר הקב"ה ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להן צדקה כדי לקבל
עליהם שכר ,לאפוקי מאי לאפוקי מדדריש רבה ,דדריש רבה מאי דכתיב )ירמיה יח( ויהיו
מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם ,אמר ירמיה לפני הקב"ה רבונו של עולם אפילו
בשעה שכופין את יצרן ומבקשין לעשות צדקה לפניך הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין
כדי שלא יקבלו עליהן שכר.
== íéðåøçà ãåòå ,æè ÷"á óñåé é÷åîéð ,äîø ãé .

 .é á"áתניא אמר רבי אלעזר בר יוסי כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה שלום
גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים שנאמר )ירמיה טז( כה אמר
ה' אל תבא בית מרזח ואל תלך לספוד ואל תנוד להם כי אספתי את שלומי מאת העם
הזה ...את החסד ואת הרחמים ,חסד זו גמילות חסדים ,רחמים זו צדקה.
... .ã÷ úáùג"ד גמול דלים ,ומשום מה פשוטה רגלו של ג' לעבר ד' ,שכן דרכן של
גומלי חסדים לרוץ אחר דלים .משום מה פשוטה רגל של ד' לעבר ד' ,ללמד
לדל שימציא עצמו לקבל צדקה ,משום מה הפוכים פניו של ד' מן ג' ,ללמד את הגומל
שיתן לדל צדקה בצינעא כדי שלא יתבייש...
=== == íéùøôîáåïåùìä ÷åéãá ù"ééò
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 :à é :ïéøãäðñ éîìùåøéרבי יודן בר חנן בשם ר' ברכיה אמר הקב"ה לישראל בני אם
ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה ,לכו והדבקו
בחסד ,מאי טעמא דכתיב )ישעיה נד י( כי ההרים ימושו זו זכות אבות ,והגבעות תמוטינה
זו זכות אמהות ,מיכן ואילך וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמיך
ה'.ä åì ø"÷éå ò"ò .
 :áé ÷øô :øæòéìà éáøã é÷øôכי חסד חפצתי ולא זבח )הושע ו ו( ,אמר הקב"ה חביב
עליו חסד שאתם גומלין זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני
)מ"א ג ד(  ...ילקוט שמעוני ו תקכ"ב.
 :ä"ò÷úú úìä÷ :éðåòîù èå÷ìéקהלת ז יד :ביום טוב היה בטוב וביום רעה ראה ,אמר
ר' תנחומא בר חנילאי ביום טובתו של חברך היה עמו בטובה ]-השתתף
בשמחתו[ ,ואם נזדווג לחברך יום רעה ראה לעשות עמו חסד.
.íééðòä íò äùòúù íéãñç úåìéîâá ,áåèá äéä äáåè íåéá åè úåà íéèôùî àîåçðúìäåùäå

 :ä äùøô :äáø íéøùä øéùאני ישנה מן המצוות ולבי ער לגמילות חסדים ...אני ישנה
מן המצוות ולבי ער לעשותן...
.ìàøùéìúéòáè àéä éë íéãñç úåìéîâ úåùòì øò éáì î"î úååöîä ïî éðà ìöòúî :ìå÷ äôé ùåøéôá

÷=] :æ äùøô :äáø úìäבענין נבל הכרמלי =להביא את הפסוק... [...כל הכופר בגמילות
חסדים כאילו כופר בעיקר ...אבל דוד מה היה עושה ,גומל חסד לכל...
÷ :æ äùøô :äáø úìäוהחי יתן אל לבו ,מה ת"ל ,עביד חסדא דיעבדון לך ,לווי דילווניך,
קבור דיקבורנך ,גמול חסד דתתגמל חסד...
 :â"ìø æ"îø :éðåòîù èå÷ìéאמר רב עזריה תדע לך כח הצדקה משלום בן תקוה שהיה
מגדולי הדור והיה עושה צדקות בכל יום ומה היה עושה ,היה ממלא
חמת מים והיה יושב עם פתח העיר וכל אדם שהיה בא מן הדרך היה משקה אותו ומשיב
את נפשו ובזכות זה שרתה עליו שכינה שנאמר )מלכים ב כב( וילך חלקיה הכהן ואליקים
אל חולדה הנביאה אשת שלום בן תקוה* ,וכשמת ...ויצאו כל ישראל לגמול חסד עם
שלום בן תקוה וראו החיל שבא עליהם וישליכו את האיש בקבר אלישע וחיה ואח"כ
הוליד את חנמאל**...
=*÷"ãøá ä"ëå ,ù"ééò (äàéáðääãìåç) åúùà ìò ùãå÷ä çåø äúøù äæ úåëæáùàñøéâä âì ÷øô à"øã é÷øôá
'îâá íéàéáðäïéá áùçðùäðéëù åéìò äúøùùïåëðäù íù à"ãøôá ì"ãø øåàéááïééò íìåà (ë âé á) íéëìîá
:ãé äìéâî
=**...ùéà íéøáå÷ íä äðäå ...õøàá åàåáé áàåî éãåãâå åäåøá÷éå òùéìà úîéå :àë-ë âé á íéëìîá øôåñîë
àéáîù ÷"ãøá ù"ééòå ,åéìâø ìò í÷éå éçéå òùéìà úåîöòá ùéàä òâéå êìéå òùéìà øá÷á ùéàä úà åëéìùéå
[.äæ ùøãî

 :è"ðúú íéìäú :éðåòîù èå÷ìéוחסד ה' מעולם עד עולם ...אבל צדקה עד ג' דורות...

     

î

    

163

øìñã áøä
íéãñç úåìéîâá äæ úà äæ åâäðúäå... åðéáà á÷òé úàååö ì

 :åðéæàä éøôñכט :לו חכמו ישכילו זאת ...דבר אחר אילו הסתכלו ישראל במה שאמר
להם יעקב אביהם לא שלטה בהם אומה ומלכות ,ומה אמר להם קבלו
עליכם מלכות שמים והכריעו זה את זה ביראת שמים והתנהגו זה את זה בגמילות חסדים.
ãñç ìîåâ ä"á÷ä ì

... :âé ç äùøô :äáø úéùàøáאמר רבי שמלאי מצינו שהקב"ה מברך חתנים ומקשט
כלות ומבקר חולים וקובר מתים ,מברך חתנים מניין שנאמר )בראשית א(
ויברך אותם אלהים ,ומקשט כלות מניין שנאמר ויבן ה' אלהים את הצלע ,מבקר חולים
מניין שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא ,קובר מתים מניין שנאמר ויקבר אותו בגיא.
א"ר שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן אף מראה פנים לאבל ,הדא הוא דכתיב )בראשית לה(
וירא אלהים אל יעקב עוד ]בבואו מפדן ארם ויברך אותו[ ,מה ברכה ברכו ,רבי יונתן אמר
ברכת אבלים .65
 :âë ïîéñ çìùéå (øáåá) :àîåçðúוירא אלהים אל יעקב עוד וגו' ,זש"ה טוב ללכת אל
בית אבל וגו' )קהלת ז ב( ,אמר ר' שמעון בר אבא שתי מידות הן של גומלי
חסדים ,לגמול חסד עם הכלה ואת המת ,אם באו שתיהן ביחד לתוך ידיך אין אתה יודע
איזו מהן לאחזו תחלה ,בא שלמה ופירש טוב ללכת אל בית אבל וגו',
מצינו בני אדם שהלכו לבית המשתה ולא נתפרשו שמותם ,ובני אדם הלכו לבית האבל
ונדחו מגיהנם ונתפרשו שמותם ונתנבאו ברוח הקדש ,ומי היו אלו שהלכו לבית המשתה,
כתיב ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול )בראשית כא ח( ,מהו גדול ,מלמד שהיו
שם שם ועבר ואבימלך ,ולא נתפרשו שמותם ,אבל אלו שהלכו לבית האבל נתפרשו שמותם
)איוב וחביריו( ,ונדחו מגיהנם ,ושרתה עליהם רוח הקדש ,ואלו הן אליפז התימני ובלדד
השוחי וצופר הנעמתי ,ושרתה עליהן רוח הקדש ,שנאמר ויען אליפז התימני )איוב ד א(,
ואין ויען אלא לשון נבואה ,שנאמר משה ידבר והאלהים יעננו בקול )שמות יט יט( ,הוי טוב
ללכת אל בית אבל וגו' .ומי הראה פנים תחלה ]לאבל[ ,הוי אומר הקב"ה אימתי כשמתה
דבורה ,שנאמר ותמת דבורה וגו' )בראשית לה ח( וכתיב וירא אלהים אל יעקב עוד וגו'.
 :àáø åäéìà éáã àðúפרק כו בתו"ד... :ובזמן שהאדם הוא מכבד וכו' את אביו ואת
אמו ...אומר לו הקב"ה בני בא וראה גנזי שמים ...אם תשמע בקול ה'
אלקיך ותלך בדרכיו שהם דרכי שמים ,ומה הם דרכי שמים שהוא רחום ומרחם על הרשעים
ומקבלן בתשובה ,כך אתם תהיו רחמנים זה על זה.
דבר אחר מה דרכי שמים שהוא חנון ונותן מתנות חנם ליודעין אתו ולשאינן יודעין אותו,
כך אתם תנו מתנות זה לזה.
דבר אחר מה דרכי שמים ארך אפים ,מאריך רוחו עם הרשעים ומקבלן בתשובה ,כך תהיו
אתם מאריכין פנים זה לזה לטובה ,ואל תהיו מאריכין פנים זה לזה לפורענות.
דבר אחר מה דרכי שמים רב חסד ,מטה כלפי חסד ,כך אתם תהיו נושאים פנים כלפי
טובה לעשותה יותר מן הרעה.
 :áåè ç÷ì :àúøèåæ àú÷éñôבראשית ה כד :ויתהלך חנוך את האלהים .שלשה מידות
נאמרו בצדיקים ,את האלהים ,האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו
)בראשית מח טו( ,אחרי ה' אלהיכם תלכו )דברים יג ה( ,משל לאחד שהיה לו שלשה בנים,
ïúðåéáøëæåîå,ù"ééò ïåùì éåðéùá,øîà óñåé áø ä"ã æè æîø úéùàøáéðåòîùèå÷ìéá àáåî :äáø úéùàøá .65
== íéìáà íåçéð ïéðòì íé÷åñô éðù ùéù ë"ùîá <?> ä"ìù ìéòì ïééòå .ù"ééò <?> íéøáã ìàéæåò ïá
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הגדול הולך לפניו ,לכך נאמר באבות אשר התהלכו אבותי לפניו ,שהיו גדולים במצות,
והבינוני הולך אחריו ,לכך נאמר בישראל אחרי ה' אלהיכם תלכו ,אחרי ענותנותו ,אחרי
אריכת אפים שלו ,אחרי חסידותו ,והקטן הולך בצד אביו שלא יתעה בדרכים ,לפיכך נאמר
בדורות הראשונים את האלהים ויתהלך חנוך את האלהים ,את האלהים התהלך נח:
===òùô ìò øáåòå íéìã ïðåçå ïåðçå íåçø úåéäì ,åéëøãáúëìì... ,êåöî éëðà øùà ä"ã íéáöð úùøô íù ãåòå
.íäá àöåéë ïëå

íéøáã äùîçá ãñç ìîåâ ä"á÷ä ì

 :?? :åäéìà úôåçחמשה דברים עשאן הקב"ה בגמילות חסדים ,זיווגם זה לזה ,מלביש
ערומים ,קיבור מתים ,ניחום אבלים ,ובקור חולים .זיווגם מנים שנאמר
ויביאה אל האדם ,מלביש ערומים מנין שנאמר ויעש ...כתנות עור וילבישם ,ביקור חולים
מנין שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא ,קיבור מתים מנין דכתיב ויקבור אותו בגי ,ניחום
אבלים מנין דכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו.
==äøö÷á âð 'îò úéùàøá éìé÷ñ á÷òé åðéáøì äøåú ãåîìúá ÷úòð ,äîëç úéùàø óåñá àáåî ùøãî

íéãñç úåìéîâ ìù úåøåáç åùò íéøöîá ìàøùé åéäùë ì

 :àë äùøô :äáø åäéìà éáã àðúכשהיו ישראל במצרים תמימי דרך ]היו[ ,כשעמדו
אבותינו על הר סיני לקבל עליהן תורה מסיני היו תמימי דרך בדבר,
פייסן תחילה ואחר כך ערך לפניהם נזיקין וכל מידות הדין ,ואחר כך אמרו ,ברוך ה'
אלהים אלהי ישראל אלהי צבאות יושב הכרובים ,אתה הוא האלהים לבדך על כל ממלכות
הארץ ,אתה עשית את השמים ]ושמי[ השמים בתבונה ,נתקבצו וישבו ,שהיו כולם אגודה
אחת ,äæ íò äæ íéãñç úåìéîâ åùòéù úéøá åúøë ,וישמרו בלבבם ברית אברהם יצחק ויעקב
שלא יניחו לשון בית יעקב אביהם וילמדו לשון מצרים מפני דרכי עבודה זרה...
==ãñç úáäàá àáåî äæ ùøãî == ÷éúòäìå ù"ééò (??âë ÷øô) íù êåîñá íéîòô äîë ãåò òéôåî äæ ïåùì
åáö÷úð,íåéì íåéî øáåâåêìåä ãåáòùäåäòøôúåøéæâîìöðäìäöò íåù ïéàù ìàøùéåàøùë:ì"æå ã ÷øô á"ç
.åìöðéå íéîùá äðåéìòä ãñçä úãéî øøåòúú äæ éãé ìòå ,äæ íò äæ ãñç ìåîâì úéøá åúøëå úçà äãåâàá
ãåò ù"ééò

íé÷éãöä íò çåîùì ãéúò åøéáçì øåæòì êéà åáìá áùåçä ì

 :(è"î÷úú æîø ù"÷ìé) :áé äùøô :éìùî ùøãîמרמה בלב חורשי רע וליועצי שלום
שמחה ...ר' זעירא משמע ליה אפין אחרין כל מי שהוא ישן על מטתו
בלילה ומחשב בלבו ואומר אני משכים מחר ואעשה טובה עם פלוני ,הוא עתיד לשמוח
עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא ,שנאמר וליועצי שלום שמחה.
[äãåòñ é"ò] ÷çöé ìù åòøæ íò ãñç ìåîâé ä"á÷ä àåáì ãéúòì ì

 :èé÷ íéçñôדרש רב עוירא ...מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל ,עתיד הקב"ה לעשות סעודה
לצדיקים ביום  åãñç ìîâéùלזרעו של יצחק....

]ìîåâù ïéðò :ìàððç åðéáøá íù-

[...÷çöé ìù òøæì ãñç ä"á÷ä

 íéì÷ùט... :דגמלת חסד עם דמתחמי ולא חמי....

 :øæòéìà éáø úðùîאמר ר' אליעזר ביר' שמעון ,כל מקום שאתה מוצא
דבריו שלרבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי בהגדה עשה אזנך כאפרכסת,
שנאמר להקשיב לחכמה אזניך תטה לבך לתבונה ,שמתוך כך אתה מכיר את
מי שאמר והיה העולם .למוד לך הגדה ,שמתוך כך אתה מכיר את התורה
ודרכי בוראך ,ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו.
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 .æé úåëøáמרגלא בפומיה דרבי מאיר ,גמור בכל לבבך ובכל נפשך úà úòãì
 éëøãולשקוד על דלתי תורתי ,נצור תורתי בלבך ,ונגד עיניך תהיה ,יראתי

שמור פיך מכל חטא ,וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועון ,ואני אהיה עמך
בכל מקום.
 ,'åë êááì ìëá øåîâ :à"ùøäîהכוונה בזה כמ"ש הפלוסופים האלהיים דחייב כל אדם
להשכיל בידיעת מציאותו ואחדותו ויכלתו וידיעת דרכיו כו' ית' ב"ה כפי יד שכלו של
אדם ,אך על פי אמונתנו ,והתורה וכל מה שנראה לו בשכלו שהוא נגד תורתנו הקדושה
לא יאמין בו ויתלה הדבר בקט שכלו וז"ש ר"מ גמור בכל לבבך כו' לדעת דרכי ה' אשר
ממנו תמצא מופת למציאותו ואחדותו ויכלתו שהוא ודאי דבר גדול כי גם זה האיש משה
רבינו בקש על זה הודיעני נא את דרכך אך אמר שתשקוד על דלתי תורתי שלא תזוז ממנה
ודבר שיעלה על לבך והוא נגד תורת משה הוא דרך אפיקורסות ולא תשגיח בו כלל וזה
הלשון שנינו הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס דהיינו על דבר שהוא
נגד התורה ולפי שכל עסקי האדם הם במחשבה ובמעשה ובדבור אמר נצור תורתי בלבך
שהיא במחשבה ונגד עיניך תהא יראתי במעשה שמור פיך כו' הוא בדבור ומסיים וטהר
וקדש כו' הוא דבר נוסף כמ"ש שיקדש אדם עצמו גם במותר לו ואז ואני וכו' וק"ל:
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_ ïúéååìå íéçøåà úñðëä :æ ÷øô +

הכנסת אורחים של אברהם אבינו )א(

כּחם ַהיּוֹם:
האהל ְ ֹ
פּתח ָ ֹ ֶ
ישׁב ֶ ַ
ממרא ְוהוּא ֹ ֵ
בּאלני ַ ְ ֵ
אליו ה' ְ ֵ ֵֹ
ויּרא ֵ ָ
)א( ַ ֵָ
ויּרץ
ויּרא ַ ָָ
עליו ַ ַ ְ
נצּבים ָ ָ
אנשׁים ִ ָ ִ
שׁלשׁה ֲ ָ ִ
והנּה ְ ֹ ָ
ויּרא ְ ִ ֵ
עיניו ַ ַ ְ
ויּשּׂא ֵ ָ
)ב( ַ ִ ָ
אדני ִאם ָנא
ויּאמר ֲ ָֹ
ארצה) :ג( ַ ֹ ַ
ויּשׁתּחוּ ָ ְ ָ
האהל ַ ִ ְ ַ
מפּתח ָ ֹ ֶ
לקראתם ִ ֶ ַ
ְִָ ָ
מים
מעט ַ ִ
יקּח ָנא ְ ַ
עבדּ) :ד( ֻ ַ
מעל ַ ְ ֶ
תעבר ֵ ַ
בּעיניַ אל ָנא ַ ֲ ֹ
מצאתי ֵחן ְ ֵ ֶ
ָָ ִ
וסעדוּ
לחם ְ ַ ֲ
ואקחה ַפת ֶ ֶ
העץ) :ה( ְ ֶ ְ ָ
תּחת ָ ֵ
והשּׁענוּ ַ ַ
רגליכם ְ ִ ָ ֲ
ורחצוּ ַ ְ ֵ ֶ
ְַ ֲ
תּעשׂה
ויּאמרוּ ֵכּן ַ ֲ ֶ
עבדּכם ַ ֹ ְ
עברתּם ַעל ַ ְ ְ ֶ
תּעברוּ ִכּי ַעל ֵכּן ֲ ַ ְ ֶ
אחר ַ ֲ ֹ
לבּכם ַ ַ
ְִֶ
מהרי
ויּאמר ַ ֲ ִ
שׂרה ַ ֹ ֶ
האהלה ֶאל ָ ָ
אברהם ָ ֹ ֱ ָ
וימהר ַ ְ ָ ָ
דּבּרתּ) :ו( ַ ְ ַ ֵ
כּאשׁר ִ ַ ְ ָ
ֲַ ֶ
אברהם
הבּקר ָרץ ַ ְ ָ ָ
ואל ַ ָ ָ
ועשׂי ֻעגוֹת) :ז( ְ ֶ
לוּשׁי ַ ֲ ִ
סלת ִ
קמח ֹ ֶ
סאים ֶ ַ
שׁלשׁ ְ ִ
ְ ֹ
אתוֹ) :ח(
לעשׂוֹת ֹ
וימהר ַ ֲ
הנּער ַ ְ ַ ֵ
ויּתּן ֶאל ַ ַ ַ
בּקר ַרָ וטוֹב ַ ִ ֵ
ויּקּח ֶבּן ָ ָ
ִַַ
עמד
לפניהם ְוהוּא ֹ ֵ
ויּתּן ִ ְ ֵ ֶ
עשׂה ַ ִ ֵ
אשׁר ָ ָ
הבּקר ֲ ֶ
וּבן ַ ָ ָ
וחלב ֶ
חמאה ְ ָ ָ
ויּקּח ֶ ְ ָ
ִַַ
ויּאכלוּ:
העץ ַ ֹ ֵ
תּחת ָ ֵ
עליהם ַ ַ
ֲֵ ֶ
עמּם
הלָ ִ 
ואברהם ֹ ֵ
סדם ְ ַ ְ ָ ָ
פּני ְ ֹ
ויּשׁקפוּ ַעל ְ ֵ
האנשׁים ַ ַ ְ ִ
משּׁם ָ ֲ ָ ִ
ַויּקמוּ ִ ָ
)טז( ָ ֻ
לשׁלּחם:
ְְַָ
)בראשית יח א-ה(

:ñåì÷ðåà

)א( ואתגלי ליה ה' במישרי ממרא והוא יתיב בתרע משכנא כמיחם יומא) :ב(

וזקף עינוהי וחזא והא תלתא גוברין קימין עלווהי וחזא ורהט לקדמותהון
מתרע משכנא וסגיד על ארעא) :ג( ואמר ה' אם כען אשכחית רחמין קדמך ]בעינך[ לא
כען תעבר מעל עבדך) :ד( יסבון כען זעיר מיא ואסחו רגליכון ואסתמיכו תחות אילנא:
)ה( ואסב פתא דלחמא וסעודו לבכון בתר כן תעברון ארי על כן עברתון על עבדכון ואמרו
כן תעביד כמא דמלילתא) :ו( ואוחי אברהם למשכנא לות שרה ואמר אוחא תלת סאון
קמחא סולתא לושי ועבידי גריצן) :ז( ולבית תורי רהט אברהם ונסיב בר תורי רכיך וטב
ויהב לעולימא ואוחי למעבד יתיה) :ח( ונסיב שמן וחלב ובר תורי דעבד ויהב קדמיהון
והוא משמיש עלויהון תחות אילנא ואכלו:
)טז( וקמו מתמן גובריא ואסתכיאו על אפי סדום ואברהם אזיל עמהון לאלוואיהון:
) :ïúðåé íåâøúא( ואתגלי עלוהי יקרא דה' בחיזוי ממרא והוא מרע מכיבא דמהולתא
יתיב תרע משכנא לתוקפא דיומא) :ב( וזקף עינוי וחמא והא תלתא
מלאכין בדמות גוברין קיימין קומוי דאשתלחו לצרוך תלת מיליא ארום לית אושר למלאכא
דשירותא דמשתליחא ליתיר מן מילא חד חד אתא למבשרא יתיה דהא שרה ילדה בר זכר
וחד אתא למישזבא ית לוט וחד אתא למיהפך ית סדום וית עמורה וכד חמינון רהט
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לקדמותהון מתרע משכנא וסגיד על ארעא) :ג( ואמר בבעו ברחמין מן קדמך ה' אין כדון
אשכחית חינא קומך לא כדון תסלק איקר שכינתך מעילוי עבדך עד דאיכנוס עיבוריא:
)ה( ואיסב סעיד דלחם וסעידו לבכון ואודו לשום מימרא דה' ובתר כדין תעבירון ארום
בגין כדין באישון שירותא אזדמנתון ועברתון על עבדכון בדיל למסעוד ואמרו יאות מלילתא
עביד כפתגמך) :ו( ואוחי אברהם למשכנא לות שרה ואמר אוחא תלת סאין סמידא דסולתא
פתוכי ועבידי גריצן) :ז( ולבקרותא רהט אברהם ונסב בר תורי רכיך ושמן ויהב לעולימא
ואוחי למעבדיה תבשילין) :ח( ונסיב לואי שמין וחלב ובר תורי דעבד עולימא תבשילין
וסדר קדמיהון כאורח הילכת בריית עלמא והוא משמש קדמיהון ואינון יתבין תחות אילנא
ודמי ליה כאילו אכלין:
) :é"ùøא(  ,åéìà àøéåלבקר את החולה .אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו
היה ,ובא הקב"ה ושאל בשלומו ,àøîî éðåìàá :הוא שנתן לו עצה על המילה,
לפיכך נגלה עליו בחלקו ,áùé :ישב כתיב ,בקש לעמוד ,אמר לו הקב"ה שב ואני אעמוד,
ואתה סימן לבניך ,שעתיד אני להתיצב בעדת הדיינין והן יושבין ,שנאמר )תהלים פב א(
אלהים נצב בעדת אל ,ìäàä çúô :לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו,íåéä íåçë :
הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים ,ולפי שראהו מצטער שלא היו
אורחים באים ,הביא המלאכים עליו בדמות אנשים:
)ב(  ,íéùðà äùìù äðäåאחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את
אברהם ,שאין מלאך אחד עושה שתי שליחיות .תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן
בלשון רבים )פסוק ח( ויאכלו) ,פסוק ט( ויאמרו אליו ,ובבשורה נאמר )שם י( ויאמר שוב
אשוב אליך ,ובהפיכת סדום הוא אומר )יט כב( כי לא אוכל לעשות דבר) ,שם כא( ,לבלתי
הפכי .ורפאל שרפא את אברהם הלך משם להציל את לוט ,הוא שנאמר )שם יז( ויהי
כהוציאם אותם החוצה ויאמר המלט על נפשך ,למדת שהאחד היה מציל,åéìò íéáöð :
לפניו ,כמו )במדבר ב כ( ועליו מטה מנשה .אבל לשון נקיה הוא כלפי המלאכים:
 ,àøéåמהו וירא וירא שני פעמים ,הראשון כמשמעו והשני לשון הבנה ,נסתכל שהיו נצבים
במקום אחד והבין שלא היו רוצים להטריחו ואף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם,
עמדו במקומם לכבודו ולהראותו שלא רצו להטריחו ,וקדם הוא ורץ לקראתם .בבבא
מציעא )פו (:כתיב נצבים עליו ,וכתיב וירץ לקראתם ,כד חזיוה דהוה שרי ואסר פירשו
הימנו ,מיד וירץ לקראתם:
)ג(  ,'åâå àð íà éðãà øîàéåלגדול שבהם אמר ,וקראם כולם אדונים ולגדול אמר אל נא
תעבור ,וכיון שלא יעבור הוא ,יעמדו חבריו עמו ,ובלשון זה הוא חול .דבר אחר קודש
הוא ,והיה אומר להקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים .ואף על פי שכתוב
אחר )פסוק ב( וירץ לקראתם ,האמירה קודם לכן היתה ,ודרך המקראות לדבר כן ,כמו
שפירשתי אצל )ו ג( לא ידון רוחי באדם ,שנכתב אחר )ה לב( ויולד נח ,ואי אפשר לומר
אלא אם כן קודם גזירת מאה עשרים שנה ,ושתי הלשונות בבראשית רבה )מח י(:
)ד(  ,àð ç÷éעל ידי שליח ,והקב"ה שלם לבניו על ידי שליח שנאמר )במדבר כ יא( וירם
משה את ידו ויך את הסלע ,íëéìâø åöçøå :כסבור שהם ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם
והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו .אבל לוט שלא הקפיד ,הקדים לינה לרחיצה,
שנאמר )יט ב( ולינו ורחצו רגליכם ,õòä úçú :תחת האילן:
)ה(  ,íëáì åãòñåבתורה בנביאים ובכתובים מצינו דפתא סעדתא דלבא .בתורה סעדו לבכם.
בנביאים )שופטים יט ה( סעד לבך פת לחם .בכתובים )תהלים קד טו( ולחם לבב אנוש יסעד.
אמר רבי חמא לבבכם אין כתיב כאן אלא לבכם ,מגיד שאין יצר הרע שולט במלאכים:
 ,åøåáòú øçàאחר כן תלכו ,íúøáò ïë ìò éë :כי הדבר הזה אני מבקש מכם מאחר שעברתם
עלי לכבודי ,ïë ìò éë :כמו על אשר ,וכן כל כי על כן שבמקרא )לקמן יט ח( כי על כן באו
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בצל קורתי) ,לקמן לג י( כי על כן ראיתי פניך) ,שם לח כו( כי על כן לא נתתיה) ,במדבר י לא(

כי על כן ידעת חנותנו:
)ו( ÷ ,úìñ çîסלת לעוגות ,קמח לעמלן של טבחים ,לכסות את הקדרה ,ולשאוב את
הזוהמא) :ז(  ,áåèå êø ø÷á ïáשלשה פרים היו כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלìà :
 ,øòðäזה ישמעאל לחנכו במצות) :ח(  ,'åâå äàîç ç÷éåולחם לא הביא לפי שפירסה שרה
נדה ,שחזר לה אורח כנשים אותו היום ,ונטמאת העיסה ,äàîç :שומן החלב שקולטין
מעל פניו ,äùò øùà ø÷áä ïáå :אשר תקן ,קמא קמא שתקן ,אמטי ואייתי קמייהו,åìëàéå :
נראו כמו שאכלו ,מכאן שלא ישנה אדם מן המנהג:
)טז(  ,íåãñ éðô ìò åôé÷ùéåכל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך )דברים
כו טו( ,שגדול כח מתנות עניים שהופך מידת רוגז לרחמים ,íçìùì :ללוותם ,כסבור
אורחים הם:
) :í"áùøא(  ,'ä åéìà àøéåהיאך ,שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים .שבהרבה
מקומות כשנראה המלאך קורהו בלשון שכינה כדכת' כי שמי בקרבו ,שלוחו
כמותו .וכן וירא אליו מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה ,וכתו' שם וירא ה' כי סר לראות:
 ,íåéä íåçëמה צורך לכתוב כחום היום ,אלא להודיעך כי בלוט כת' ויבאו ]שני[ המלאכים
סדמה בערב ,ולכך אמר להם לוט סורו נא אל בית עבדכם ולינו ,אבל אברהם לפי שבאו
אליו כחום היום בבקר שאין דרך אורחים ללון אלא לאכול ולעבור ,לפיכך לא אמר להם
אברהם ללון אלא וסעדו לבכם ואחר תעבורו:
)ה(  ,íëãáò ìò íúøáò øùà ïë ìò éëוכן כי על כן באו בצל קורתי ,כי על אשר באו .דרך
המקרא לחסר אשר ברוב מקומות:
)ו( ÷ ,úìñ çîקמח של חיטים ,שכל מקום שכת' סלת ,מחיטים הוא ,כדדרשינן ממילואים
דכת' סלת חיטים תעשה אותם) :ז(  ,íäøáà õø ø÷áä ìàåלפי שאמר להם פת לחם ,דבר
מועט ,לפי שדרכם נחוץ ללכת ,הוצרך לרוץ ולמהר ,לפי שאמר להם מעט ועשה הרבה,
ולהגיד חשיבותו של אברהם נכתב כל זה:
)ח(  ,áìçå äàîç ç÷éåלפי פשוטו של מקרא לא הוצרך לפרש שהביא את פת לחם על
השלחן אלא התוספת שלא אמר להם הוצרך לומר שהביא .הבאת פת על השלחן אינו
חידוש ,אבל החמאה והחלב והבשר שאינו מזומן לכל האורחים הוצרך לפרשãîåò :
 ,íäéìòכשאיש יושב ואחר עומד ,קורהו עומד עליו .וכן ראיתי ה' יושב על כסא ]וגו'[
שרפים ]עומדים[ ממעל לו ,וכן במיכיהו וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו:
 ,õòä úçúאילנות שבפרדס:

:ï"áîø

ë"ùîá ò"òå ,äàåáðäúåàøîá äéä íà í"áîøä íò çåëéå ïéðòá 'à ÷åñôá åéøáã ïàë åèîùð=...

åéìà øåáéã äéä àìå ïëùîá ä"á÷ä äìâðù åîë äìéî úåöî ìò øëùë äéä ïàë äðéëùä éåìéâù
== ãåò ù"ééò

)ב(  ,åéìò íéáöð íòèåשהיו עומדים לנגדו מסתכלים ,כלשון הנצב על הקוצרים )רות ב ה(,
משרי הנצבים )מ"א ה ל( ,ולפי שהוא יושב והם היו עומדים ורואים בו אמר "עליו" .וזה
טעם וירא וירץ לקראתם ,כי כאשר ראה אותם עומדים נגדו ולא היו הולכים לדרכם רץ
לקראתם להביאם אל ביתו .וטעם מפתח האהל ,להגיד שהיה עדיין יושב שם אחרי הסתלק
ממנו מראה השכינה :ויתכן שיהיה "עליו" על האהל ,שהיו קרובים אליו מן הצד האחר
שלא כנגד הפתח ,והיו שם נצבים ולא היו מתקרבין אל אברהם ,כטעם חונים על הים
)שמות יד ט(:
)ג(  ,êéðéòá ïç éúàöî àð íà éðãàמצינו אותו בספרים קמוץ .והנה קראם בשם רבם באל"ף
דל"ת ,כי הכיר בהם שהם מלאכי עליון כאשר יקראו אלהים ואלים ולכן השתחוה להם ארצה:
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 ,êãáò ìòî øåáòú àð ìàעם כל אחד ידבר כדרך כל התורה ושמרתם את )כל( חקתי
)ועשיתם אותם( ,ערות אביך וערות אמך לא תגלה )ויקרא יח ה( ,ובקצרכם את קציר ארצכם
לא תכלה )שם יט ט( ,ובקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל
נפשך )דברים ד כט( .ורוב משנה התורה כן .והפך מזה ראה אנכי נותן לפניכם היום )שם יא
כו( .ורבותינו אמרו )ב"ר מח ו( לגדול שבהם אמר .וגם זה יתכן שאמר לגדול אל נא תעבור
ואתה ורעיך אשר ישארו עמך תרחצו רגליכם:
והנכון בעיני שקרא את כולם אדונים ,ופנה אל כל אחד ואחד ,לראשון אמר אם נא מצאתי
חן בעיניך אל נא תעבור ,וכן אמר לשני ,וכן אמר לשלישי ,לכל אחד בפני עצמו יתחנן
אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך ,ויוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם
כולכם ,וזה דרך מוסר וכבוד מרוב חפצו להתנדב עמהם.
והנה הכיר בהם שהם עוברי דרך ואין חפצם ללון שם ,ולכן לא בקש מהם רק שיוקח
מעט מים לרחוץ רגליהם מעט מפני החום ,לתת מים קרים על נפש עיפה ,וישענו תחת
העץ לרוח היום ,לא יבואו באהל ובמשכן:
)ה( וטעם כי על כן עברתם ,כי אחרי שדרככם עלי ,איננו נכון שלא תנוחו מעט אצליïë :
 ,úøáã øùàë äùòúדרך מוסר שבפת לחם די ,לשון רבי אברהם .או יאמר ,כן תעשה לנו
להשען תחת העץ ולעבור מיד ,כי שלוחים אנחנו ,ואל תעכבנו לבא באהל או ללון עמך:
)ו( ÷ ,úìñ çîסלת לעוגות ,קמח לעמילן של טבחים לכסות את הקדרה לשאוב את הזוהמא.
לשון רש"י .וכך הוא בבראשית רבה )מח יב( .ושם פירשו שהיו שלש סאים לכל אחד .ולא
ידענו למה הרבה בלחם כל כך לשלשה אנשים .אולי ידע הסתלקות המאכל ראשון ראשון,
והוא כמרבה עולות למזבח ,או שסעדו גדולי ביתו עמהם לכבודם .ועל דרך הפשט ,מהרי
שלש סאים קמח לעשות מהן סלת ,והנה הוציאה מכל השלש סאין סלת נקיה מעט:
)ז( וטעם ואל הבקר רץ אברהם ,להגיד רוב חשקו בנדיבות כי האדם הגדול אשר היו
בביתו שמונה עשר ושלש מאות איש שולף חרב והוא זקן מאד וחלוש במילתו הלך הוא
בעצמו אל אהל שרה לזרז אותה בעשיית הלחם ,ואחרי כן רץ אל מקום הבקר לבקר משם
בן בקר רך וטוב לעשות לאורחיו ,ולא עשה כל זה על יד אחד ממשרתיו העומדים לפניו:
 :â"áìøביאור המילות :וישא עיניו וירא ,ר"ל וכבר נשא עיניו קודם זה וראה שלשה
אנשים ,והם היו נביאים ,כאילו תאמר שם ועבר אם היו נביאים כמו שספרו מהם
רז"ל וזולתם ממי שהיה נביא בזמן ההוא .והנה נקראו מפני זה מלאכים אצל לוט כי
הנביא יקרא מלאך כמו שזכרנו בסיפור הגר המצרית ,ולא נקראו אצל אברהם כי אם אנשים
כי לא היו שלוחים אצלו כי הוא היה נביא...
ביאור דברי הסיפור :זכר שכבר נראה השם יתעלה לאברהם באילוני ממרא והוא המקום
שנעתק אליו אחרי הפרד לוט מעמו ,והנה קודם זה הזמן מעט היה אברהם יושב בפתח אהלו
ואז היה השמש בגבורתו ר"ל שכבר היה זה בעת הצהרים ונשא אברהם את עיניו וראה
שלשה אנשים מהנביאים אשר היו אז שהיו נצבים אצלו ותכף שראה אותם רץ לקראתם...
והנה התועלות המגיעות מזה הסיפור הם רבים:
התועלת הראשון הוא במידות והוא הענוה ...הלא תראה שאברהם אבינו עם גודל מעלתו
רץ לקראת אלו האנשים הבאים אליו...
התועלת השני הוא במידות והוא הנדיבות ,הלא תראה איך התעורר אברהם אבינו בחריצות
גדולה להביא אלו האנשים אל ביתו וסדר להם דבריו בתכלית מה שאפשר מהכבוד כדי
שישמעו לו ועשה להם משתה שלם התיקון.
התועלת השלישי הוא במידות והוא שראוי למי שייטיב לאנשים שיראה להם שהוא מקבל
טובה מהם במה שיקבלו ממנו ,לא שיתפאר על הטוב שייטיב להם...
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התועלת הד' הוא במידות והוא שראוי למטיב שישתדל שלא יכבד ענין הטבתו למקבל
הטבתו אבל ישלים הטבתו ביותר שלם ונאות שאפשר למקבל הטובה ממנו ,ולזה תמצא
שאברהם לראותו שאלו האנשים היו מהירים ללכת לדרכם והגיע ג"כ עת האוכל ,מיהר
לתקן המזון ...כדי שלא יכבד עליהם התעכבם שם ואחרם מזונם.
התועלת הה' הוא שראוי למי שיקרא האנשים שיקבלו טובה ממנו לומר מעט ולעשות
הרבה כי בזה יסכימו יותר לקבל טובתו ולא יכבד עליהם...
התועלת הו' שראוי למי שיקרא אנשים האנשים לבוא את ביתו שלא יעלים עינו מהשגיח
בענינם באכלם עמו לראות אם יחסר להם ...ולזה תמצא שאברהם היה עומד אצל האנשים
האלו בעת אכלם עמו כדי שתשלם להם כל המצטרך.
התועלת הז' הוא במידות והוא שאין ראוי לאדם שיסרב לגדול בקראו לו לאכול אבל ראוי
לו לסרב לקטן...
התועלת הי"ג הוא במידות ,והוא שראוי לאדם שילוח האנשים הבאים בעירו בצאתם
מהעיר ,כי בזה תועלת לשמרם שלא יזיקום האנשים הרעים אשר בעיר כי ייראו פן יפגעו
בהם המלוים אותם ,וידוע הדבר ,ולזה תמצא שהתעורר אברהם ללוות אלו האנשים עם
מה שהיה בזה מהענוה אשר היא תכונה טובה מאד כמו שקדם.
== :í"áîøä ïá íäøáà 'øעיין לעיל >?< בדבריו ב"ספר המספיק"  -ביאור רחב בפרשה
זו ==
 :øåù øåëáוירא אליו ה' ,כדמפרש ואזיל באיזה גילגול נגלה עליו הקב"ה לאחר שבאו
אליו האנשים כמו שהוא אומר בסוף וה' אמר המכסה אני מאברהם ,ולא
כשסוברים בני אדם שנגלו לו ואח"כ באו האנשים...
וירא והנה שלשה אנשים ,לפי הפשט אנשים ממש כי לא מצינו מלאכים אוכלים ושותים
ולנים בבית איש כמו שלנו בבית לוט ,אך אמר המלאך למנוח אם תעצרני לא אוכל בלחמך
וגו' ,אך אין להשיב על דברי רבותינו שאף הם כמלאכים לדעת אשר בארץ.
וירא וירץ לקראתם ...ובלכתו אמר והתפלל לפני הקב"ה שיתאכסנו עמו כי אנשים גדולים
ונביאים וצדיקים היו ,וככה אמר בלכתו :אד-ני ...אל נא תעבור החבורה והשיירא של
הצדיקים הללו מעל עבדך ,תן בלבם שיבואו אל ביתי ,ועדיין לא נגלה עליו הקב"ה ,ולכן
אמר יוקח נא מעט מים...
חמאה וחלב ואח"כ בן הבקר ,שלא לאכול החלב אחר הבשר כי שומר מצוה היה
אברהם אבינו.
äðéëù éðô úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ ì

) :øáã ÷îòäב( וירא ,שני פעמים ,ואמרו ב]בראשית[ רבה )מח ט( :וירא במלאכים
וירא בשכינה ,ואינו מבואר כל כך ,ועוד איתא שם :אמר אם יהיו מכבדים
זה את זה בני אדם גדולים הםïäù òãåé éðà åìàì åìà ãåáë íé÷ìåç íúåà äàåø éðà íà :åðéðôì-] ,
 ['åëå íéðâåäî íãà éðáע"ש עוד.
ולכאורה קשה וכי מי שהוא מכניס אורח מדקדק על האורח אם הוא אדם גדול או לא,
אלא כך הענין ,באשר שהיה אברהם אבינו שקוע באותה שעה באהבת ה' ובהקבלת פני
שכינה ,ומלבד שהוא תענוג נפלא עוד הוא מצות עשה ואהבת את ה' כמבואר בפרשה זו,
ומכל מקום אי מתרמי איזה מצוה בשעה שהאדם שקוע באהבת ה' מחויב להפסיק ממצות
אהבה שאין לה זמן קבוע.
ועל זה איתא במסכת שבת פרק מפנין )קכז (.גדולה מצות הכנסת אורחים יותר מהקבלת
פני שכינה שנאמר אל נא תעבור מעל עבדך ,ואין הכונה דמי שמכניס אורח גדול מהמקביל
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פני שכינה ,אלא שהיא גדולה לדחות ,שכך הוא רצונו ית' שיהא מצוה מעשית דוחה מצוה
זו שאין לה שיעור וזמן ,והביאו ראיה מאברהם אבינו שהפסיק מהקבלת פני שכינה כדי
לעסוק בהכנסת אורחים ,ורבותא קאמר דאפילו הכנסת אורחים שהיא מצות גמ"ח דוחה,
מכל שכן מצוה קבועה מן התורה .אכן זה אינו אלא במצוה שאי אפשר להעשות ביד
אחרים אבל אם אפשר להעשות בידי אחרים אין ראוי לדחות אהבת ה' ,והרי זה דומה
למצות תלמוד תורה שכתבנו לעיל י"ז כ"ב מסוגיא דמועד קטן דף ט ]øùôà éàù äåöîã
.[äøåú ãåîìú äçåã íéøçà éãéá úåùòì
וכל זה מבואר בכתוב ,דאברהם אבינו בשעה שראה את המלאכים וגם ראה בשכינה היה
תמה וכאינו יודע מה לעשות אם להפטר מן השכינה או להכניס את האורחים ,אח"כ
נתיישב בדבר ואמר אם בני אדם גדולים הם ואין כבודם לצוות למשרתים להכניסם לבית
הרי מחויב אני להפסיק מהקבלת פני שכינה ,אבל אם הדיוטים הם אפשר לקיים מצוה זו
ע"י אחרים היינו שיצוה את נעריו להכניסם ולהאכילם:
äùøôä êùîä øåàéá ì

מפתח האהל ,לא כהלכות דרך ארץ שההולך להקביל פני חשוב הרי זה מתקרב והולך
בנחת ,וכשהוא סמוך להחשוב הרי זה רץ אליו כמו וירץ לקראתו ויחבק לו )לקמן כט(
אבל אברהם אבינו עשה כהלכות מצוה שמצוה לרוץ מהחל ועד כלה ,כך רץ אברהם
מפתח האהל עד שהגיע להם:
)ד( מעט מים ,זה לא שייך לכלל אמור מעט וכו' ,והא דלא אמר יוקח מים היינו שהראה
שאינו מכביד עליהם ללון עמו וא"כ היה ראוי לפני המנהג לרחוץ הרגלים יפה ,אבל הוא
לא מצא לב לבקש כ"כ מהם אלא שעה קטנה יתעכבו עמו ולזה די רחיצה מועטת:
)ה( כי על כן עברתם ,כאומר דמש"ה אני אומר ואחר תעבורו לא משום שאתם למשא
עלי ללון ג"כ אלא משום שרואה אני שתמהרו עצמכם לדרך ,שהרי על כן עברתם על
עבדכם :כן תעשה ,ולא אמרו נעשה ,בידעם שאין בהם אכילה ושתיה ורחיצה:
)ו( וימהר ,פועל יוצא שצוה לעשות מהר ,והזהיר את שרה שתמהר את שפחותיה ללוש
ולהכין הכל ,ומש"ה לא כתיב וירץ אברהם כאן ,דאהל שרה היה סמוך ולא נצרך לרוץ
כי אם למהר המעשה:
)טז( לשלחם ,שיעור לויה ,ולהלן י"ט כ"ז יבואר דלשיטת רבותינו התוס' ע"כ לוה אותם
מהלך ג' פרסאות כדין תלמיד לרב ,שהרי הכיר בהם עתה שהם מלאכים ממה שקראו את
אשתו שרה והרי עדיין לא נודע בעולם שנוי שמה ,וע' להלן י"ט א':
) :í"éáìîא( וירא ,לדעת הרשב"ם הראיה הזאת היתה ראית המלאכים ,על פי מידת ר'
אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי שכל כלל שאחריו מעשה הוא פרטו של ראשון,
ור"ל וירא אליו ה' ומפרש שראה שלשה אנשים שהיו מלאכים ,אבל הגם שמצאנו בהרבה
מקומות שידבר על ראית המלאך בלשון שכינה ,עפ"י רוב היה שליח שאדוניו איתו ,כמו
שיתבאר אצלי בכמה מקומות ,והמלאך היה תמיד ממוצע בראית הנבואה ונראה לרוב לפני
הדבור להכינהו אל הדבור ,כמו מלאך שנראה אל יהושע שאחריו בא הדבור ,וכן מלאך
שנראה אל גדעון כמש"פ במקומות אלה ,ובכ"מ שנראה ה' אל נביאיו בא הוא וקדושיו עמו.
וכן חז"ל פירשו פה שנראה אליו ה' ,הגם שלא דבר אליו דבור כלל ,היה זה לכבדו כמו
שהיה במשכן ,כמ"ש ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל כל העם ,ואמר במדרש מה
שם שהקריבו שור ואיל לשלמים כתיב וירא כבוד ה' אל כל העם ,אברהם שמל את עצמו
לשמי על אחת כמה וכמה .ואמרו חז"ל שבא לבקר את החולה ,ואיתו באו מלאכיו עושי
רצונו ,א' לרפאותו מחליו שתיכף נאזר בגבורה ונתרפא ,ולבשרו בבן הנולד ,שהמבשר
החזיר את שרה לימי נעוריה כמו שאפרש ,וגם באשר רצה להודיעו במראה זה מהפיכת
סדום כמ"ש המכסה אני מאברהם ,שהיה ג"כ במראה זאת ,בא גם המלאך הממונה להפך
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את סדום ולהציל את לוט .כי כל מעשה ה' יעשה ע"י מלאכיו גבורי כח עושי דברו,
ולכבוד אברהם ,ומטעמים שאבאר נתגלמו ונתראו כאנשים ,עד שראית ה' ואת מלאכיו
הכל היה שייך אל המראה הנשגבה הזאת...
)ב( ...וישא עיניו וירא תחלה ראה את המלאכים בעין הנבואיי בעודם ברוחניותם ,וראה
אותם מעופפים למעלה והתחקה המראה בנבואתו כי שלשה אנשים נצבים עליו ,ר"ל
שנצבים ברום עולם שעז"א נצבים עליו למעלה ,ואח"כ נתגלמו בגולם ולבוש גשמי ועבר
המראה מן עין הנבואיי אל עין החושיי ,שעל זה אמר שנית וירא ,שראה אותם בעיניו
הגשמיים שעומדים על הארץ כעוברי אורח ,וכאשר ראה אותם עוברים בצד האהל כרוצים
לעבור לדרכם ,רץ לקראתם לעכבם שיסורו אל ביתו...
)ג( ויאמר אד-ני .שם זה קדש )כמ"ש הרמב"ם פ"ו מה' יסוה"ת ה"ט( שאמר כן אל
השכינה ,וכן מ"ש וישתחו ארצה היה אל השכינה ,כי הם אחר שנתגלמו בדמות אנשים
נהג עמם כאילו הם אנשים עוברי אורח ,וכשרץ לקראתם לא סר מראות ה' מעליו ,ובקש
שלא יעבור ממנו עד יקיים מצות הכנסת אורחים ,וכמ"ש חז"ל שגדולה הכנסת אורחים
מהקבלת פני השכינה.
והיה מדרך השלמים הדבקים אל ה' שגם בדברם אל אנשים ואל מלכי הארץ היה עיקר
דיבורם אל ה' ,ודברו דבור כעל שתי פנים ,כמ"ש )נחמיה ב( ואתפלל אל אלהי השמים
ואומר למלך ,שהדבור שדבר למלך היה עקר כוונתו תפלה לה' ,שמ"ש אם על המלך טוב,
היה כונתו תפלה למלך העליון אלהי השמים שהוא ישלחהו אל יהודה ,והמלך חשב שאליו
הוא מדבר ,וכן אברהם השתחוה ודבר זאת אל האורחים ,וכונתו היה בין בהשתחויה בין
בדבורו אל ה' הנראה אליו ,וע"כ אמר שם קדש ,כי היה כוונתו אל ה':
אולם באיזה אופן נתגלמו המלאכים עד שהיו לאנשים עוברי דרך וישענו תחת העץ ויאכלו,
אמרו המקובלים שמלאכי עליון ברדתם למטה יתלבשו גוף ובשר והצופים יראום בתמונה
זאת בהשגה חושיית וקראו זאת גלוי עינים ,ומעין זה היה המלאך שנראה להגר ולמנוח
וליעקב בהאבק איש עמו וכן לאברהם וללוט במראה זו...
)ד( יקח נא מעט מים .אחר שראה אותם בדמות אנשים התנהג עמהם כמנהג עם עוברי ארח,
ואשר מידת אברהם היה מידת החסד להכניס אורחים ולהאכילם וללמדם ג"כ לברך את שם
ה' ,להיטיב עם כל בני אדם בגשמיות וברוחניות וזה היה כל מגמתו ,לא יכול להתאפק
מלבקש את האורחים האלה שהיה דעתם לעבור לדרכם שינוחו אצלו קצת ,ובזה נבדל ממי
שיתן צדקה לעניים מצד מידת הרחמים ,שזה לא יתן רק לעני הרעב ללחם ורק לעני השואל
ומבקש לא למי שאינו צריך ואינו מבקש וכ"ש הבלתי רוצה להתעכב ,וכ"ש שלא ישתחוה
ויחנן לו שיבוא אל ביתו ,שזה מורה רב טובו וחסדו שהיה זה בעיניו כאלו העובר אורח
מהנהו ומטיב עמו במה שיאכל מפתו ,ופייס דעתם שאינו רוצה לעכבם הרבה רק שירחצו
רגליהם וינוחו מעט תחת העץ ,שזה יעשו גם בדרך כשימצאו מעין מים וחורש מצל:
...והמלאכים האלה באו אל אברהם בזכות מצות גמילות חסדים שאחז בה כל ימיו ,ומכל
מצוה נברא מלאך ,שהוא שליח ההשגחה לגמול לו טוב כגמול ידיו ,ומלאכים אלה היו
מלאכי חסד ,שנשלחו או שנבראו ע"י זכות מצות גמ"ח והכנסת אורחים של אברהם אבינו,
ובמצוה זו נתרפאה שרה להוליד ונגלה ה' אל אברהם ,וניצול לוט ,וסדום שעשו מעשים
רעים הפך מידת החסד היה מלאך מידת החסד שליח לשחת אותם ,וא"כ המאכל שנתן
א"א להאורחים זה היה חיותם וקיומם של המלאכים האלה ,וזה היה להם מאכל ולחם
אבירים להחיותם ולקיימם:
)ט( ויאמרו אליו איה שרה אשתך .כי שרה עסקה תמיד במצות הכנסת אורחים ,רק עתה
פרסה נדה ,כמ"ש חז"ל שלכן לא הביא לחם כי בעת הלישה היה לה עדנה כי אז נתרפאה
ושבה לנערותה ,ולא יכלה למוש מן האוהל בעת נדותה ,ועז"א הנה באהל ,ר"ל אי אפשר
לה לצאת מן האהל:

     

î

    

äìá÷äå áúëä

î

ïåôöä øåà

î

173

øìéî øåãâéáà áøä

 :äìá÷äå áúëäכן תעשה ]כאשר דברת[ ,המפרשים יעוררו על לשון תעשה נכח,
ויותר היה להם לומר נעשה מ"ב ,ונ"ל שמדרך ארץ אמרו כן כי בעה"ב
המכניס אורחים לביתו ומכבדם במאכל ומשתה מראה להם עי"ז פנים יפות להורות להם
שמתכבד ביקרת האורחים ,וכאילו הוא מקבל כבוד מהם במה שהם מכבדים אותו לבוא
להתלונן בצל קורותיו וליהנות משלו.
ואף שהאמת הוא כן בלב בעה"ב מ"מ אין מהראוי להאורח המכובד מבעה"ב להראות
בדבוריו ובמעשיו שדעתו כדעת בעה"ב כאילו הוא ינחיל כבוד אליו במה שמסתופף בצלו,
כי אם אמנם ההיפך מראה לו שישמח ויתכבד במה שיכבדהו בעה"ב ויתר שאת לו במה
שיכניסוהו לביתו לשאת משאת עול האורח עליו והוא הוא המקבל כבוד מבעה"ב ולא
כאשר ידמה בעה"ב.
ולזה אחרי הראות אברהם להם גודל השתדלותו עמהם לסעוד אצלו והראה להם שמחת
לבבו אם ימלאו רצונו ,הנה אם היו משיבים על דבריו לשון כן נעשה ,היה הנראה
ממשמעות דבורם שכוונתם ג"כ ככוונתו ,שאברהם הוא המקבל כבוד מהם ,לכן אמרו
תעשה נכחי ויורו בזה כי כל השתדלותו עמהם נוחה עליהם והיא לכבודם ותפארתם:

øåà

íãà ïéáå åøéáçì íãà ïéá" øîàî :à"÷ 'îò à"ç :à÷ãáåìñî àáñä úåçéù :ïåôöä
... :"íå÷îìכשאדם מקיים מצוות שבין אדם לחבירו מתוך הרגשת טבעו

בלבד ,ללא הכרה בה' ,ומבלי לקשר אותן עם מקור הטוב והחסד ולדמותן למעשי החסד
של השי"ת ,קנה המידה של מעשיו מצומצם מאד ,והן מעוטי צורה ודמות ,הן במרחב
ובמעוף והן בגישה וביחס .מושגי החסד של האדם מצד הרגשת עצמו מוגבלים ,והוא
מסתפק במעשים פעוטי ערך...
אך לעומת זאת ,אם אדם בא אל המצוות שבין אדם לחבירו מתוך זה שהוא מכיר בה',
והוא מקיים אותן לא מתוך הרגשותיו ומושגיו המצומצמים ,כי אם לאחר הסתכלותו
בשפעת החסד הפרושה בכל הבריאה ,ומתוך רצון להתדמות בזה להשי"ת וללכת בדרכיו,
הרי ממדי החסד שלו הם שמימיים ,מעין חסד של הקב"ה .ויש להם מעוף אחר וגישה
אחרת ,והם מקבלים צורה נשגבה ודמות עילאה.
וזהו דמות החסד של האבות .האבות לא עסקו במעשי חסד סתם .כי אם הכירו קודם את
ה' הטוב והמטיב שחסדו מלאה הארץ .הם הבינו שעל האדם ללכת בדרכיו ,ולקחו דוגמא
ממנו .כשם שהוא שופע חסד לכל הברואים ללא גבול וללא הרף ,כך השתדלו הם להטיב
בעולם בממדים גדולים ביותר ...בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו והסתכל בבירה
וראה אותה מלאה טוב ועונג לאין שיעור ,וכל יסודה היא חסד ,כדברי הכתוב 'עולם חסד
יבנה' )תהלים פט( ...וככל אשר עלה יותר בהכרת ה' כן עלה יותר במעשי החסד שלו עד
שהגיע בהטבתו לממדים כאלה שהתדמה ממש למידת חסדו של הקב"ה...
נציין דוגמא אחת .חז"ל מספרים שכאשר באו המלאכים לבית של אברהם ,שחט לכל אחד
מהם פר מיוחד כדי שיוכל להאכילו לשון בחרדל .עובדה זו ,שהיה מוכן לבזבז שור שלם
כדי להוציא מתוכו את הלשון ולהגיש אותו למאכל לאיש אחד ,מוכיחה על גישתו והערכתו
את האדם ועל דמות החסד שלו ...ומנין בא אברהם למידת חסד מופלאה כזו? מתוך התדמותו
למעשי החסד של הקב"ה בעולם ,שברא את כל הדר הבריאה על כל תענוגותיה המרובים
בשביל כל יחיד ,ואף במטרה להאכילו מתוך כל שפע הטובה הזאת סעודה אחת בלבד...
 :àøîî é ðìàá :(úéìâðàî íâøåúî äøåúì åùåøéô êåúî) :øìéî øåãâéáà áøäאברהם
אבינו לא בחר לגור בסביבת הצדיק מלכי צדק בעיר שלם.
בתחום השפעתו של מלכי צדק ,זקן הדור הנערץ ,היה קשה לפתח שיטותיו החדשנייות.
רק אצל תלמידו ממרא הרגיש חפשי לפתח את שיטותיו ולהתנהג על פיהם.
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 .åéìà úåîãäìå ä"á÷ä úà úå÷çì åééç úà ùéã÷ä íäøáà :ìäàä çúô áùé àåäåהוא ראה
עולם מלא שנברא במיוחד למען האדם ,אף שלא היה חסר לו לאדם כלום לפני שנברא,
 .ãñç åúà úåùòìå åì áéèäì éãë ÷ø íãàä úà àøá ä"á÷äù ïéáäåלכן גם אברהם ùôéç
אורחים כדי לגמול להם חסד ,ולא משום שהאורחים היו זקוקים לטובותיו אלא משום
שאברהם היה צריך לגמול להם חסד כדי ללכת בדרכי ה' .אברהם ראה שכל אדם הוא
בעצם "אורח" של הקב"ה בעולם הזה ,ה"שופך" עליו חסד ללא גבול ,ולכן הבין שצריך
גם הוא ללכת בדרכיו ית' ולשפוע חסד ע"י גמילות חסדים.
יתכן שהקיצוניות שהראה אברהם בשיטתו המחודשת של חיקוי והליכה בדרכי השם נראית
מוגזמת ולא מתאימה בעיני גדולי הדור כמו מלכי צדק ותלמידיו .הם בטח הופתעו
מהמאמצים הכבירים שהשקיע אברהם בטיפול באורחיו " -וירץ לקראתם מפתח האהל
וישתחו ארצה ...אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך" .ביטולו כלפי האורחים
ופזיזותו לשחוט עגל ולאפות לחם חם ולשרתם במו ידיו ,היו חידושים של אברהם ,כפי
שיטתו של הליכה בדרכי השם .מעשים קיצוניים אלו ,שלא היו כמנהג העולם ,בטח נראו
מוזרים בעיני מלכי צדק ותלמידיו ואפילו גובלים ביוהרה .ועל כן לא בחר אברהם לגור
בסביבת מלכי צדק אלא בין הכנענים ,שביניהם לא היו מוגבל בהנהגותיו ,ויוכלו להסביר
את התנהגותו משום היותו עברי.
 .'ä åéìà àøéåכל הסיפור הזה ,בין השאר ,מגלה לנו את סיבת אהבתו המיוחדת של הקב"ה
לאברהם .אברהם נהג כל הזמן ,ולא רק במקרה זה ,לגמול חסד עם כולם ,ומידת ההכנסת
אורחים שלו היתה לשם דבר בעוצמתה .למרות כל שאר מעלותיו המצויינות של אברהם,
לולא הפלגתו וגדלותו במידת החסד ,לא היה נבחר ע"י הקב"ה .בהיסטוריה-התוריי התנאי
לגדלות הוא רחמנות וחסד.
 .úéîòô ãç úåâäðúä äéä àì äæ äùòî .'åâå ìäàä çúô áùé àåäåהוא מתאר התנהגות קבועה
של אברהם לשבת פתח האוהל ולחכות לאורחים להשפיע חסדו עליהם .זה כלל בהבנת
התורה – מעשה או דיבור או מחשבה הכתובים בתורה ,בדרך כלל ,נועדים להיות דוגמה
של הנהגה קבועה ושיטתית של אותו אדם" .ושרה שומעת" )יח י( הכוונה ששרה תמיד
הקשיבה לדרשותיו של אברהם לתלמידיו .כשחם "ראה את ערות אביו" )ט כב( הכוונה
שהיה רגיל להסתכל איפה שלא צריך .כשאברהם התפלל על אנשי סדום )יח כד( זה אומר
שתמיד התפלל על אחרים .ובלשון חז"ל )יומא נט" (.ילמד סתום מן הפורש".
 ...áùé àåäåעד לזמנו של אברהם אבינו ,עבודת אלהים הצטמצמה להקרבת קרבנות ותפילה.
רבים כללו בטקסיהם גם משתאות או זנות .עכשיו הגיע אדם עם תורות חדשות ומהפכניות
שאחת מהן היתה שיטתו שהאלהים רוצה לעשות חסד עם כולם ורוצה גם מהאדם ללכת
בדרכיו ולעשות כן גם הוא .כומרי הדת לעגו על זה :כן ,הם אמרו ,זה דבר טוב לעשות
חסד אבל אין לזה קשר עם עבודה לאלהים .הדת האמיתית היא הקרבת קרבנות וטקסים
לכבוד הא-ל .אבל התורה שמאריכה בסיפור חסדיו של אברהם מאשרת את שיטתו של
אברהם ומאמתת שדברים אלו הם "דרך השם" )עיין לקמן יח יט(.
 .êãáò ìòî øáòú àð ìà êéðéòá ïç éúàöî àð íà ,éð-ãà ,øîàéå (âכדי שהם יסכימו להכנס הוא
כיבד אותם והשפיל את כבודו .אברהם היה אדם חשוב ומכובד .הוא היה עשיר ,היו לו
שלוש מאות ושמונה עשרה אנשי מלחמה ,הוא ניצח במלחמה וקיבל נבואה מהשם .לא
היתה לו ידיעה מוקדמת במהותם של האורחים אמנם כמה שיהיו חשובים ,אינו מן הדין
שאברהם ישתחוה להם ויקרא אותם אדוניו כשהוא נקרא עבדך.
רבים שואלים מדוע החובה של קניית מידות טובות לא מוזכר בתורה .אמנם באמת הדבר
מוזכר בכמה מקומות וגם כאן לומדים את חשיבות הדבר .מה שהתורה כל כך מאריכה
בסיפור מעשי החסד של אברהם ובתיאור של כל הפרטים הקטנים ,הדבר מהוה "מודל"
ודפוס של הנהגה .לומדים מכאן איזה משקל כבד יש למעשי החסד והענוה בעיני הקב"ה.
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 .íäøáà õø ø÷áä ìàåאף שהיו לו  318אנשי חיל בנוסף לעבדים ושפחות ,בכל זאת הוא
לא הרשה לאף אחד לשרת את אורחיו אלא רץ כדי לקיים את המצוה בגופו .הוא תמיד
רץ על מנת לשרת את אורחיו .ריצה מראה נכונות מילת "רץ" היא השורש של המילה
"רצה" ]רצון[.
 .åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò àåäåגם כאן הוא בעצמו עומד לשרתם .מכאן למד רבן
גמליאל לעמוד ולשרת את אורחיו בחתונת בנו )קידושין לב .(:ומאיפה למה זאת אברהם?
מבורא העולם עצמו" .הקב"ה משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה
ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד" )קידושין שם( .זאת דוגמה אחת ìù úéììëä åúèéùî
.åéìà úåîãäì éãë íùä éëøãá øå÷çì íäøáà

 .õòä úçúאנחנו לומדים גמילות חסד מאברהם  .ä"á÷äî úàæ ãîì àåä ìáàאברהם ראה
בצלם .זה
שאין דבר בעולם בלי תכלית וראה שבני אדם מנצלים את העצים כדי לנוח ִ ָ
מוכיח את מידת הכנסת אורחים של הקב"ה .כאשר העץ מספק גם פירות זו מתנה נוספת
של חסד .אברהם התנהג על פי שיטת "והלכת בדרכיו".
מכיון שידוע לנו מכמה מקומות בתורה שאברהם "קרא בשם השם" )בראשית יב,ח יג,ד
כא,לג( בודאי עשה כך גם כשעמד ושירת את אורחיו .אחרי שאכלו ושתו הם הודו לו
ושבחו את נדיבות לבו ,אבל הוא בודאי השיב" :אל תודו לי ,אלא לבעל-הבית האמיתי".
כשנשאל "מי הוא הבעל-הבית האמיתי"? ניצל את ההזדמנות להרצות על øéëäì êøåöä
 .åéàåøá êåúî àøåáä úàהוא הצביע על הנס של השותפות בין הגשם ,הרוח והשמש לייצר
אוכל ,הנפלאות של הזרעים בתוך הפירות ושהם תמיד מייצרים אך ורק אותו מין ,ושאר
הנפלאות המלמדות על תיכנון מכוון הממלאות את העולם .וביותר הסביר איך שכל
התופעות הם רק חסד ורחמים לנבראים .וכדברי המשורר :כי שמחתני ה' בפעליך במעשה
ידיך ארנן ,מה גדלו מעשיך ה' ומה עמקו מחשבותיך.

 .æô - :åô àòéöî àááואל הבקר רץ אברהם ,אמר רב יהודה אמר רב בן
בקר אחד ,רך שנים ,וטוב שלשה .ואימא חד ,כדאמרי
אינשי רכיך וטב ,אם כן לכתוב רך טוב מאי וטוב שמע מינה לדרשה ,אימא
תרי ,מדטוב לדרשה רך נמי לדרשה.
מתיב רבה בר עולא ואיתימא רב הושעיא ואיתימא רב נתן ברבי הושעיא
ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו ,כל חד וחד יהביה לנער חד .ויקח חמאה
וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ,דקמא קמא דמטיא אייתי לקמייהו.
ולמה לי תלתא תסגי בחד ,אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש
לשונות בחרדל.
אמר רבי תנחום בר חנילאי לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה
למרום ולא אכל לחם ,מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחם ,ואכלו סלקא
דעתך אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו.
אמר רב יהודה אמר רב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה
הקב"ה לבניו בעצמו ,וכל ]מה[ שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה
לבניו על ידי שליח .ואל הבקר רץ אברהם )במדבר יא( ורוח נסע מאת ה' .ויקח
חמאה וחלב )שמות טז( הנני ממטיר לכם לחם מן השמים .והוא עמד עליהם
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תחת העץ )שמות יז( הנני עמד לפניך שם על הצור ]וגו'[ .ואברהם הלך עמם
לשלחם )שמות יג( וה' הלך לפניהם יומם .יקח נא מעט מים )שמות שם( והכית
בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם.
ופליגא דרבי חמא ברבי חנינא דאמר רבי חמא ברבי חנינא וכן תנא דבי רבי
ישמעאל בשכר שלשה זכו לשלשה ,בשכר חמאה וחלב זכו למן ,בשכר והוא
עמד עליהם זכו לעמוד הענן ,בשכר יקח נא מעט מים זכו לבארה של מרים.
יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם ,אמר רבי ינאי ברבי ישמעאל אמרו לו וכי
בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהם ,כבר יצא ממנו ישמעאל.
וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום ,מאי כחום היום,
אמר רבי חמא ברבי חנינא אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה
ובא הקב"ה לשאול באברהם ,הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח
אותו צדיק באורחים.
שדריה לאליעזר למיפק לברא ,נפק ולא אשכח ,אמר לא מהימנא לך ,היינו
דאמרי תמן לית הימנותא בעבדי .נפק איהו ,חזייה להקב"ה דקאי אבבא,
היינו דכתיב אל נא תעבור מעל עבדך .כיון דחזא דקא אסר ושרי אמר לאו
אורח ארעא למיקם הכא ,היינו דכתיב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים
נצבים עליו וירא וירץ לקראתם .מעיקרא אתו קמו עליה ,כי חזיוהו דהוה ליה
צערא ,אמרו לאו אורח ארעא למיקם הכא.
מאן נינהו שלשה אנשים ,מיכאל וגבריאל ורפאל...
) (.æôויפצר בם מאד ,אמר רבי אלעזר מכאן שמסרבין לקטן ואין
מסרבין לגדול.
כתיב ואקחה פת לחם ,וכתיב ואל הבקר רץ אברהם ,אמר רבי אלעזר מכאן
שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה ,רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט
אינם עושים ,מנלן מעפרון...
כתיב קמח וכתיב סלת ,אמר רבי יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים
יותר מן האיש.
כתיב לושי ועשי עגות וכתיב ויקח חמאה וחלב ובן הבקר ,ואילו לחם לא
אייתי לקמייהו ,אמר אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר משמיה דרבי מאיר
אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה ,ושרה אמנו אותו היום פירסה נדה.
 ,éàèîã àî÷ àî÷ :é"ùøראשון שמגיע לאכול שנגמר בישולו ,ìãøçá úåðåùì .מעדן
מלכים ושרים הוא ,'ä úàî .כגון שלוים ,הגיז בעצמו ,íéî èòî àð ç÷åé .על ידי
שליח ,ùìùì åëæ .שלש מתנות שניתנו להם במדבר על ידי משה ואהרן,ïðò ãåîòì åëæ .
עומד עליהם תמיד ,כדכתיב )במדבר יד( ועננך עומד עליהם ,íéøî ìù äøàáì .היינו נמי
והכית בצור ,ובעמוד ענן פליגי ,õòä úçú åðòùäå íëéìâø åöçøå .שלא יכניס עבודה זרה
בתוך ביתו ,שהערביים רגילין להשתחוות לאבק רגליהן ,והן נדמו לו כערבייםàöé øáë .
 ,ìàòîùé åðîîממך יצא הרגיל לעשות כן ,ä÷éúøðî äîç àéöåä .להזריח חמה בכח ,שלא
יהו עוברי דרכים מצוים ,éøîà ïîú] .בארץ ישראל[ ,àæçã ïåéë .הקב"ה ,øñà à÷ã .אברהם
את מילתו ושרי ,אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא ,åðééä .דמעיקרא כתיב נצבים עליו
ולבסוף כתיב וירץ לקראתם ,éîð à÷éã .דחד הוא דאזיל להפך סדום.
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) ,éøèð÷ (.æôמשקל גדול שקורין צנטינ"ר ,מאה מנה ,øçåñì øáåò .מלמד שבכל מקום היה
מתקבל בשקל ,ואיכא דוכתא דקרו לקנטיר תיקלא ,úìåñ .עדיף מקמחäéðéò äùàäù ïàëî .
 ,ïéçøåàá äøöהיא אמרה קמח ,והוא סולת ,äãð äñøéô .חזר להיות לה אורח כנשיםéãë .
 ,äìòá ìò äááçìלהודיעו שהיא צנועה משאר חברותיה ,שאינה נראית ,וצריך לישאל
אחריה ,(ãå÷ð) åéìàáù åéà ìò .איו שלו נקוד ,והלמ"ד אינה נקודה ,'åëå äøåú äãîéì .והיינו
נקודת איו ,דלא היו צריכין לישאל ,דיודעין היו שהיא באהל ,דכל נקודה עוקרת התיבה
שאינה אלא לדרשה ,ודרוש מינה דרך ארץ ,àéðñëàá .אשת אושפיזא ,äìòá éãé ìò .לא
שישאל לה לשלום ,אלא לבעלה ישאל מה שלום הגברת ,ïéèî÷ .פרוצנ"שäøîà àéä .
 ,ï÷æ éðåãàåאמר לו הקב"ה שהיא אמרה ואני זקנתי ,éôåñà .ילד מן השוק ,ולא נודע של
מי ,והמוצאו אוספו אל הבית.

 ,ïéúåùå ïéìëåàë ïéàøð :úåôñåúובסדר אליהו רבה קתני לא כאותו שאומר נראין כאוכלין
ושותין אלא אוכלין ושותין ממש מפני כבודו של אברהם ופליגא אדהכא.
 ,àááà éà÷ã ä"á÷äì äééæçוהיינו דכתיב )בראשית יח( אל נא תעבור מעל עבדך הכא משמע
שהשכינה היה רוצה להסתלק מעל אברהם ובמפנין )שבת קכז (.משמע שלפי שרצה אברהם
לילך לקראת אורחים ולהכניסם אמר להקב"ה להמתין עד שיכניס אותן דדרשינן מיניה
גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני השכינה וקאמר נמי התם בא וראה שלא כמדת הקדוש
ברוך הוא מידת בשר ודם מידת בשר ודם אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא
אצלך ואילו בהקב"ה כתיב אל נא תעבור.

 .'åë êãáò ìòî øåáòú àð ìà áéúëã åðééäå :à"ùøäîכתבו התוס' הכא משמע שהשכינה
היתה רוצה להסתלק כו' ובפרק מפנין משמע כו' אמר להקב"ה להמתין עד
שיכניס האורחים כו' ע"ש ,ונראה ליישב דהא פשיטא ליה לתלמודא דמה שאמר אברהם
להקב"ה אל נא תעבור היינו משום שראה שרוצה השכינה להסתלק כדאמרינן הכא ,דאי
משום שרצה אברהם לילך אל האורחים להכניסם ה"ל להקדים האי קרא קודם וירא וירץ
לקראתם ,ומ"ש רש"י בחומש דדרך המקראות לדבר כן הוא דחוק דאמרינן פ"ק דפסחים
דבחד ענינא לא אמרינן אין מוקדם ומאוחר בתורה ,וכן מ"ש החזקוני דדיינינן ליה הכא
במקרא מסורס אינו נכון דבתרי פסוקי כי הכא לא אמרינן מקרא מסורס ,וההיא דרשה
דבפרק מפנין לאו משום דא"ל אברהם להקב"ה אל נא תעבור גו' ,אלא מהאי ענינא נדרש
מדהלך מהקב"ה להכניס האורחים והמתין לו הקב"ה הדיבור עד אחר כל מעשה המלאכים
שאז א"ל הקב"ה זעקת סדום וגו' והיינו ע"כ משום דגדול הכנסת אורחים כו' ודו"ק:
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הכנסת אורחים של אברהם אבינו )ב( ויטע אשל

עוֹלם:
בּשׁם ה' ֵאל ָ
ויּקרא ָשׁם ְ ֵ
שׁבע ַ ִ ְ ָ
בּבאר ָ ַ
אשׁל ִ ְ ֵ
ַויּטּע ֶ ֶ
ִַ
)בראשית כא לג(

:íéîåâøú

 :ñåì÷ðåàונצב נצבא בבאר שבע וצלי תמן בשמא דה' אלה עלמא:

 :éîìùåøé íåâøúונציב אברהם פרדס בבאר שבע ואתקן בגויה מאכל ומשקה ולתחומיא
והוו אכלין ושתיין והוו בעיין למתן ליה טימי די אכלו ושתו ולא צבי למקבלה
מנהון והוה אמר להון אבונן אברהם מן מה דאמר והוה עלמא במימריה צלון קדם אבוכון
דבשמיא דמן דידיה אכלתון ושתיתהון ולא הוו זעין מן אתריהון עד זמן דהוה מגייר יתהון
ומליף יתהון אורחא דעלמא ואודי וצלי תמן אברהם בשם מימרא דה' אלהא דעלמא:
 :ïúðåé íåâøúונציב פרדסא בברא דשבע חורפן ואתקין בגויה מיכלא ומשקיא לעבוריא
ולתאוביא והוה מכריז עליהון תמן אודו והמינו בשם מימרא דה' אלהא עלמא:
 ,ìùà :é"ùøרב ושמואל ,חד אמר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה ,וחד
אמר פונדק לאכסניא ובו כל מיני פירות .ומצינו לשון נטיעה באהלים ,שנאמר
)דניאל יא מה( ויטע אהלי אפדנו ,'åâå íù àø÷éå :על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקדוש
ברוך הוא אלוה לכל העולם .לאחר שאוכלים ושותים אומר להם ברכו למי שאכלתם משלו,
סבורים אתם שמשלי אכלתם ,משל מי שאמר והיה העולם אכלתם:

:í"áùø

ויטע אשל ,פרדס היה להתפלל שם:

:àøæò ïáà

אשל אילן ,גם ויטע לאות:

 :÷"ãøויטע אשל ,נטע שם נטיעה סמוך לבאר שתהיה לו לעדות כי נשארה הבאר לו
בלא מחלוקת .אשל ,לשון נטיעה ,וכן תחת האשל ברמה )שמואל א כב( .ובדברי
רז"ל )ביצה כז( דתליא באשלי רברבי ,פירוש אילנות גדולות ,ורז"ל דרשו נוטריקון אכילה
שתיה לויה .ר"ל שהנהיג אנשי באר שבע להכניס אורחים ושחייב אדם לעשות לאורח
הבא עליו שלשה דברים ,אכילה שתייה לויה:
ויקרא שם  -כמו שפירשנו; ולפי מה שקרה לו עם אבימלך בדבר אשתו ,ובדבר הבאר
אסף את הבנים שם וקראו להם בשם ה' שיחזיקו באמונתו מעבוד זולתו ,כי נלחם מלחמתו;
עד שאבימלך שהוא מלך בא אלי ובקש אהבתי ובריתי והחזר לי זאת הבאר אשר גזלו
ממני עבדיו ,ובזה תוכלו להכיר כי הוא אל עולם ,ואין זולתו ועושה ביציריו כרצונו כמו
שעשה בפרעה ובאבימלך בעבורי ,מכל זה תכירו כי הוא אל עולם ויכול על הכל.
 :ééçá åðéáøויטע אשלֵ .שם אילן ,ועל כן אמר "ויטע" כי כיון שהיה לו שם באר רצה
לטעת שם אילנות ופרדסים להשקות ממי הבאר שחפר שם ,כדי שיהנה מן
הפירות הוא והאורחים הבאים אל ביתו .ומפני שהשתדלות הצדיק בנטיעות אינו אלא
הכנה לפעולות שכליות ,לכך סמך מיד :ויקרא שם בשם ה'.

     
ééçá åðéáø

î

î

179

    

ùøéä ø"ùø

î

í"éáìî

î

.é äèåñ

î

é"ùø

ובמדרש )מדרש תהלים לז א( ויטע אשל ,א' אכילה ,ש' שכיבה ,ל' לויה .והן הן אותיות של
שאל ,כי אברהם היה אומר לכל עובר ושב :שאל מה אתן לך ,ונותן לו כל מה ששואל.
ודע כי מצות לויה היא גמר המצוה באכסניא ותכלית השכר ,וכן כתוב )בראשית יח טז(
ואברהם הולך עמם לשלחם ,ומתרגמינן :לאלואיהון ,וסמך לו מיד וה' אמר ,לבאר כי
בזכות הלויה בא אליו הדבור לגלות לו ענין סדום .וכן כתוב )תהלים קלה ד( כי יעקב בחר
לו יה ,קרי :בחר לויה .וכן נרמז באליעזר באמרו )בראשית כד נו( אל תאחרו אותי וה' הצליח
וגו' ,ושיעור לויה כתבתי בפסוק ואברהם הולך עמם לשלחם ,ובמסורת :תרי ויטע בספרא
ריש פסוק האחד) :בראשית ב ח( ויטע גן בעדן מקדם ,השני :באברהם ,וזה ללמדך :שכל
המחזיק במצות אכסניא יורש גן עדן:
 :ùøéä ø"ùøאשל נזכר רק עוד פעם אחת ,אצל שאול )ש"א כב ו( ושאול יושב בגבעה
תחת האשל ברמה וחניתו בידו ,אין ספק אפוא שאשל הוא מין עץ ,וגם
אשלי רברבי בלשון חכמים פירושם עצים גדולים.
אשל קרוב לאצל ,שהוראתו הראשונית :להפריש ,לשים בצד ,ומכאן גם  -למסור .ושמא
מכאן פירוש אשל :להתפתח מכל הבחינות בדרך אורגאנית ,ולגבי העץ לפתח את ענפיו
לכל עבר ,ואולי גם את פירותיו.
חז"ל )בראשית רבה נד ח( רואים באשל פרדס או פונדק ,שבו ימצא האדם הכל אכילה,
שתיה ,ולינה על ידי ענפיו ועליו המעניקים צל ומגן ,וזאת גם בהתאם לאטימולוגיה שרמזנו
עליה לעיל .מכל מקום קרוב להניח ,שאברהם ,כמדרש חז"ל )שם( ,נהג במידת הכנסת
אורחים כלפי עוברי אורח ,ודבר זה שימש לו הזדמנות להדריכם ממידת הכרת הטובה
כלפי אנשים למידת הכרת הטובה כלפי ה' .יתר על כן ,בעשותו חסד עם כל אדם ,לימדם
להכיר בדרך המעשית ביותר את האושר הצפון לאדם העובד את ה' האחד והיחיד.
 :í"éáìîויטע ,אחר שנעשית קנין אברהם ,נטע שם מיני אילנות גנות ופרדסים ולשם
התאספו אליו הצמאים ללמוד דרכי ה' ,ויקרא שם בשם ה' אל עולם ,כי אחר
המילה השיג יותר שאין עוד מלבדו ושאין שום כח מושל בעולם רק ה' לבדו ,וזה קרא
ופרסם לרבים:

 .é äèåñויטע אשל בבאר שבע ,אמר ריש לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל
מיני מגדים .רבי יהודה ורבי נחמיה חד אמר פרדס וחד אמר פונדק,
בשלמא למ"ד פרדס היינו דכתיב ויטע ,אלא למ"ד פונדק מאי ויטע ,כדכתיב
)דניאל יא( ויטע אהלי אפדנו וגו'.
ויקרא שם בשם ה' אל עולם ,אמר ריש לקיש אל תיקרי ויקרא ) (:éאלא
ויקריא ,מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב,
כיצד ,לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם ,משל
אלהי עולם אכלתם ,הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם.
 ,åá òèðå :é"ùøלההנות עוברים ושבים ,÷ãðåô .ללון שם אורחים ,ולשון אש"ל נוטריקון
הוא אכילה שתיה לויה שהיה מאכילן ומשקן ואח"כ מלווה אותן,åðãôà éìäà òèéå .
פסוק הוא בדניאל על אחד מהמלכים ,àéø÷éå àìà .למד לבריות לקרות שם בשם ה' אל
עולם ,åúùå åìëàù øçàì ãöéë .משלו היו עומדין לברכו לאברהם והוא אומר להם וכי
משלי אכלתם.
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 :úöáå÷î äèéùוהודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם .יש במדרש שלא רצו
לברך ברצונם עד שאמר להם אברהם אבינו פרעו מה שאכלתם ושתיתם
והיה אומר שעולה לממון גדול לפי שהיו במדבר והיה טורח גדול להם להביא לשם
המאכל והמשקה .כשראו כך שהיה רוצה מהם שיפרעו הכל אז ברכו להקדוש ברוך הוא
שלא כרצונם על מנת שלא יפרעו שום דבר .הרא"ש ז"ל בתוספותיו:
 :à"ùøäîויטע אשל גו' וח"א פונדק כו' .ופירש"י ולשון אש"ל נוטריקון אכילה שתייה
לויה כו' עכ"ל ,ובב"ר מפורש אשל שאל קופר כו' והוא ממלות הפוכות כמו
כשב וכבש ,ולפי פירש"י בחומש וח"א פונדק לאכסניא ובו כל מיני פירות עכ"ל ,ניחא
טפי דאין אשל יוצא ממשמעו שהוא לשון אילן בקרא ודו"ק:
אל תקרא ויקרא אלא ויקריא כו' .מה שהביא אותם להוציא לשון ויקרא שהוא פועל עומד
ללשון ויקריא שהוא פועל יוצא לאחרים דאל"כ מה טעם שקרא אברהם שם ה' בפונדק
או בפרדס אלא שבפונדק או בפרדס לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו כו' עד שהקריא
אותם בשם ה' וק"ל:
 :äáø úéùàøáפרשת וירא פרשה נד ו :ויטע אשל בבאר שבע וגו' ,רבי יהודה ורבי
נחמיה ,רבי יהודה אמר אשל פרדס ,שאל מה תשאל תאנים וענבים
ורמונים ,ר' נחמיה אמר אשל פונדיק שאל מה תשאל ,עיגולא ,קופר ,חמר ,ביעין ,רבי
עזריה בשם ר' יהודה בר סימון אשל סנהדרין ,היך מה דאת אמר )שמואל א כב( ושאול
יושב בגבעה תחת האשל ברמה ,על דעתיה דרבי נחמיה דאמר אשל פונדיק אברהם היה
מקבל את העוברים ואת השבים ומשהיו אוכלין ושותין אמר לון בריכו והן אמרין מה
נימור ואמר להון ברוך אל עולם שאכלנו משלו ,הה"ד )בראשית כא( ויקרא בשם ה' אל
עולם ,ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים ,רבים מאותן שעשה בחברון ,בחברון עשה
עשרים וחמש שנה וכאן עשה עשרים ושש שנים.
 :æ ÷øô à àçñåð :ð"øã úåáàויהיו עניים בני ביתך ,ולא בני ביתך ממש אלא שיהיו
עניים משיחין מה שאוכלים ושותים בתוך ביתך כדרך שהיו עניים משיחין
מה שאוכלין ושותין בתוך ביתו של איוב וכשנפגשו זה בזה אמר אחד לחבירו מאין אתה
בא מתוך ביתו של איוב ולאן אתה הולך לביתו של איוב.
וכשבא עליו ההוא פורענות גדול אמר לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לא הייתי
מאכיל רעבים ומשקה צמאים שנאמר ואוכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה )איוב לא יז(
ולא הייתי מלביש ערומים שנאמר )שם( ומגז כבשי יתחמם .אעפ"כ א"ל הקדוש ברוך
הוא לאיוב איוב עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם.
אתה יושב ושוהה בתוך ביתך ואורחין נכנסים אצלך ,את שדרכו לאכול פת חטים האכלתו
פת חטים ,את שדרכו לאכול בשר האכלתו בשר ,את שדרכו לשתות יין השקיתו יין .אבל
אברהם לא עשה כן אלא יוצא ומהדר בעולם וכשימצא אורחין מכניסן בתוך ביתו ,את
שאין דרכו לאכול פת חטין האכילהו פת חטין ,את שאין דרכו לאכול בשר האכילהו בשר,
ואת שאין דרכו לשתות יין השקהו יין .ולא עוד אלא עמד ובנה פלטרין גדולים על הדרכים
והניח ]שם[ מאכל ומשקה וכל הבא ונכנס אכל ושתה וברך לשמים לפיכך נעשית לו נחת
רוח .וכל שהפה שואל מצוי בתוך ביתו של אברהם שנאמר ויטע אשל בבאר שבע:
 :àøéå úùøô :äãâà ùøãîויטע אשל בבאר שבע .אש"ל ר"ת אכילה שתיה לויה:
ויש אומרים אשל ממש ,וממנו נעשה הבריח התיכון ,ויעקב אבינו הורידו
למצרים כשירד לשם :ויקרא שם בשם ה' .עשה פונדק וכל עוברים ושבים היו נכנסים
לשם ,והיה אברהם אבינו נותן להם לחם ובשר ויין לאכול ולשתות ,לאחר שאכלו ושתו
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היה אברהם אומר להם ברכו לאלהי עולם שאכלתם משלו ,היו אומרים אין אנו מברכים
אלא אותך ,היה אומר אברהם אם כן תנו לי הדמים ממה שאכלתם ,כיון שהיה כל אחד
רואה צרתו ,היה מברך להקב"ה למי שהוא אל עולם:
) :àúøèåæ àú÷éñôלקח טוב( :ויטע אשל .ר' יהודה אמר פרדס ,מאי אשל שאל ,כל
מה שאדם היה שואל בו מטעים תאנים ענבים ורמונים ,ר' נחמיה
אמר פונדקי שאל מה תרצה בשר עופות דגים יין .רבנן אמרי אכילה שתיה לויה :ויקרא
שם בשם ה' אל עולם .שהקריא שם שמים בפי כל בריה ,לאחר שאכלו ושתו אמר להם
ברכו למי שאכלתם משלו:
äðéëù éðô úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ

 .æë÷ úáùמשנה (:åë÷) :מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל
תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש:
גמרא (.æë÷) :מפני האורחין וכו' ,אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחין
כהשכמת בית המדרש דקתני מפני האורחין ומפני ביטול בית המדרש ,ורב
דימי מנהרדעא אמר יותר מהשכמת בית המדרש דקתני מפני האורחין והדר
ומפני בטול בית המדרש.
אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה דכתיב
)בראשית יח( ויאמר ]אדני[ אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו' .אמר
רבי אלעזר בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם מידת בשר ודם
אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך ואילו בהקב"ה כתיב ויאמר
]אדני[ אם נא מצאתי וגו'.
אמר רב יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן ששה דברים אדם
אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן :הכנסת
אורחין וביקור חולים ועיון תפלה והשכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד
תורה והדן את חברו לכף זכות ,איני והא אנן תנן )פאה א( אלו דברים שאדם
עושה אותם ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו
הן כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחברו ותלמוד
תורה כנגד כולם] ,הני אין מידי אחרינא לא[ (:æë÷) ,הני נמי )בגמילות חסדים
שייכי לישנא אחרינא( הני בהני שייכי.
 ,ùøãîä úéá úîëùäë :é"ùøמדשוי להו במתניתין כי הדדי ,ùøãîä úéá úîëùäî .דתנא
דידן אקדמה ברישא .אל נא תעבור ,והניחו והלך לקבל האורחים,äìéôú ïåéòå .
לכוין בתפילתו.
 ,éëééù éðäá éîð éðä ïðéñøâ éëäהכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים ,ועיון
תפלה היינו בכלל גמילות חסדים דכתיב )משלי יא( גומל נפשו איש חסד ,השכמת בית
המדרש וגידול בנים לתלמוד תורה היינו תלמוד תורה ,דן את חבירו לכף זכות בכלל
הבאת שלום ,דמתוך שהוא מכריעו לזכות ואמר לא חטא לי בזאת אנוס היה או לטובה
נתכוון יש שלום ביניהן ,ור' יוחנן לפרש לך אתא דבכלל שלשה דמתניתין איתנהו להנך
ששה ואיכא נמי לכבוד אב ואם ור' יוחנן לא פליג עליה.
 :æë÷ úáù :éøéàîלעולם ישתדל אדם בהכנסת אורחים שאין לך מצוה גדולה הימנה,
דרך הערה אמרו גדול הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש ,וכן אמרו ששה
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דברים אדם עושה אותם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא הכנסת אורחים ובקור
חולים והשכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לכף זכות וכוון
תפלה ,ובמקום אחר הוסיפו בכלל זה כבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין
אדם לחברו ,אלא שאף אלו בכלל גמילות חסדים הם:
... :äì úåòåáù :éøéàîוהוא שאמרו כל שמות האמורים באברהם קודש ,ואף מה שכתוב
בו ויאמר ה' אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך ,קודש הוא ,ומדרשו
שאמר לו הקב"ה שלא יסתלק ממנו מתוך טירדא זו שהיה מכניס את האורחים ,שהטרדות
מערבבות את השכל ומסלקות את השכינה ,והיה מתפלל שלא תסתלק הימנו בכך ,ומכאן
אמרו גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה ,כלומר שראוי לאדם לבטל שקידתו
והתבודדותו לכבוד הבריות ולהכנסת אורחים.
 ,éëééù íéãñç úåìéîâá éðä :à"áèéøכך היא גירסת הספרים ,כלומר הני דרבי יוחנן כולהו
בגמילות חסדים שייכן ,ולא אתא רבי יוחנן לפלוגי ,ורש"י ז"ל גורס הני דרבי
יוחנן בהני שייכן ,הכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים ,ועיון תפלה נמי
גמילות חסדים הוא כדכתיב )משלי יא( גומל נפשו איש חסד ואין נפשו אלא תפלה דכתיב
)שמואל א א( ואשפוך את נפשי לפני ה' ,השכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה
היינו תלמוד תורה ,הדן את חבירו לכף זכות היינו הבאת שלום ,והאי עיון דהכא לאו הוא
כעיון תפילה דהתם )ברכות נה( שמזכיר עוונותיו של אדם] ,דהתם היינו[ שתופס בלבו שהוא
ראוי ליענות באותה תפלה ,ועיון דהכא הוא שמכוין בתפלתו.
 :á"ò ïîéñ à"ç :ïùãä úîåøúשאלה :יש שבות שמקילין בו במקום מצוה ,יש להקל
באותו שבות גם כן במקום כבוד אורחים או לאו.
תשובה :יראה דאם באו לו אורחים לביתו יש להקל לכבודם ולצורכם כמו לצורך שאר
מצוה כדאמרינן בהדיא פרק מפנין גדול הכנסת אורחים ממצות בית המדרש ,והתם נמי
אשבות דשבת קאי ,אמנם אם זימן אורחים לסעוד סעודה בביתו אבל לא נתארחו אצלו,
כה"ג אין לנו ראיה להקל ,דהתם אאורחים שבאו מן השדה לביתו קאי ,ואפשר דמכל
מקום אין לחלק.âñ ã"åé äáåùú éçúô ïî÷ì ïééòå íéùøôîá ù"ééò â"ìù 'éñ ç"åà ò"åùá àáåî= .
 àøéå úùøô :àé àúìéàù :úåúìéàùשאילתא :דאילו מאן דאיקלע ענייא לגביה דקא
אזיל מדוכתא לדוכתא מיחייב למיטרח ליה בשתי סעודות ואי בעי אושפיזא
מידעם דגני ביה מיחייב למתן ליה דתנן אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר
לפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון ג' סעודות מאי
היא פרנסת לינה אמר רב פפא פוריא ובי סדיא.
ומאן דרחים על ענייא דמי לקב"ה כמאן דההוא טיבותא קמיה עבדה דכתיב מלוה ה' חונן
דל אמר רב אסי אילמלי מקרא כתו' אי אפשר לאומרו כביכול עבד לוה לאיש מלוה.
אמר רב יהודה אמר רב גדול הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה שנאמ' אל נא תעבר
מעל עבדך .ואמר רבי יוחנן גדול הכנסת אורחים מביטול בית המדרש דתנן מפנין אפילו
ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש רב
דימי מנהרדעא אמר יותר מביטול בית המדרש מדקא מקדים מפני האורחים והדר מפני
בטול בית המדרש השתא חמש מפנין ארבע מיבעייא אמר שמואל ארבע וחמש כדמשתעו
אינשי אבל לא את האוצר מפני שלא יגמור את האוצר אבל אתחולי שפיר דמי ורבי שמעון
היא דלית ליה מוקצה והאי תבן ותבואה כיון דחזי לבהמתו מפני ושדי ליה בחדא זיותא
כי היכי דליתבון אורחי' בעא מיניה רבי נחומי בר זכריה מאביי שיעור תבואה בכמה א"ל
לתך תניא נמי הכי שיעור תבואה לתך.

     

î

    
úåúìéàù

î

183

åî äèåñ

ברם צריך חמש קופות דקתני לכולהו אורחי' ולכולהו בית המדרש חמש אין טפי לא או
דילמא לכל חד וחד מאורחים ולכל חד וחד מבית המדרש מפנין ליה כי האי שיעורא דכל
חד וחד חזינן ליה כמאן דאיקלע ליה לחודיה ומפנינן ליה כי הדין שיעורא ת"ש דאמר
רב יהודה א"ר חייא פעם אחת הלך ר' למקום א' והיה המקום דחוק לתלמידים ומצא
שדה מלא עמרים ועימר רבי כל השדה כולה ואמר רב יוסף א"ר הושעיה פעם אחת הלך
ר' חייא למקום אחד ומצא שדה מלא עמרים ועימר ר' חייא כל השדה כולה דשוינהו
פחות מארבע אמות ש"מ לכל חד וחד מאורחים ולכל חד וחד מבית המדרש ש"מ.
===== ??? êàáøåà æ"ùøâä éøáãå <?> ìéòì øáã ÷îòä ò"ò

(êøãì àöåéäå) çøåàä úééåì úåöî

 (:äî) :åî äèåñמשנה... :זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן במים במקום
עריפה של עגלה ,ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו
לא ראו ,וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן ,אלא שלא בא
על ידינו ופטרנוהו )בלא מזון( ולא ראינוהו והנחנוהו )בלא לוייה(.
) (:åîת"ר )דברים כא( וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם
על העגלה הערופה בנחל ,שאין ת"ל הערופה ומה ת"ל הערופה ,על מקום
עריפתה של עגלה ,ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו ,וכי
על לבנו עלתה שבית דין שופכין דמים ,אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא
מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה.
תניא היה רבי מאיר אומר כופין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעור שנאמר
)שופטים א( ויראו השומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראנו נא את מבוא
העיר ועשינו עמך חסד ,וכתיב ויראם את מבוא העיר ,ומה חסד עשו עמו
שכל אותה העיר הרגו לפי חרב ואותו האיש ומשפחתו שלחו וילך האיש
ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה ,תניא היא לוז
שצובעין בה תכלת ,היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה נבוכדנצר ולא החריבה
ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה אלא זקנים שבה בזמן שדעתן קצה
עליהן יוצאין חוץ לחומה והן מתים ,והלא דברים ק"ו ומה כנעני זה שלא
דיבר בפיו ולא הלך ברגליו גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות ,מי
שעושה לויה ברגליו על אחת כמה וכמה.
במה הראה להם חזקיה אמר בפיו עקם להם ,ר' יוחנן אמר באצבעו הראה
להם ,תניא כוותיה דרבי יוחנן בשביל שכנעני זה הראה באצבעו גרם הצלה
לו ולזרעו עד סוף כל הדורות.
אמר רבי יהושע בן לוי המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה שנאמר
)משלי א( כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך.
ואמר ר' יהושע בן לוי בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם שנאמר
)בראשית יב( ויצו עליו פרעה אנשים וגו' ,נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה
שנאמר )בראשית טו( ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה.
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אמר רב יהודה אמר רב כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק,
רבינא אלויה לרבא בר יצחק ד' אמות בעיר מטא לידיה היזיקא ואיתציל.
תנו רבנן הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר ,חבר לחבר עד תחום שבת ,תלמיד
לרב אין לו שיעור ,וכמה א"ר ששת עד פרסה ,ולא אמרן אלא רבו שאינו
מובהק אבל רבו מובהק שלשה פרסאות.
רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי מפום נהרא עד בי ציניתא דבבל ,כי מטו
התם אמר ליה ודאי דאמריתו הני ציניתא דבבל משני אדם הראשון איתנהו
א"ל אדכרתן מלתא דאמר רבי יוסי בר' חנינא מאי דכתיב )ירמיהו ב( בארץ לא
עבר בה איש ולא ישב אדם שם וכי מאחר שלא עבר היכן ישב )ומאחר שלא
ישב היכן עבר( ,אלא ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה ארץ
שלא גזר עליה אדם הראשון לא נתישבה.
רב מרדכי אלויה לרב אשי מהגרוניא ועד בי כיפי ואמרי לה עד בי דורא.
אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים
שאילמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות שנאמר )מלכים
ב' ב( ויעל משם בית אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו
בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח ,אמרו לו עלה שהקרחת עלינו את המקום.
 ,åäåðøèôå åðéãéì àá àì (:äî) :é"ùøבגמרא מפרש בלא מזונות והיינו ידינו לא שפכו
לא נהרג על ידינו שפטרנוהו בלא מזונות והוצרך ללסטם את הבריות ועל כך נהרג.
 ,åäåðçðäå åäåðéàø àìיחידי בלא חבורה והיינו ועינינו לא ראו[à"ùøäîïî÷ì ïééò=] .
) ,äéåìì ïéôåë (:åîכופין את מי שאינו רוצה ללוות את חבירו לדרך שילוהוäîù àø÷éå .
 ,æåìסיפיה דקרא היא שמה עד היום הזה ומיניה יליף דלא נתבלבלה ולא חרבה כדאמרינן
כל מקום שנאמר עד היום הזה לעולם ולעולמי עולמים הוא ,åéôá øáã àìù .דלא כתיב
אלא ויראם באצבעו או בעקמימות שפתים כדלקמן ,åòøæìå .כדאמרינן שאין מלאך המות
שולט בהם ,äòøô åäåéìù .כדכתיב ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו.
 ,÷åæéð åðéàאותו היוצא לדרך ,øéò ìù äøåáéò ãò .שהוא יוצא ממנה והוא בבית החיצון
שבתוך שבעים אמה ושירים לבתי העיר ,ìááã àúéðéö éá .מקום הוא ובו דקלים הרבה
כמו ציני הר הברזל )סוכה כט ,áùééúð àì .(:והיינו לא ישב אדם שם לא גזר אדם הראשון
יישוב שם והיינו דאמרי אינשי איתנהו משני אדם הראשון שגזר עליו אדם הראשון יישוב
דקלים ולא יישוב אחר ,íå÷îä úà åðéìò úçø÷äù .שכשהיו המים הרעים היתה פרנסתינו
להביא מים ולמכור.
 :éøéàîמתוך שביארנו שזקני בית דין היו מתנצלים שלא פטרוהו בלא מזונות ולא
הניחוהו בלא לויה אתה למד שבית דין כופין על הלויה וכמה שיעור לויה הרב
לתלמיד עד עיבורה של עיר והוא בית החיצון שבתוך שבעים אמה ושירים על הדרך
שביארנו בעירובין חבר לחבר תחום שבת תלמיד לרב אם רב מובהק שלשה פרסאות
ושאינו מובהק עד פרסה וכל שאינו מלוה כאלו שופך דמים ומ"מ כל שהולך בדרך ואין
לו לויה יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חן הם לראשך:
 ,'åë äéåì àìá åäåðçðäå 'åëå àá àì (:äî) :à"ùøäîפרש"י לא ראינוהו והנחנוהו יחידי
בלא חבורה כו' ,ע"ש ,והקשה בספר יפה מראה וכי כל מי שהולך יחידי ב"ד
חייבין להעמיד לו חבורה ,לכן נראה דאין הלויה זו אלא בעת פטירתו מן העיר כדאמרינן
כל המלוה את חבירו ארבע אמות כו' עכ"ל.
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אבל מהך דלקמן דהולך בדרך יחידי ואין לו לויה כו' ,ומהך דפ"ק דחולין כך עושין לבני
לויה כו' ,מוכח כפרש"י דזו היא הלויה בדרך שלא יהא יחידי בלא חבורה במקום סכנה,
שכל הדרכים בחזקת סכנה הם ,ומיהו ודאי גם בעיר שייך לויה אפילו בארבע אמות גם
אם לאו יחידי הוא ,והוא ודאי דבר סגוליי שהמתלוה ניצל מהיזקא דמטא לידיה כדלקמן,
והוא מבואר כיון שהתחיל ללוותו ד' אמות גם בעיר הרי כוונתו ודעתו להצילו בדרך
ומחשבתו ורצונו מהני ליה לחבירו בכל הדרך להצילו ע"ד רצון יריאיו יעשה ,או שמלאכיו
של המלוה גומרים מחשבתו ורצונו לילך במקומו עם המתלוה ולהצילו מהיזק וק"ל:
) ,'åë øåòéù åì ïéà äéåì øëùù äéåìì ïéôåë (:åîלענין שכר הוא דקאמר כדמסיק גרם הצלה
כו' עד סוף כל הדורות כו' ,אבל עיקר המצוה יש לה שיעור כדלקמן לכל אדם ארבע אמות
והרב כו' ,ולכך לא חשיב ליה בר"פ מס' פאה בהדי אלו דברים שאין להם שיעור כו'.
ולא שייך למימר כאן כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין כופין עליה ,דהיינו בצדה
שמפורש בתורה גבי ציווי שלה כמו כבוד אב ואם כדאמרינן פרק כל הבשר )חולין קי(
משא"כ שכר לויה אינו מפורש בתורה וק"ל.
ומייתי שנאמר הראיני את מבוא העיר כו' ,דזהו ודאי עיקר לויה להראות למתלוה שילך
בדרך באין מכשול אל מקום מגמתו.
ואמר ומה חסד עשו עמו כו' ,לכאורה מאי קאמר כולה מפורש בקרא ,וי"ל משום דגבי
רחב נמי כתיב כה"ג ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד גו' ,ולהכי קאמר הכא ומה חסד
עשו עם זה האיש שקיים מצות לויה שאין לה שיעור לשכרה יותר מהחסד שעשו לרחב,
וקאמר דהכא כתיב ואת משפחתו גו' ,דהיינו כל משפחתו נצולו בשבילו משא"כ ברחב
דלא נצולו רק בית אביה כמפורש בקרא:
 ,'åë äîëå äîë úçà ìò åéìâøá äùòù éî 'åë åéôá øáã àìù äæ éðòðë äîåהתחיל בתרתי
וסיים בחדא כמ"ש דודאי עיקר מצות לויה שיגיד לו הדרך שילך בה היכן להשמאיל והיכן
להימין ,ואפשר שיטעה בזה המתלוה ,וע"כ למעלה ממנו ] [äéåìá äìåãâääìòîä-ההולך עמו
ברגליו עד מקום שאין עוד לטעות מן הדרך ,והלויה הגרועה ופחותה משניהם המראה
באצבע או בעקימת פיו ,וע"כ אמר שזה הכנעני לא דבר בפיו ואצ"ל שלא הלך ברגליו,
אלא מראה ביד או בפיו ,ק"ו עאכ"ו מי שעשה מעלה עליונה שבלויה דהיינו שהלך ברגליו,
שיהיה מרובה שכרו בכמה כפלים:
 ,'åâ íä ïç úéåì éë øîàðù äøåúá ÷åñòé 'åë êøãá êìäîäכי ההולך בדרך יחידי בלא לויה
דמו בראשו וצריך חן ורחמים כמו שתקנו בתפלת הדרך ותננו לחן ולחסד ]כו'[ בעיניך
ובעיני כל רואינו ,וע"כ אמר שהתורה שעוסק בה תהיה במקום לויה ליתן לו חן לראשו
בעיני כל רואיו ושלא יהיה דמו בראשו ,וכן שנינו פ"ג דאבות המהלך בדרך יחידי ומפנה
לבו לבטלה ה"ז מתחייב בנפשו ,ומסיים הכא בהאי קרא וענקים גו' כי תהיה התורה לך
לעזר במקום בני ענק וגבורים ,שלא תצטרך לגבורים שישמרוך וק"ל:
 ,'åë åéðáá ãáòúùð 'åë úåòéñô 'ã ìéáùáהשיעבוד ודאי לא היה בשביל זה וכי מה פשע
אברהם שליווהו ,אלא השיעבוד נגזר בגזירת בין הבתרים בשביל שאמר במה אדע גו',
אלא שלא זכר שם אצל מי יהיו משועבדים ,ובזכות הארבע פסיעות שליווהו פרעה זכה
שאצלו יהיו משועבדים ,וכה"ג אמרינן פרק חלק )סנהדרין צו (.שזכה נבוכדנצר לשעבד
בישראל בשביל ד' פסיעות כמבואר שם ודו"ק:
 ,'åâ åúåà åçìùéå 'åâ åéìò åöéåפי' וישלחו כתרגומו 'ואלויאו' ,דליכא לפרושי מלשון שליחות
ממש דלא שייך הכא ,וכתב הרא"ם ולא מלשון גרושין כמו וישלחהו ה' גו' ,ואילו היה
מלשון גרושין כו' עכ"ל ,דבריו דחוקים הם וכי משום דהמצריים גירשוהו לא יספר הכתוב
בכבודו ,ונראה לפרש כיון דוישלחו גו' קאי נמי אאת כל אשר לו שפירש כסף וזהב ומקנה
שזכר ע"כ וישלחו מלשון לויה דנופל בהם לשמרם בדרך אבל לשון גרושין לא שייך כלל
במטלטלים וק"ל:
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 ,'åë áùé àìù øçàîå 'åë øáò àìù øçàî éëåבפ"ה דברכות )לא (.לא גרסינן ומאחר שלא
ישב כו' אלא גרסינן מאחר שלא עבר כו' ,וכן נראה דודאי אפשר שעבר ולא ישב ,ולמאי
דמוקי ליה ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב כו' ,רישא דקרא כפשטיה שמספר הכתוב
בדבר ניסא שעשה הקב"ה עם ישראל שהוליכם במדבר ארבעים שנה בארץ אשר לא עבר
בה איש ,והיינו משום דלא גזר אדם הראשון ישוב שם ומה לאיש לעבור שם וק"ל:
 .'åë òùéìàì åçéøé éùðà 'åë äåìúîå äåìî åðéàù ìëלכאורה פירוש ששניהם כאילו שפכו
דמים ,והוא דחוק אם הם לא ליוהו מה היה לו לאלישע לעשות ,ויש לפרש דהכי קאמר
כל שאינו מלוה אף על פי שמתלוה האורח בלא לויתו כי הכא דאלישע ,ודאי לא היה
צריך ללויתם ,מ"מ המלוה כאילו שופך דמים ,דאילו ליוהו כו' לא גירה כו' ,ואע"ג שאינו
מפורש דלא ליוהו מזה דאילו ליוהו כו' לא גירה כו' הוא מוכח כן ,ועי"ל דמייתי ליה
מהאי קרא שנאמר ויעל משם בית אל והוא עולה בדרך גו' ,דלא הו"ל למכתב אלא ויעל
משם בית אל ונערים גו' ,אבל כתב והוא עלה בדרך לדיוקא שהוא עלה ולא עלו הם עמו:
äðëñ ú÷æçá íä íéáùåéî àìä úåîå÷îä - äéåì úåöî øåàéá ì

] :ä ÷øô ç "îâ áéúð :ì"øäîמביא גמרא סוטה דף מו[ ...פירוש זה כי היישוב הוא
לאדם שנאמר )תהלים קטו( והארץ נתן לבני אדם ,וכל אשר נתן לאדם אין מושלים
כ"כ אשר הם מחריבים ומפסידים היישוב כמו גזלנים ולסטים ורוחות רעות וכל המזיקים
אינם מושלים שם.
והיינו דאמרינן שם רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי מפום נהרא עדי צינייתא דבבל כי
מטו התם אמר ליה ודאי דאמריתו הני צנייתא דבבל איתנהו משני אדם הראשון ועד
השתא ,א"ל אדכרתן מלתא דרבי יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב ארץ לא עבר בה איש ולא
ישב אדם שם וכי מאחר דלא עבר היכן ישב ומאחר שלא ישב היכן עבר אלא לומר לך
ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתיישבה ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לישוב
לא נתיישבה.
ומה ענין זה אל מה שהיה מלוה אותו ,אבל כיון שהמצוה של לויה מפני כי כל היוצא
מן הישוב שם שולטים המזיקים לאדם ולכך אמר בודאי דאמריתו כי הני צנייתא דבבל
מימות אדם הראשון ,כלומר כי יש מקומות מסוגלים לישוב יותר מן מקומות אחרים ,עד
כי הני צינייתא דבבל מימות אדם הראשון הם ראוי' לישוב .והיה מרמז לו כאשר הגיעו
לצינייתא דבבל ,ששם אין צריך לויה כ"כ ומשם היה חוזר למקומו ,אבל אותם מקומות
שאינם מסוגלים לישוב ואין ישוב בני אדם שם צריך בהם לויה ושמירה יותר .והשיב לו
כי אדם הראשון אשר ממנו יצאו כלל בני אדם ,והוא נחשב כמו כלל בני אדם שהרי שמו
היה אדם ועליו נאמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם ,ולפיכך כל ארץ שגזר
עליה לישוב נתישבה.
והנה מפני זה צריך האדם אל לויה כאשר הולך במקום שלא גזר עליו אדם הראשון לישוב
ואין האדם שולט שם והאדם הוא יחידי והוא נבדל מן הישוב אשר שם כח האדם וצריך
לויה ,אע"ג שלא התלוה עמו כל הדרך סוף סוף היה לו לויה בדרך הזה שהוא הולך עליו
ואין מושלים בו הדברים אשר מושלים בדרך שאינו מן הישוב כאשר יש לו לויה .ועוד
זה האדם נברא בצלמו של אלהים ,וכאשר האדם יש בו צלם אלהים אז נאמר ורדו בכל
חית הארץ והכל יראים מלפניו אף המזיקים אינם מושלים בו ,וכן כתיב )בראשית ט( ומוראכם
וחתכם יהיה על כל חית הארץ ,ומזה למדו )שבת קנא (:תינוק בן יומו חי אין צריך לשמור
אותו מן העכברים עוג מלך הבשן כשמת צריך לשמור אותו ,והכל הוא בשביל צלם
האלהים הזה שיש באדם שראוי לכבוד.
ולפיכך כאשר יוצא לדרך ובני אדם מלוין אותו בדרך שהוא הולך עליו ,דנותנין אל צלמו
כבוד שאין מניחין אותו שיצא בלבדו וזהו שנותנין לו לויה בדרך ולכך נשאר הכבוד בדרך
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הזה ,ואם אין מלוים כאלו שופכי דמים ,פירוש שנוטלים ממנו צלמו אשר האדם נברא
בצלם אלהים ,ובבטול הצלם הזה עצמו שפיכות דם לגמרי שהרי יש בטול אל הצלם הזה
וכתיב שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם ,הרי לך כי עיקר
שפיכות דם הוא בשביל שמבטל צלם האלהים שיש לאדם ,ומי שאינו מלוה את האדם
ואין נוהג בו כבוד ומניח אותו לצאת יחידי הרי מבטל את כבוד הצלם הזה שהאדם צריך
לזה בדרך:
åéðéòî íìòúé çøåàäù ãò úåëçì êéøö äåìîä ì

:ä"ìù

... :äåöî øð ïéìåç úëñîעג .כתב החזקוני בפרשת שופטים וזה לשונו) :דברים
כא ז( ועינינו לא ראו ,מכאן למלוה את חבירו שצריך לעמוד במקומו עד שיתעלם

מעיניו ,עד כאן )לשון עמק ברכה(.
ובפרק עגלה ערופה )סוטה מו (:הפליגו רבותינו ז"ל מאד במצוה זו .ובכלל דבריהם אמרו
אמר רב יהודה אמר רב כל המלוה את חברו אפילו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק .פירש
רש"י אותו היוצא לדרך .ואמרו עוד ששכר לויה אין לה שיעור ,אמר רבי יוחנן משום רבי
מאיר כל מי שאינו מלוה כאילו שופך דמים .וכן הביא רש"י בפסוק ידינו לא שפכה את
הדם הזה ועינינו לא ראו ,וכי סלקא דעתך שזקני בית דין שופכי דמים הם ,אלא לא
ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לוויה .נראה מדברי רש"י ,שהוא עושה לא שפכו
ולא ראו בבא אחת ,ואמר כי לא נעשית לו לויה על כן הוזק ,וחס ושלום שאנחנו ראינו
אותו ומנענו ממנו מזונות ולויה ,דאם כן היינו שופכים דמים .ולפי מה שכתב החזקוני
יתפרש כך' ,ידינו לא שפכה' ,כי עשינו המוטל עלינו במזונות לתת לו כמסת ידינו ,גם
מצות לויה קיימנו כהוגן' ,ועינינו לא ראו' עד שנתעלם ממנו .הרי כמה גדולה מצות צידה
לדרך ומצוה לויה.
øéòä éðáì øáçúî äåìúîäå äðëñ íå÷î àåä øéòì õåç ì

... :øåà äøåú :íùצח .סוד לויה :אומה ישראלית נקראים כנסת ישראל ,שהם מכונסים
ומיוחדים באחדות אחת מצד נשמתם ,והם פנימיים בהיכל המלך ברוך הוא ,היא העיר
אשר ה' שמה ,אבל חוצה לה שם מקום החיצונים ,והסוד עשו איש שדה .והנה כשפירש
ישראל מן העיר חוצה לה כל הדרכים בחזקת סכנה ,מתעורר השדה של עשו ,לכך בא
מצות לויה ,ולויה חיבור לוית חן .והכוונה שהנשארים בעיר מלוין את היוצא ומעוררין
החיבור ,כלומר עדיין אנחנו מחוברים ,כשם שאנחנו בני העיר גם אתה כמונו ,ומעוררים
בזה החיבור שלמעלה ,דהיינו מצד נשמתם ,שאף שהגופות נפרדות מכל מקום בשרשם
מחוברים ,ואז בהתעורר חיבור שדה לא ניזוק היוצא חוצה ,והשדה מתהפך להשדה אשר
יצא יצחק לשוח בשדה ,והוא ריח השדה אשר ברכו ה' ,חק"ל תפוחין אשר רמזו ז"ל
)זוה"ק ח"א רכד ,(:ומזה יתבאר גודל מצות לויה ,על כן ההולך בדרך צריך להרהר תמיד
בדברי תורה ,והמפנה לבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו )אבות פג מד(éøáã íò äåùä=] .
.[[ ãåòå ìéòì ì"øäî
 ,äéåì àìá åäåðçðäå åäåðéàø àìå :íù äèåñ :òáù øàáלא שהבית דין עצמן היו מתקנין
שלוחים ללוות אדם העובר ממקום למקום ,כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בריש
פרק בתרא דהלכות אבל )יד ג(:
 ,'åë øåòéù äì ïéà äéåìä øëùù äéåìì ïéôåëכל דיני לויה כתבן הרמב"ם ז"ל בריש פרק
בתרא דהלכות אבל ,וכן כתבן הסמ"ג בהלכות אבל )עשה דרבנן ב'  (והסמ"ק בסימן
מ"ו .אבל הטור ושאר המחברים האחרונים השמיטן ולא ידענא למה.
ואפשר משום דבזמן הזה אין נוהגין דיני לויה מפני שכל הדרכים הם בחזקת סכנה טפי
ממה שהיו בימי חכמי הגמרא ,כמו שכתבו התוס' בפרק בתרא דכתובות )קי (:גבי הוא
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אמר לעלות לארץ ישראל כו' שאינו נוהג בזמן הזה שאיכא סכנת דרכים ,שאין אדם חייב
למסור עצמו לסכנה בעבור לויה משום דחייך קודמין .כן נ"ל:
 ,øåòéù åì ïéà áøì ãéîìúלאו למימרא אין לו שעור כלל ,דא"כ היאך אמר אחר כך וכמה
אמר רב ששת עד פרסה כו' ,אלא הכי קאמר אין לו שעור זה הנזכר .ויותר נכון לפרש
כפשוטו ,אין לו שעור כלל ,ומשום דקשה לסתם גמרא היאך יתכן שהתלמיד יהא חייב
ללוות לרבו עד סוף העולם ,הלכך אמר וכמה אמר רב ששת עד פרסה כו' .וכהאי גוונא
אשכחן בפרק ערבי פסחים )קה (.מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת
כולה ,ועד כמה אמר רבי זירא עד רביעי בשבת כו' ,וכהנה רבות:

 ,äéåìì ïéôåë :á÷òé ïåéòעי' במהרש"א הטעם שלא יהלך בדרך יחידי ,ואע"פ שאינו
מלוה רק ארבע אמות ,לפי שמחשבתו ורצונו שמלוה אותו בעיר כדי להצילו,
מהני ליה בכל הדרך על דרך רצון יראיו יעשה וכו' ,ע"ש ,ובזה מיושב ,ועמ"ש בחידושי
עיון יעקב בפסחים מט :עיי"ש.
 ,äéåìì ïéôåëעיין במהרש"א דלמה לא אמרינן דמצות עשה שמתן שכרה בצדה אין כופין
עליה ,ובאמת בלאו הכי לא קשה מידי כי מצוה לויה היא בכלל גמילות חסדים וכופין
עליה כמו שכופין על הצדקה ,וכ"כ הרמב"ם פי"ד מהל' אבל ומי שאינו מלוה הוא כאילו
שופך דמים כדלקמן וא"כ כופין על מצות לא תעשה שבה.
 ,÷åæéð åðéà øéòá úåîà òáøà åìéôà åøéáç úà äåìîä ìëהבאר שבע כתב וז"ל הטור ושאר
מחברי אחרונים השמיטו דינים אלו ,ואפשר משום דבזמן הזה אין נוהגין דין לוייה מפני
שכל הדרכים הם בחזקת סכנה מאד ואין אדם חייב למסור עצמו לסכנה בעבור לוייה
משום דחייך קודמין עכ"ל.
ודבריו דחוקים דמ"מ היה להם לומר שעכ"פ ילוה ד' אמות כדי להציל חבירו מסכנת
דרכים השכיח ,ובאמת הדרכי משה והסמ"ע סוף שו"ע חו"מ בסוף סימן תכ"ז כתבו דין
לויה ,וכתבו מצאתי האידנא אין נוהגין ללות עד פרסה משום דמוחלים על כבודם ויש
לילך עמו או עם חבירו עד השער או לפחות ד' אמות עכ"ל.
ולי נראה הטעם כיון דעיקר הלויה הוא להראות את הדרך אשר ילך בה כדמשמע הכא
בש"ס ועכשיו כל הדרכים מיושבים ומצויינים לכוין הדרך ,די בלוייה בעיר ד' אמות.

 ,øåòéù åì ïéà áøì ãéîìú :äãù éîåøîוכמה אמר רב ששת עד פרסה ,נראה דהכי
קאמר דהא דאין לו שיעור לויה דמשמע שאינו מצטרף עמו בדרך אלא
לויה בעלמא ,משא"כ תלמיד לרב מוכרח לילך עד כדי שיצא מגדר לויה ויהא בגדר הולך
בדרך ,והיינו עד פרסה ,דאז מחויב להתפלל תפילת הדרך כדאיתא בברכות דף ל.
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íéçøåà úñðëäá åéìò øôëî íãà ìù åðçìù äæä ïîæá

... .æë äâéâçדכתיב )יחזקאל מא כב( המזבח עץ שלש אמות גבוה וארכו שתים
אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר
לפני ה' ,פתח במזבח וסיים בשלחן רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו
בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו שלחנו של אדם מכפר
עליוù"ééò .æö úåçðîá íâ òéôåî] :
 ,åéìò øôëî åðçìåù :é"ùøבהכנסת אורחין.
 ,øôëî íãà ìù åðçìù :úåôñåúדגדול כח הלגימא כדאיתא בהגדת חלק )סנהדרין קו.(.
 :éøéàîזה שפתח בפסוק זה במזבח וסיים בשלחן ,כדי להעיר ולומר לך בזמן שבית
המקדש קיים מזבח מכפר ,עכשיו שאין בית המקדש קיים שלחנו של אדם בהכנסת אורחים
מכפרת עליו.
 ,'åâå õò çáæîä .æö úåçðî :à"ùøäîפירש התוס' דגדולה לגימא ...וכן משמע בפרק
הרואה דקאמר והמאריך על שלחנו דילמא אתי עניא ויהיב ליה דכתיב המזבח עץ וכו',
אבל ממתני' דאבות פ"ג משמע משום דאומרים עליו דברי תורה...
][...íéáåè ãçàë íäéðù úîàáã áùééîù á÷òé ïåéòá ù"ééòå

äîéâì äìåãâ

 :â÷ ïéøãäðñתניא רבי נתן אומר מגרב לשילה שלשה מילין והיה עשן
המערכה ועשן פסל מיכה מתערבין זה בזה .בקשו מלאכי השרת
לדוחפו ]-למיכה[ אמר להן הקב"ה הניחו לו שפתו מצויה לעוברי דרכים.
ועל דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה ,אמר להן הקב"ה בכבודי לא מחיתם
על כבודו של בשר ודם מחיתם.
אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קסמא גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות
מישראל ,שנאמר )דברים כג( על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים.
ורבי יוחנן דידיה אמר מרחקת את הקרובים ,ומקרבת את הרחוקים ,ומעלמת
עינים מן הרשעים ,ומשרה שכינה על נביאי הבעל ,ושגגתו עולה זדון.
מרחקת את הקרובים )÷ (.ãמעמון ומואב ,ומקרבת את הרחוקים מיתרו ,דאמר
רבי יוחנן בשכר קראן לו ויאכל לחם ,זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית
שנאמר )דבה"י א ב( ומשפחות סופרים ישבי יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים
המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב ,וכתיב התם )שופטים א( ובני קיני
חתן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד
וילך וישב את העם .ומעלמת עינים מן הרשעים ממיכה ,ומשרה שכינה על
נביאי הבעל מחבירו של עדו הנביא ,דכתיב )מלכים א יג( ויהי הם ישבים אל
השלחן ויהי דבר ה' אל הנביא אשר השיבו .ושגגתה עולה זדון דאמר רב
יהודה אמר רב אלמלי הלווהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחם לא נהרגה נוב
עיר הכהנים ולא נטרד דואג האדמי ולא נהרג שאול ושלשת בניו.
 ,áøâ :é"ùøמקומו של מיכה בגרב הוה פסלו של מיכה קבוע ,ובשילה היה המשכן.
 ,åôçåãìלמיכה ,äæ øáã ìòå .על פסלו של מיכה שלא מיחו ישראל בידו נענשו
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אנשי פילגש בגבעה שנפלו ביד בנימין והרגו מהם ארבעים אלף ,äîéâì .אכילה שמאכילין
אורחים ,úåçôùî éúù .עמון ומואב שלפי שלא קדמו ישראל בלחם ובמים נכתב שלא
יבאו בקהל ,íéòùøä ïî íéðéò úîìòî .מעלמת מעיני המקום שלא להביט ברשעו לשלם
לו כדרכו הרעה ,אלא עושה כאילו אינו רואה במעשיו.
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 :à äëìä ãé ÷øô ìáà úåëìä :ä÷æçä ãé í"áîøמצות עשה של דבריהם לבקר
חולים ,ולנחם אבלים ,ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה ,וללוות
האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי הקבורה ,לשאת על הכתף ,ולילך לפניו ולספוד ולחפור
ולקבור ,וכן לשמח הכלה והחתן ,ולסעדם בכל צרכיהם ,ואלו הן גמילות חסדים שבגופו
שאין להם שיעור ,אע"פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל
הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות.
 :á äëìäשכר הלויה מרובה מן הכל ,והוא החק שחקקו אברהם אבינו ודרך החסד שנהג
בה ,מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלוה אותן ,וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני
שכינה ,שנאמר וירא והנה שלשה אנשים ,ולוויים יותר מהכנסתן ,אמרו חכמים כל שאינו
מלוה כאילו שופך דמים.
 :â äëìäכופין ללוייה כדרך שכופין לצדקה ,ובית דין היו מתקנין שלוחין ללוות אדם
העובר ממקום למקום ,ואם נתעצלו בדבר זה מעלה עליהם כאילו שפכו דמים ,אפילו
המלוה את חבירו ארבע אמות יש לו שכר הרבה ,וכמה שיעור לויה שחייב אדם בה ,הרב
לתלמיד עד עבורה של עיר ,והאיש לחבירו עד תחום שבת ,והתלמיד לרב עד פרסה ,ואם
היה רבו מובהק עד שלש פרסאות.
ïàëì óøöå í"áîøä éøáã øçà åáåøá êùîðù <?> ìéòì (á ïðáøã ò"î) â"îñä ïåùì ïééò ê
íéçøåà úñðëä øãñ ì

 [àî ãåîò æ"áøâäúàöåäáäðåé åðéáøì] :äàøéä øôñואם יבואו אורחים לביתו יכניסם לביתו
בסבר פנים יפות .ומיד בבואם ישים לפניהם לחם לאכול ,כי פעמים בא העני
ולא אכל והוא בוש לשאול ,ויתן להם לחמו ומימיו את אשר יאכל בפנים מאירות ,ואף אם
יהיה לבבו עצב ודאגה ישחנה מלבו בפניהם ,וינחמם בדבריו ויהי להם למשיב נפש.
ואפילו אם יהיו לו אלף עבדים יטרח הוא בעצמו ,ויעמוד עליהם ,מי לנו גדול כאברהם
ששמש למלאכים והיו לו כמה עבדים ושפחות שנאמר )בראשית יז כז( ואנשי ביתו ,אף על
פי שנראו כערביים כדברי רבותינו ז"ל ,ובכל מה שעשה על ידי עצמו שלם לו הקב"ה
לישראל בכבודו ובעצמו,
ואל יספר לפניהם כך וכך אירע לי קצה תלאותיו ,כי דברים אלו שוברים את רוחם ,כמדומה
להם כי בשבילם אמר כן וכמעט אין לו שכר בעמלו ,ויכבדם כאדונים לו וכן מצינו
באברהם )שם יח ג( שקראם אדונים ,וגדול הכנסתם יותר מקבלת פני שכינה,
ובשעת האוכל יראה את עצמו כמצטער שאינו יכול להיטיב להם יותר ,וכן הוא אומר
)ישעיה נח( ותפק לרעב נפשך ,תצא נפשי שאין לי מה ליתן לך.
ואם ילינו אצלו ישכיבם במיטב מטותיו ,כי גדולה מנוחת העיף בהיותו שוכב בטוב ,ויותר
עושה לו נחת רוח המשכיבו היטב יותר מן המאכילו ומשקהו וגלגל הוא החוזר בעולם.
ובצאתם ילוום ויתן להם פת צידה לדרך ,כי על פת לחם יפשע גבר ,כי על אשר לא נתן
יהונתן לדוד פת לחם בהפרדו מאתו נתגלגל הדבר ונהרגו כהני נוב שמונים וחמשה נושאי
איפוד בד .והעניק תעניק להם מסת נדבת ידך.
=øôñá áúë äðåé åðéáøù <?> õîåà óñåéáå íìåò ééç íùá ?? øåàîä úøåðî Y íéøáçî äîëá íéàáåî åéøáã
.'åëå úåôñåäùé íà äååùäå ïî÷ì ù"ééò ... <??> ãñç úáäà ?? äðè÷ä ãéáå ?? ä"ìùá ïëå ,íìåò ééç
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íéãéñç øôñ

 :æð ïîéñ :ù"àøäì íééç úåçøàאל יהיו פניך זעומות נגד עוברים ושבים וקבל
אותם בפנים מאירים :çð ïîéñ .אל תשכח להעניק להם צידה
ולעשות לויה להם ותנחמם בדברים.
:íéãñç úåìéîâ ïéðò ìë äììëáå äéåì ïéã :á"ç :ìéðåìî ïøäà åðéáøì :íééç úåçøà
כתוב והלכת בדרכיו זו ]גמילות חסדים ,וזאת[ המצוה גדולה מן הצדקה שזה
בגופו וזה בממונו ,ובכלל זה לעשות לויה ותניא ר' אומר כופין ללויה ,ולויה אין לה
שיעור למעלה אבל למטה ארבע אמות דאמר רב יהודה אמר רב כל המלוה את המת
אפילו ארבע אמות בעיר אינו נזוק ,וי"א דשיעור לויה מיל וסמך לדבר כי 'îלאכיו 'éצוה
'ìך ,אז יהיה נשמר בכל דרכיו.
ות"ר שיעור לויה רב לתלמיד עד עבורה של עיר ,חבר לחבר עד תחום שבת ,תלמיד לרב
עד פרסה ברבו שאינו מובהק אבל ברבו מובהק שלש פרסאות.
בא וראה כמה גדול כח לויה שאחד ]המלוה[ ואחד המתלווה אינן נזוקין כל היום שנאמר
שלום שלום לרחוק ולקרוב ,ויש להם שכר ,ואמרינן בשלמא מלוה מצוה קא עביד כדאמרינן
כל מי שאינו מלוה אושפיזו כאלו שופך דם לפי שאינו יודע דרך ישר לילך בה וטועה
והולך בדרכי מות,
וכן מצינו כי ימצא חלל שכל זקני העיר הקרובה אל החלל מתודים ואומרים ידינו לא
שפכה וגו' ,והכי פירושא לא מת במה שהיה לנו לעשות ולא עשינו שהרי נתננו לו סעודה
לסעוד ועשינו לו לויה ,ובשביל לויה אמרה תורה הביאו עגלה ערופה שהרי המלוה מצוה
קא עביד.
יש אומרים הא דאמרינן אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר)י( הלכה הרי ששניהם
עושין מצוה שבפטירתן מדברים בדבר הלכה .וגם מההיא ]מעשה[ דבספר שופטים למדנו
שכר למלוה דכתיב ואת האיש ואת כל משפחתו שלחו וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר
ויקרא שמה לוז ,ותניא היא לוז שצובעין בה את התכלת היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה
בא נבוכדנצר ולא החריבה ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בתוכה וזקנים שבתוכה
כשדעתן קצה עליהן מוציאין אותן חוץ לעיר ומתים ,והלא דברים ק"ו ומה ]הכנעני[ זה
שלא דבר בפיו ולא הלך ברגליו אלא שהראה להם מבוא העיר באצבעו גרם הצלה לו
לזרעו עד סוף כל הדורות המדבר בפיו וההולך ברגליו על אחת כמה וכמה.
וגדולה לויה מן המתנה ] [ä÷ãö-שהלויה בגופו והמתנה בממונו.
ובכלל זה לשמח חתן וכלה ,ומעבירין המת מלפני חתן וכלה ,וזה וזה מלפני מלכי ישראל,
ולנחם אבילים ,כולן בכלל והלכת בדרכיו כמו שמצינו שהקב"ה נעשה שושבין לאדם
הראשון וליצחק בא לנחמו.
כתיב ידינו לא שפכה את הדם הזה אמרו ז"ל שפכה כתיב רמז לה' דברים שחייב אדם
לעשות לאורח אלו הן אכילה שתיה לויה מזון בדרך עד שמגיע לישוב שמא יאחזנו בולמוס
ולא ימצא מי שימכור לו לחם ,וי"א מתנה ,וי"א אף ברכת כהנים שצריך לברכו כשיפרד
ממנו ,ואין לו רשות לחזור מן הלויה כל זמן שיוכל לראותו שנאמר ועינינו לא ראו.
==??ãåòå ?? ÷"îñå úåúìéàùîíéòáåð åéøáã

íúååììå êøãì äãéö úúì åëìéùë / åúìåëé éôì íéçøåàä úà ìéëàäì ì

 :åð ïîéñ :íéãéñç øôñועניים מרודים תביא בית ,גדול הקבלת אורחים מהקבלת פני
שכינה שנאמר )בראשית יח ג( ויאמר אדני אל נא תעבור מעל עבדך ,אמר
אברהם לפני הקב"ה המתין לי עד שאכניס אורחים לביתי.
ואין האדם חייב להאכילם בשר ולהשקותם יין אלא כפי שהיכולת בידו ,את לחמו ומימיו
יתן להם בשמחה כי טוב ארוחת ירק ושמחת פנים משור אבוס ופנים זעופים .ולעת האוכל
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ידבר עמו אדוני אכול בשמחה ושתה בלב טוב יינך או מימך כי הצור יודע כי ברצון ונפש
חפיצה הייתי נותן לך בשר ,בחיי נפשי שאין לי מה שאתן לך ,ועל זה נאמר )ישעיה נח י(
ותפק לרעב נפשך.
ובבקר בעת לכתו תן לו מעט לחם כי לפי שלא נתן יהונתן פת לדוד בלכתו ממנו נתגלגל
הדבר ונהרג נוב עיר הכהנים ונענשו שאול ויהונתן ועל זה נאמר )משלי כח כא( על פת לחם
יפשע גבר.
וכשם שמצוה להכניס כך מצוה ללותם שנאמר )בראשית יח טז( ואברהם הולך עמם לשלחם.
בא וראה כמה גדול פת לעוברי דרכים שהרי מיכה שעשה הפסל והעמידו אצל המשכן
עד שהי' מתערבים עשן הפסל ועשן המערכה ואמר הקדוש ברוך הוא הניחו לו לפי שפתו
מצוי' לעוברי דרכים.
 :áðøúú ïîéñמי שיש לו אורחים לא יסגור אותם שלא יוכלו לצאת לעשות צרכיהם ,כי
שמואל הענישו רב על ככה .ואם יש נשים ויש אנשים שאינם הגונים יסגור שלא יוכלו לצאת.

:äçðîä úøåú

 :àøéå úùøôלרבינו יעקב סקילי תלמיד הרשב"א... :ד"א אשרי משכיל

אל דל ,אין דל אלא אורח כדכתיב )איוב כח ד( דלו מאנוש נעו) ,ישעיה
יז ד( ידל כבוד יעקב ,והוא כמו )שמואלא ד כא( גלה כבוד מישראל.

ואמר בזה אשרי משכיל אל דל ,כי יש לו לאדם להשתכל ולהתבונן ולרחם על האורח,
כי גם הוא נטוי למות דכתיב )תהלים קב כד( ענה בדרך כחי קצר ימי ,וכתיב )תהלים קז ה(
תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף ,ואין
לך פקוח נפש כמרחם על האורח.
בא וראה כמה גדולה הכנסת אורחים ,שהקדימוה להכנסת בית המדרש ,דתנן )שבת קכו(:
מפנין ארבע וחמש קופות מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש ,הא למדת שגדולה
הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש .ואמר ר' יהודה )שם קכז (.גדולה הכנסת אורחים
מקבלת פני השכינה דכ' ויאמר ה' אם נא מצאתי חן בעיניך וגו'.
íéçøåà úñðëä ìù øëùä ì

וכתיב יוקח נא מעט מים וגו' ,ואמר ר' יוחנן )סנהדרין קג (:גדולה לגימה שמקרבת את
הרחוקים ,ומרחקת את הקרובים ,ומעלמת עין מן הרשעים ,ומשרה שכינה על נביאי הבעל,
ושגגתה עולה זדון.
מקרבת את הרחוקים ,מיתרו .דאמר ר' יוחנן בשכר קראן לו ויאכל לחם ,זכו בני בניו
וישבו בלשכת הגזית שנאמר )דה"י א ב נה( ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים
שוכתים המה הקינים וגו' ,וכתיב )שופטים א טז( ובני קיני חותן משה .מרחקת את הקרובים,
מעמון ומואב .שנאמר )דברים כג ה( על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים .מעלמת
עין מן הרשעים ,ממיכה .דתניא ר' נתן אומר מנוב לשילה שלשה מילין היה ,והיה עשן
המערכה ועשן פסלו של מיכה מתערבין זה בזה .בקשו מלאכי השרת לדחפו אמר להם
הקב"ה הניחו לו שפתו מצויה לעוברי דרכים .ואמר רבה בר מרי מפני מה לא מנו מיכה
באלו שאין להם חלק לעולם הבא ,מפני שפתו מצויה לעוברי דרכים .משרה שכינה על
נביאי הבעל ,דכתיב )מלכים א יג כ( ויהיו הם יושבים על השלחן וגו' .ושגגתה עולה זדון,
דאמר רב יהודה אלמלא ליוהו יונתן לדוד בשתי ככרות לחם ,לא נהרגה נוב עיר הכהנים,
ולא נטרד דואג האדומי ,ולא נהרג שאול ושלשת בניו.
åðéáà íäøáàî úãîìð íéçøåà úñðëä úåöî ì

ויש בהכנסת אורחים כמה מצות וכלם אנו למדים אותם מאברהם .תחלה להקדים בשלומם
ולרוץ לקראתם דכתיב וירא וירץ לקראתם וגו' ,ולהרגיעם דכתיב יוקח נא מעט מים ורחצו
רגליכם ,ולהאכילם ולהשקותם שנאמר ואקחה פת לחם וסעדו לבכם וגו' ,ולהראותם ותרנות
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אמר מעט ועשה הרבה ,דכ' מהרי שלש סאים וגו' ואל הבקר רץ אברהם וגו' ויקח חמאה
וחלב וגו' והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו .וכן ראוי לעשות לאורח.
ואם לן נותן לו פרנסת לינה דכתיב בלוט סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם
וגו' .ואברהם לא נתן להם פרנסת לינה כי לא היו יכולים להתעכב שם בלינה .ואחר כך
צריך ללוותם דכתיב ואברהם הולך עמם לשלחם ,עשה להם לוויה .ותנן )סוטה מה (:ידינו
לא שפכו את הדם הזה וענינו לא ראו ,וכי על לבו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים אלא
שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה .תנא ר' מאיר
אומר כופין ללויה ששכר לויה אין לה שיעור.
äæä íìåòá íéçøåà úñðëä øëù ì

והכנסת אורחים היא מכלל המצות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו
לעולם הבא ,כי היא בכלל גמילות חסדים.
וצא ולמד מאברהם שאכלו בניו פירותיה ופירי פירותיה בעולם הזה במדבר ובארץ ולעולם
הבא .דאמר ר' אלעזר בשם ר' סימון )ב"ר פרשה מח( אמר הקב"ה לאברהם אתה אמרת
יוקח נא מעט מים חייך שאני פורע לבניך )במדבר כא יז( עלי באר ענו לה .אתה אמרת
והשענו תחת העץ ,חייך שאני פורע לבניך )תהלים קה לט( פרש ענן למסך ,ואומר )ויקרא
כג מג( כי בסכות הושבתי את בני ישראל .אתה אמרת ואקחה פת לחם ,חייך שאני פורע
לבניך )שמות טז ד( הנני ממטיר לכם לחם מן השמים .אתה רצת לקחת בן בקר ,חייך שאני
פורע לבניך )שמות יד יט( ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם .אתה הלכת עמהם
לשלחם וללוותם ,חייך אני פורע לבניך )שמות יג כא( וה' הולך לפניהם יומם.
ואין לי אלא במדבר ,בארץ מנין .יוקח נא מעט מים) ,דברים ח ז( ארץ נחלי מים וגו'.
והשענו תחת העץ) ,מלכים א ה ה( איש תחת גפנו ותחת תאנתו .ואקחה פת לחם) ,דברים ח
ח( ארץ חטה ושעורה וגו' .ויקח בן בקר רך וטוב) ,שם ח יג( ובקרך וצאנך ירביון .והוא
עומד עליהם) ,תהלים פב א( אלהים נצב בעדת אֿל .ואברהם הולך עמם לשלחם ,כי ה'
אלהיכם ההולך עמכם וגו'.
ואין לי אלא במדבר ובארץ ,לימות המשיח מנין .יוקח נא מעט מים) ,זכריה יד ח( ביום
ההוא יצאו מים חיים מירושלים) ,ישעיה יב ג( ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה .והשענו
תחת העץ) ,עמוס ט יא( ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת) ,ישעיה ד ו( וסוכה תהיה
לצל יומם מחורב .ואקחה פת לחם) ,תהלים עב טז( יהי פסת בר בארץ ,ועתידה ארץ ישראל
להוציא גלוסקאות וכלי מילת )כתובות קיא .(:ויקח חמאה וחלב ובן הבקר) ,ירמיה לא יא(
ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב ה' על דגן ועל תירוש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר.
והוא עומד עליהם) ,ישעיה כה ט( ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה וגו' .ואברהם הולך
עמם) ,ישעיה נב יב( כי הולך לפניכם ה' ומאספכם אלהי ישראל.
והלא דברים קל וחומר ומה מי שעושה חסד עם מי שאינו צריך חסד כך ,מי שעושה חסד
עם מי שהוא צריך חסד על אחת כמה וכמה אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא ואשרי
בניו אחריו .ומה טוב ומה נעים מאמר דוד אשרי משכיל אל דל ,אל המדלדל אנא ואנא.
íéðô åì øéáñäìå åëîúì äåöîå ,åîå÷îî äìåâ éë øâ àø÷ð çøåàä ì

 ,(àì áåéà) çúôà çøåàì éúìã øâ ïéìé àì õåçá :øâ êøò :çî÷ä ãëדרשו ז"ל בסוף
פרק הזהב )נט (:רבי אליעזר הגדול אומר בשלשים וששה מקומות הזהירה
תורה על הגר .ודבר ידוע כי כל אחד מישראל ההולך מעירו אל עיר אחרת יקרא גר ,וכן
מי שהוא מן האומות ונתגייר וחזר לאמונת ישראל יקרא גר והוא הנקרא גר צדק לפי שבא
להסתופף תחת כנפי השכינה ,וכן גוי שקבל עליו שלא לעבוד ע"ז ובא להתישב בינינו
יקרא גר תושב.
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ישראל הגולה מעירו לעיר אחרת יקרא גר מלשון 'גרגיר' הנפרד מעיקרו ,ונצטוינו בו להאכילו
ולהשקותו ולהסביר לו פנים ,והסברת פנים חשובה לו מן הכל ,והוא דברי שלמה ע"ה
שאמר )משלי כז( שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש ,הזהיר בכתוב הזה שיתחייב
אדם על הגר שיספיק לו מזונות ויסביר לו פנים ,והוא נקשר עם הכתוב שהזכיר למעלה
ממנו שאמר )שם( כצפור נודדת מקנה ,וסמך לו מיד שמן וקטרת ישמח לב ,כלל כל המזונות
כולן ,וכל מה שנתבשל על האש כשמן וקטרת שהוא העשן העולה מן המזון המתבשל.
והודיענו בזה כי יתחייב אדם לשמח לב האיש הנודד ממקומו בסיפוק מזונו והסברת פניו,
כי מלבד שיצטרך שמן וקטרת עוד יצטרך מתק רעהו ,ואמר מעצת נפש כלומר שיהיה אותו
מתק והסברת הפנים מעצת נפשו השכלית ,דרך אהבה וחיבה ,לא דרך חנופה כי ייטב לו
מתק שפתים יותר מכל מה שהוא נותן לו .וכן דרשו ז"ל בסוף פרק אחרון של כתובות
)קיא (:גדול המלבין שנים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר )בראשית מט( ולבן שנים
מחלב ,אל תיקרי לבן שנים אלא ליבון שנים ,ועל זה הזכיר ישעיה הנביא ע"ה )ישעיה נח(
ותפק לרעב לחמך ,הם המזונות ,וחזר ואמר ותפק לרעב נפשך ,הוא מתק שפתים.
....והנה איוב משבח עצמו בכתוב הזה שהיה ביתו פתוח לרוחה לכל עובר ושב אפילו
לגרים ולתושבים ,ומעולם לא היה גר לן בחוץ ,כלומר אפילו הגר הנכרי הבא להתגייר
בשער עירו מאי זה אומה שיהיה היה עושה עמו חסד והיה מאסף אותו אל ביתו ללון ,כי
אע"פ שאיוב היה מבני ארם מזרע אברהם ולא מבני ישראל אעפ"כ היה חסיד גדול וצדיק
גמור עובד את הש"י במצות שכליות עושה חסד עם הכל ,ועל זה אמר בחוץ לא ילין גר
דלתי לאורח אפתח ,ואין צריך לומר אם היה הגר מעמו שהיה עושה החסד הזה עמו.
ומכאן יש על האדם להתעורר שיגדל נפשו במדת הרחמנות שיהיה מרחם על הבריות וכמו
שדרשו ז"ל )שבת קנא (:כל המרחם מרחמים עליו שנא' )דברים יג( ונתן לך רחמים
ורחמך .וזה קל וחומר ,אם איוב באין תורה היה מחזיק במדה זו ,כל שכן ישראל שקבלו
תורה שהן חייבין להחזיק בה ובמדותיה...
ä÷ãö ììëá íééðò ìáà íéãáåëîå íéøéùò äðååëä íéçøåà úñðëä ì

 :[ñ úåà] íéèå÷éì :ì"éøäî éâäðî :ì"éøäîאמר כל היכא דנזכר מצות הכנסת אורחים
ר"ל דוקא הכנסת עשירים ומכובדים  ,66כשנתאכסנו אצלו שאז יקבלם בסבר
פנים יפות לנהוג בהם כבוד ולהכין תפנוקים בשבילם .וראייה מאברהם אבינו שסבר
המלאכים היו אורחים ,והרבה לשחוט בשבילם ג' שוורים להאכילם הלשונות בחרדל ,אבל
הכנסת עניים בכלל צדקה היא.
] :äðîìà àùðù ïîìàì ùåøã :çìùá úùøô :ùôð úáéùîעמוד קנ[ ...ומאשר חתן
דין בעל הבית אלמדנו דרכי הש"י שילך בדרכיו מה הוא קובר מתים אף
אתה ,מה הוא גומל חסדים אף אתה כן .וכן דורש במס' סוטה אחרי השם תלכו ,פי' אחרי
מדותיו מלביש ערומים ,מבקר חולים ,מנחם אבלים ,קובר מתים .מוסיף אני לומר מהו זן
את הרעיבים אף אתה כן.
âåäðì åðéìò êëå íééðòäå íéçøåàä úñðøôá 'ä ãñç øéëæî ïîä úðöðö ì

ואלמדהו מדרכי הכנסת אורחים ואיך יתנהג עמהם ובזה גדול כחם ומצותם .ועל זה ציוה
הקדוש ברוך הוא להראות לדורות באמרו קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן ,אינו
כי אם לצוות בשביל שיראו לדורות הנס ,שהרי כמה נסים נעשו לאבותינו שלא ניתן שום
אות להזכיר לדודות ,אלא הקבלה בא ללמדינו לדורות שפרנס וזן הקב"ה אותנו ,כן אנחנו
חייבים לפרנס כל העוברים עלינו.
æîåøîå=äæá ë"ùî ù"ééòå ?> ãñç úáäàáøëæåîå?> ïî÷ì ïéìçåðùé íùá ä"ìù éøáã íò äåùä :ì"éøäî .66
= = ?? ?? ãåîò ïåéö úáäà é"áåð úåùøãá
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ומה הוא זן את האדם כדי שבעו עומר ליום ,והוא מ"ג ביצים לב' סעודות ,וכן הוא ראוי
לאדם בינוני ]ולזה אמר והעומר עשירית האיפה הוא ,אינו כ"א ללמדנו מהו האיפה ,כי
מאחר שהעומר הוא כדי שביעת אדם בינוני יודעים אנחנו שהוא מ"ג ביצים ,ומשאמר
עשירית האיפה נדע מה היא האיפה[ כן חייב כל אדם ליתן לאכסנאי כדי שבעו ב' סעודות.
גם נלמוד מזה שלא יתן לאכסנאי תבשיל שאינו בן יומו ,ממה שאמר אל יותר ממנו עד
בוקר ,שבכל יום האכילם מזון יומו.
גם יתן לאכסנאי תיכף לאכול כבואו ולא ימתין ,שהרי המן ירד בבוקר ולא המתין לרדת
עד עת האוכל שהוא שעה חמישית מאכל כל אדם .גם לערוך השלחן במפה לבנה ונקייה
שמא איסטניס הוא ,כמו שהטל יורד למטה מן המן בכל יום.
גם נלמוד מזה לתת לאכסנאי לאכול לפי הרגל שלו פת או קטנית או בשר שור או תרנגול
פטומי ,כמו שנהגו אבותינו אנשי המעשה שבא הסיפור מהם בתלמוד ששאלו לאכסנאי
במה אפרנסך אך רק לינה אחת ומזה היה טועם כל א' מזון כפי מזונו הרגיל בו ,ולא
נמצא בו טעם אחר אפילו היה טעם הנבחר כי היה מזיק לשאינו רגיל בו כי שינוי וסת
תחילת חולי בני מעיים....
 :é úåëøá :à"ùøäîהרוצה ליהנות ]יהנה כאלישע ,ושאינו רוצה ליהנות אל יהנה
כשמואל[ וגו' ,פירש"י משל אחרים יהנה ואין אסור בדבר כו' עכ"ל .וקשה
לכאורה דבכמה מקומות הרחיקו חז"ל הנאה מאחרים וסמכו אקרא דשונא מתנות יחיה,
ונראה לפרש דודאי אין ליהנות משל אחרים ,אלא דהכא בגדולה מצות הכנסת אורחים
שהיא הגדולה בגמילות חסדים מיירי ,דבעי גם לעשירים ,שכל אדם עני הוא בדרך מכלי
תשמישים הצריכים לו ,ולכך נקט הני מטה ושלחן וכסא ומנורה שהם לצורך אדם גם
בדרך כמ"ש בנדרים )מ (:עשי לך כלי גולה זו נר ושטיח ,ובפרק במה מדליקין )כה( אמרו
נשיתי טובה זה מטה.
ועל זה אמר הרוצה ליהנות משל אחרים יהנה כאלישע ,היינו שלא היה נהנה אלא בדרך
בכלי תשמישים של אחרים כדרך אורח ,אבל בשאר דברים ודאי לא היה נהנה משל אחרים
שהרי מצינו שלא רצה ליהנות מנעמן וקלל לגיחזי על זה ,וכה"ג אמר בהיפך למאן דאפשר
לו שלא יהנה גם בדרך בדברים אלו שיש עמו כל הצורך כשמואל ,שהיה לו ביתו עמו
שהיה עשיר גדול כדאמרינן במס' נדרים )לח( פרק אין בין המודר...
,êúéá àéáú ìëä àìå êúéá êåúî íéáø òðî ...àøéñ ïá øôñá áåúë :âñ úåîáé:à"ùøäî

ואמר מנע רבים כו' ולא הכל כו' ,כפל הענין בשינוי לשון ,ונראה לפרש כי
מצוה היא להכניס אחרים לביתו כגון בהכנסת אורחים ובסעודת מצוה ,אבל הזהיר אותך
בהכנסת אורחים שבאו לביתך מעצמם ,מנע אותם מתוך כו' ,דהיינו מתוכיי הבית ומחדרים
הפנימיים ,כי מי יכיר אותם ופן יגנבו משם וילכו להם ,ועוד הזהירך בסעודת מצוה לא
הכל תביא ביתך דהיינו שלא להזמין את שאינו הגון כמ"ש באנשי ירושלים שלא ישבו
בסעודה כו' וק"ל:
 :å"ëú 'éñ î"åç :äùî éëøãכתב הרמב"ם ספר שופטים הלכות אבל פרק י"ד מצות
עשה מדבריהם ללוות אורחים ואמרו חכמים כל מי שאינו מלווה כאילו
שופך דמים וכופין ללויה ...וכמה שיעור לויה שיתחייב אדם בה הרב לתלמידו עד עיבורה
של עיר והאיש לחבירו עד תחום שבת ותלמיד לרבו עד פרסה ואם היה רבו מובהק עד
שלש פרסאות עכ"ל ,והוא בגמרא פרק קמא דברכות ופרק הרואה.

     

î

    

äùî éëøã

î

íåéä øãñ

î

197

ä"ìù

úåîà 'ã ÷ø åáø úà åìéôà úååìì äåöîä äæä ïîæá ì

ובילקוט מהרר"ש מצאתי האידנא אין נוהגין ללוות תלמיד לרבו עד פרסה משום דבזמן
הזה מוחלין על כבודם ויש לילך עמו או עם חבירו עד לפני שער העיר או לכל הפחות
ארבע אמות עכ"ל:
çøåàä íò áéèî úéáä ìòá íéøáã äùîçá ì

] :øçùä úëøá øãñ :íåéä øãñבברייתא אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן[ ...והכנסת
אורחים ג"כ עם היות שנכנס בכלל גמ"ח היא מצוה גדולה וראויה להמנות
בפני עצמה ,מפני שהמכניס אורחים בתוך ביתו וממציא להם מקום ומושב שישבו ויניחו
מיגיעת הדרך וטרחו ,עושה עמו כמה טובות –
האחד לנוח גופו ואבריו .והשני להמציא לו מה לאכול ולשתות שיחזור נפשו אליו .הג'
שמונע ממנו בושה וכלימה בהיותו גר בארץ ללכת לחזור אחר בית ומושב שיוכל לשבת
ואין מכיר אליו.
הד' לעשות טובה עם מי שלא עשה עמו טובה ולא הכיר בו מעולם ומכניסו בביתו ומאכילו
ומשקהו ועשה עמו כל הצריך אליו שכרו גדול כפול ומכופל ,שעושה הדבר לשם המצוה
עצמה וראוי הוא לכל שכר בעולם.
הה' אם מתנהג עמו כמו שהיה מתנהג אברהם אבינו ע"ה עם האורחים לשאול להם מה
ענינם ומה טיבם ולהמשיך אותם תחת כנפי השכינה ,כן ימשוך אותם בדברים לעבודת
שמים הכל לפי מה שהוא אדם ,ונמצא מהנהו הנאת הגוף והנאת הנפש כמו המצוה של
ביקור חולים או קרוב לה וכל אחד יש לה ערך בפני עצמה:
 :äåöî øð :àøéå úùøô :ä"ìùוירא אליו ה' וכו' עד גמר הענין ,הכנסת אורחים המוזכרת
בפרשה זו בפירוש היא מצוה ,אע"פ שאינה מצוה פרטית מתרי"ג מצות מכל
מקום היא בכלל מצות עשה דוהלכת בדרכיו .וזה לשון סמ"ג בחלק עשיין במצוה ז :ללכת
בדרכיו הטובים והישרים ,שנאמר ...כי באלה חפצתי נאם ה' ,עד כאן לשון הסמ"ג:
ä"á÷ä ìù íéçøåà úñðëäî úéðäð äàéøáä ìë ì

ונראה בעיני פשוט ,שמכל שכן מצות הכנסת אורחים שהיא בכלל מצות עשה דוהלכת
בדרכיו ,נוסף על שהיא מעלה גדולה ממעלות המדות .וזה לך האות ,שהאריכה התורה
בסיפור הכנסת אורחים דאברהם אבינו ורמזה לנו מענין שכרה ,שכל מה שעשה בעצמו
לאורחים עשה הקב"ה בעצמו ובכבודו לבניו ,ומה שעשה על ידי שליח יוקח נא וגו' עשה
הקב"ה על ידי שליח )ב"מ פו .(:ולא תימא שהיא מידה ] [äáåè äãéî ÷ø-אלא המקיים אותה
מקיים מצות עשה דוהלכת בדרכיו ויש לו שכר כמצווה ועושה ככל מצוה מן תרי"ג מצות.
וזה כי הקב"ה מכניס אורחים בכל זמן ועידן בכל שעה ובכל עת ובכל רגע ,כי אם לא
היה מכניס אורחים ברגע כמימרא היה העולם אבד ,ר"ל כי כל העולם אורחים הם לגבי
השם יתברך ,כאורח נטה ללון ,כי גרים אנחנו והוא מכניס ,וקיומם בהשפע שמשפיע
עליהם ,וכהרף עין אם לא השפיע עליהם והכניסם לקיום אז הכל אבד.
וזהו הענין שפירסם הכתוב באורך מעלת הכנסת אורחים שהיתה באברהם ,ושהוא גדול
מהקבלת השכינה ,כדאיתא במסכת שבת בפרק מפנין )קכז (.אמר רב יהודא אמר רב ,גדולה
הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה ,דכתיב ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא
תעבור וגו':
... == íéçñô 'ñî :ä"ìùגמילות חסדים של הכנסת אורחים – תנן )אבות א ה( יהא ביתך
פתוח לרוחה כו' .במסכת שבת פרק מפנין )קכז (.אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחים
כהשכמת בית המדרש ,רב דימי מנהרדעא אמר יותר מהשכמת בית המדרש .אמר רב יהודא

   

198

9

 

ä"ìù

אמר רב גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה דכתיב ויאמר ה' אם נא מצאתי חן
בעיניך וגו'.
וכשיבואו לביתו יקבלם בסבר פנים יפות ,וישים מיד לפניהם לחם לאכול כי אולי העני
רעב ומתבייש לשאול ,על כן צריך ליתן לו מיד לחמו ומימיו בפנים מאירות .ואף אם
יש בלבו דבר דאגה יסירנה בפניהם וינחמם בדברים ,ובזה יהיה להם למשיב נפש .ואל
יספר לפניהם תלאותיו ,כי ישבר את רוחם בחשבם שבשבילם אמרם ,וכמעט אין לו
שכר בעמלו .67
ובשעת האוכל יראה עצמו כמצטער על שאינו יכול להשיג יותר ,שנאמר )ישעיהו נח י( ותפק
לרעב נפשך ,כלומר תצא נפשי שאין לי יותר ליתן לפניכם .וצריך לידע מהם במה היו
רגילים לסעוד ,שאולי היו רגילים בעדונים אם הם בני טובים כדאיתא למטה.
ואם ילינו עמו האורחים ,ישכיבם במיטב מטותיו כפי הראוי להם ,כי גדולה מנוחת עיף
בהיותו שוכב בטוב ,ויותר עושה לו נחת רוח המשכיבו היטב מן המאכילו ומשקהו.
ובצאתם ילוה אותם ,ויתן להם פת צידה לדרך ,כי על פת לחם יפשע גבר ,על אשר לא
נתן יהונתן לדוד פת בהפרדו ממנו נתגלגל הדבר ונהרגו כהני נוב ,ומי שאינו מלוהו ולא
נתן לו צידה לדרך כאילו שופך דמים ,שנאמר )דברים כא ז( ידינו לא שפכה את הדם:
ושכר גדול למשמש לאורחים על ידי עצמו ,כמו שמצינו באברהם במה שעשה למלאכים
אפילו שנדמו לו כערביים .כדגרסינן במציעא פרק השוכר את הפועלים )פו (:אמר רב יהודה
אמר רב ,כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכים בעצמו ,עשה הקב"ה לבניו בעצמו ,וכל
מה שעשה להם על ידי שליח ,עשה הקב"ה לבניו על ידי שליח .ואל הבקר רץ אברהם,
ורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים .ויקח חמאה וחלב ,הנני ממטיר לכם לחם מן השמים .והוא
עומד עליהם וגו' ,הנני עומד לפניך על הצור .ואברהם הולך עמם לשלחם ,וה' הולך
לפניהם יומם.
וכתב רבינו בחיי בספר שלחן ארבע שער א' וזה לשונו :והנה באזנינו שמענו ורבים ספרו
לי בגדולים שבספרד והפרנסים בעלי אכסניאות ,שנהגו מנהג נכבד מאוד ,ונתפשט ביניהם
מימים קדמונים ,שהשלחן שלהם שהאכילו עליו את העניים ,בלכתם לבית עולמם שעושין
ממנו ארון ולוחות שנקברים בהם .וכל זה לעורר ולקבוע בלבבות ,כי האדם אילו יגיע
שיאו לעב ויעלו עשרו לעושר המלך שלמה ,לא ישא בידו מאומה מעמלו שיעמול תחת
השמש ,כי אם הטוב שעושה והצדקה שהוא מרחם את העניים ,כמו שנאמר )ישעיהו נח,
ח( ,והלך לפניך צדקך ,עכ"ל .וכן כתב בפרשת תרומה:
וזה לשון אבא מורי ז"ל ה"ה בצוואת יש נוחלין :והכניסו אורחים בבתיכם ,רוצה לומר
עשירים ,דכל היכא דנזכר מצות הכנסת אורחים ,רוצה לומר דווקא הכנסת עשירים ומכובדים
כשנתאכסנו אצלו ,שאז יקרבם בסבר פנים יפות לנהוג בהם כבוד ולהכין תפנוקים בשבילם
]דכל ההולך בדרך עני הוא באותו שעה כמ"ש חכמי משנה ז"ל במסכת פאה[äååùä=] ,
 [å"ëøú 'îò íéìùåøé ïåëî úàöåä ì"éøäî éøáãìוראייה מאברהם אבינו ע"ה שסבר שהמלאכים
היו אורחים והרבה לשחוט בשבילם ג' שורים להאכילם ג' לשונות בחרדל ,אבל הכנסת
עניים ממש בכלל צדקה הוא ,ע"כ .וכן הוא בליקוט מהרי"ל:
והכנסת אורחים הוא בכלל גמילות חסדים השייך בין לעניים ובין לעשירים ,והכנסת אורחים
של עניים תרתי הוא עביד ,צדקה וגמילות חסד.
כתיב )ישעיהו נח ז( הלא פרוס לרעב לחמיך ,כולל שני עניינים ,האחד שיפרוס לו מפה על
השלחן שיהיה דרך כבוד ,עוד רצה לומר שצריך בעל בית לחתוך חתיכות לחם לפני אורח
כדי שלא יבוש ולא יכלם .וכן הוא בזוהר .במסכת סוכה פרק לולב וערבה )מט (:אמר ר'
(áäåáà)"øåàîä úøåðî"á å÷úòðå ,<?> äðåé åðéáøì äàøéä øôñá íøå÷î åéøçà íéàáäå åæ à÷ñô :ä"ìù .67
åðéáøù àéáîù íéçøåà úñðëä ÷øôá ïî÷ì õîåà óñåé ò"òå ,ù"ééò íìåò ééç øîàî íùá åàéáî æ"éù 'éñ
..... ==íùá äðè÷ä ãéá ò"òå ,íáúë íìåò ééç åøôñá äðåé
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אלעזר גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה ,שנאמר זרעו לכם לצדקה וגו' ,אדם זורע ספק
אוכל ספק אינו אוכל ,אבל קוצר ודאי אוכל .ואמר ר' אלעזר אין הצדקה משתלמת אלא
לפי גמילות חסדים שבה שנאמר קצרו לפי חסד.
) :íéçøåà úñðëä ÷øô :õîåà óñåéעמוד  (321שאלת ידידי אופן הכנסת אורחים ,הנה
אעתיק לך מה שכתב החסיד מהר"ר יונה בחיי עולם שחיבר ככתבו וכלשונו,
והגהתי בצדו על ידי היכרא ברושם ,וז"ל :אם יבואו אורחים לביתו יכניסם לביתו בסבר
פנים יפות.
á"åéëå úàá íå÷î äæéàî ãéî ìàùé àì ì

)ונראה לי שאל ישאל תיכף לביאתו מי הוא ומאין יבוא ואם לא היה עוד מימיו בעיר
הזאת שמתארח עכשיו ,כי דברים אלו משברים לבו ,כי האורח סובר שעיקר שאלות אלו
הלא המה להראות שיש בלב בעל הבית עליו למה הוא מתארח בביתו ולא בבית אחר,
רק אם איזה שעות אחר ביאתו נכנס עמו בדברים מענין לענין עד שיודע לו מי הוא ומאין
יבוא ואנא ילך ,אשרי וטוב לו ,שבזה הוא מראה לו פנים יפות ,ולא כאותם שנאלמו דומיה
עם האורחים שרואה האורח עין בעין שלב בעל הבית עליו(.
ומיד בבואם ישים להם לאכול כי פעמים בא העני והוא לא אכל והוא בוש לשאול ,ויתן
להם לחמו בפנים מאירות ,ואף אם היה לבבו עצב ודאגה ,ישיחנה מלבו לפניהם ,וינחמם
בדבריו ויהיה להם למשיב נפש ,ואפילו אם יהיו לו אלף עבדים יטרח בעצמו ויעמוד
עליהם ,מי לנו גדול מאברהם אבינו ששימש למלאכים והיו לו כמה עבדים ושפחות ובני
ביתו ,ואע"פ שנראו לו כערביים כדרשת חז"ל ובכל זאת מה שעשה על ידי עצמו שילם
לו הקב"ה לישראל בכבודו ובעצמו.
ואל יספר לפניהם כך וכך אירע לי קצת תלאותיו ,כי דברים אלו שוברים את רוחם וכמדומה
להם שבשבילם אמר כך וכמעט אין לו שכר בעמלו .ויכבדם כאדונים לו ,וגדולה הכנסת
אורחים יותר מקבלת פני שכינה ,ובשעת האוכל יראה עצמו כמצטער שאינו יכול להטיב
להם יותר ,וכן הוא אומר ותפק לרעב נפשך ,כלומר תצא נפשי שאין לי מה ליתן לך.
ואם ילינו אצלו ישכיבהו במיטב מטתו ,וטוב לו להציע לו סדינים לבנים שלא תהיה נפשו
קצה עליו לשכב בהם ,כי גדולה מנוחת העייף בהיותו שוכב בטוב והוא לו יותר נחת רוח
מן המאכילו והמשקהו) .ונראה לי שבכלל זה אם יש לו אורח שהוא עייף ויגע ימהר
להתחיל סעודתו ואל יאריך בה למען ימהר האורח לבוא למנוחתו ,אכן אם איננו עייף יש
לו להאריך בסעודתו אף אחר שביעתו כי האורח בוש ואינו ממהר לאכול כמו בעל הבית
ונמצא אם יברך בעל הבית תיכף אחר שבעו מוכרח האורח לעמדו מהשולחן בעודו רעב,
עיין בדיני הנהגת בני הבית(.
ובצאתם ילוום ,ויתן להם פת צדה לדרך ,כי על אשר לא נתן יהונתן לדוד פת לחם בהפרדו
מאתו נתגלגל הדבר ונהרגו כהני נוב שמונים וחמש נושאי אפוד בד ,והענק תעניק להם
מיסת נדבת ידך ,עד כאן לשון ספר חיי עולם.
ואיתא במדרש כמה גדול פת עוברי דרכים שהרי מיכה שעשה פסל אצל המשכן עד שהיה
עשן הפסל והמערכה מתערבים ,אמר הקב"ה הניחו לו שפתו מצויה לעוברי דרכים.
וזה עיקר וכלל הנהגת הכנסת אורחים ,וטהר ידים יוסיף אומץ בפרטות.
== çøåàä íò åîöòá ìëàé ì

בעיני לאו שפיר עבדי הבעלי בתים שאוכלים סעודתם לבדם במקום המיוחד ,או קודם
סעודת האורחים או אחריה ,מה טוב ומה נעים לגמול חסד עם האורחים באשר רובם
צריכים סעד וסמך מאנשי העיר לענינים המצטרכים אליהם ,כי הנכרים אינם יודעים אנא
ילכו להשיג מבוקשתם ,ולכן אין לך גמילות חסד גדול מזה במי שמסייע להם על ידי עצמו
או על ידי בני ביתו או לפחות מראה להם הדרך ילכו בה ,שעל ידי כן תתמלא שאלתם.
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וכן אם מזמין להם מלבושים המצטרכים להם ,ובפרטות סרבל להצריך לו ,או בשבת
מצנפת וקוטיא שקורין רא"ק ,למען לא פניו יחוורו בלכתו ובשובו ובקומו כאחד הריקים,
או כתונת לבן ביום השבת ,מה רב טוב הצפון לו.
== àéðñëà åì ïéàù êøãá äòåú çøåàá íéçøåà úñðëä ø÷éò ì

לשון הכנסת אורחים נראה לי שאין משמעותו שאל יגרש מביתו האורח שבא אליו ,כי
זה הוא יותר גרוע ממעשה קמצא ובר קמצא שעל ידי המעשה ההוא נחרב הבית ,ולכן
אי אפשר לומר שבהכנסת אורחים באופן זה יהיה שכרו גדול יותר מקבלת פני שכינה
ושאר המעלות הנאמרים בהכנסת אורחים ,אלא ביאורו הוא על מי שמכניס אורח בביתו
מרחוב העיר כשהוא הולך ותועה בה שלא ידע מי יאספהו לביתו ,שכן מוכח בעובדא
דפלגש בגבעה שסיפר הכתוב פעמיים ברוע המעשה ואין איש מאסף אותו הביתה ,או
איזה אורח שכבר גרשוהו איש בליעל רוע מעללים מביתו כאשר בזמן הדור הרע הזה יש
מי ומי העושין כן ,ואחר מכניסו לביתו בעצמו ,לזה ודאי שכרו כפול ומכופל מכל המעלות
הנאמרים על הכנסת אורחים ,שלא נתן לבו ביד יצר הרע המסיתו ואומר לו מה לך יותר
חיוב בזה מאותו שגרשוהו ,שהוא דמו בראשו ואתה וכסאך נקי.
וגם יוסיף התל בך אם כזה תעשה אם כן כל אילי נביות והצאן והבקר אשר ישחטו לא
יספיקו לך לכלכל מאה איש אורחים אשר יבואו עליך ,ויצרך הרע יביא לך לסייעתו ראיה
מדברי חז"ל מה שדרשו על מברך רעהו בקול בבוקר השכם קללה תחשב לו ,שאסור
מטעם הנ"ל לאורח לשבח את בעל הבית יותר מדאי ,אכן האמת הוא כדי שלא יאספו
עליו ריקים ופוחזים ,אינשי דלא מעלי ,ולבוקי סריקי לא נאמרה מצות הכנסת אורחים,
ולכן הגיבור הכובש את יצרו כאמור מה רב טוב הצפון לו.
ולא זו בלבד שאין מצוה להכניס אורח לא טוב אלא אף זו שיש איסור להכניס אורח רע
מעללים ,וכבר אסרו חז"ל ליתן פת למי שמסופק בו אם נטל ידיו.
] :â ÷øô äìëìëå äñðøô :íééçä øôñלמהר"ר חיים ב"ר בצלאל אחיו של מהר"ל[:
וראוי לאדם לקרב שכיניו ומיודעיו אפילו הן עשירים יכניסם לפעמים לביתו
כדי לכבדם ,וזהו מצות הכנסת אורחים שמנו חז"ל מכלל המצוות שהאדם אוכל פירותיהם
בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב ,שהנותן אכסניא לאורח הבא ,לא מקרי הכנסת
אורחים ,כי האורח מאליו הוא בא והוא לא הכניסו.
== íéòøî úãåòñì åúéáì åúçôùîå åéðëù ïéîæäì íâ ììåë äåöîä ì

ומעתה אל תהא סעודת המרעים קל בעיניך בזמן שאין שחוק וקלות ראש ,ולא לחנם אמרו
חז"ל לענין הסעודה שאם התחיל כבר שאין מפסיקין אף לתפילה ,כי גדולה לגימה שמקרבת
את הרחוקים ומחזקת את האהבה שבין איש לרעהו .וכן היה המנהג אף מימים הקדמונים
להיות לכל משפחה ומשפחה יום מיוחד בשנה שהיה להם למשתה ולשמחה כמו שאמר
דוד )ש"א כ כא( כי זבח משפחה לנו בעיר...
ולפעמים שהעני מזמין על שלחנו את העשיר והוא מתבייש לאכול עם העני אע"ג שהוא
קרובו ,ולא כן מידתו של הקב"ה שהוא קרוב לכל קוראיו ר"ל לכל מזמיניו ,רק שיקראהו
באמת ,ולפי שזה אי אפשר לגבי שכינה יראה האדם לזמן על שלחנו לומדי התורה במקום
השכינה .והחכמים עצמם לא ימנעו מלהנות משלחן העשרים כדרך שעשה אלישע שקבל
הנאת אושפיזא מן השונמית במטה כסא שלחן ומנורה .ובפרט עכשיו שבטל אהבת הרעים
ואחותם ולא נשאר להם רק קירוב הדעת בשעת הלגימה .וכבר שאלו לחכם אחד מפני
מה החכמים מצויים על פתחי העשירים ואין העשירים מצויים על פתחי החכמים ,והשיב
כי החכם מכיר ג"כ במתנת העשיר ונוהג בו כבוד ומתחבר עמו בפני מתנתו הטובה ,אבל
העשיר יענה עזות ומבזה מתנת החכמה....
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כיצד ינהג האדם עם האורחים הבאים לביתו? זהו יש ללמוד מאברהם אבינו .האחד ,שהיא
שמח לקראתם ולא יצער עצמו על הוצאותיו עמהם רק יחזיק להם טובה על שבאו לביתו
כאילו הוא מקבל הנאה מהם והם לא קבלו הנאה ממנו ,כדרך שעשה אברהם שהיה רץ
לקראתם והשתחוה להם שימלאו את בקשתו מהם שיאכלו עמו.
ואפילו הוא גדול כאברהם אבינו לא ימנע מלשרת אותם הוא עצמו ,ואפילו הוא חלש
כדרך שהיה אברהם בשלישי למילתו .ויאמר מעט ויעשה הרבה כי בזה ניכר כי בלב שלם
הוא עושה להם אחר שהוסיף לעשות .ויעשה כן אף לאיש נכרי שיאנו ידוע לו כדרך
שעשה אברהם אע"ג שהיה סבור שהם ערביים.
ורבותינו ז"ל למדו מכאן שגדולה הכנסת אורחים כקבלת פני השכינה ,שהרי בזכות אורחים
נגלה השכינה על אברהם ,והטעם לפי שעל ידי כן יתן האדם אל לבו ויאמר אם אני עושה
כן בשביל חבירו שאני שמח לקראתו ,ק"ו בנו של ק"ו שראוי לי להיות רץ כצבי כדי
לעשות רצון אבי שבשמים ,ושלא אתהדר במקום עשית המצוה ולא יעכבני שום חולשת
הגוף וכל מה שאוציא לצורך המצוה יהיה מעט בעיני...
גם יתן אל לבו שהאדם בעולם הזה הוא כאורח נטה ללון והקב"ה הוא הבעל הבית העורך
השלחן לפני כל אחד ואחד .והמכיר בטובת הקב"ה הוא האורח הטוב האומר הרי כמה
יגיעות יגע בעל הבית לפני ,כמה יין טוב הביא ,כמה בשר טוב היא וכל מה שטרח לא
טרח רק בשבילי .ושאינו מכיר בטובת הקב"ה הוא האורח הרע האומר מה טרחא טרח
הבעל הבית מה יין הביא וכו' ,וכל מה שטרח לא טרח רק בשבילו ובשביל אשתו ובניו...
 :ç ÷øô :áé øîàî á"ç :úéøáä øôñגם ראוי לכל איש ישראל להחזיק במצות הכנסת
אורחים ,שהיא גדולה יותר מהשכמת בית המדרש ,דקתני מפני האורחים
והדר מפני ביטול בית המדרש ,והיא יותר מהקבלת פני השכינה דכתיב ויאמר אד' אם נא
מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך ,כאשר חכמים יגידו )בפרק מפנין( ,והיא צדקה
וגמילות חסדים ביחד ,ואם אחת מאלה רב כחו ורם מעלתו מה גם שתי אלה יחד.
בלעדי אחזה עתה בדור הזה אין מחזיק במצוה הגדולה הזאת כי אם אחד מני אלף ,שבא
עובר אורח לכנוס להתארח אצל בעל הבית הגון בעיר מכש"כ אורח ברגליו לא יבוא
לביתו להתארח ואין מי אשר דלתו לאורח יפתח ,וגדולה היא מאד בעיני ה' ולא בחנם
האריכה התורה פרשה שלמה בענין הכנסת אורחים של אברהם אבינו:
ולא די שאין קץ לשכר מצוה זו בעוה"ב אלא אף גם כל הצלחת עוה"ז רגיל לבא ע"י
מצוה זו דוקא .לא נתבשר אברהם ושרה על בנים אלא ע"י מצות הכנסת אורחים כנאמר
ויאמר שוב אשוב עליך כעת חיה והנה בן לשרה ,ולא ניצול לוט מתוך מהפכת סדום אלא
ע"י הכנסת אורחים ,כנאמר וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו ארצה ויאמר הנה נא אדוני
סורו נא אל בית עבדכם ולינו ,ולא זכתה השונמית להוליד בן אלא על ידי הכנסת אורחים
והנה מת הנער ובא האורח ויסגור הדלת ויתפלל אל ה' ויפתח הנער את עיניו ויחי ויקם
על רגליו כמו שכתוב )במלכים ב ד( ,ולא נתפרנסו אשה אלמנה ובנה בשנת הרעב אשר
בימי אליהו בעיר צרפת אלא ע"י הכנסת אורחים ואף הוא החיה את בנה אחרי מותו
ככתוב )במלכים א' יז( ,וככה אמרו חז"ל שהמצוה הזו אדם אוכל פירותיה בעוה"ז והקרן
קיימת לעוה"ב ,ואין אליהו הנביא רגיל לבוא לברך את האדם בהצלחת עוה"ז בעושר ויהי
איש מצליח בנכסים אלא על ידי הכנסת אורחים:
ושלמות מצוה זו לעשות לאורח הבא לו אכילה ושתיה ולינה ולויה ,והעיקר הוא מקום
ללון ובית מנוחה ,וסימנך משכ"ן שהוא ראשי תיבות מ'טה כ'סא ש'ולחן נ'ר.
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ואם אין לך בית ולא ממון ,לך אל פתח שער העיר ולכשיבוא מאחד אחיך באחד שעריך
לך נחה אותו אל המנוחה ואל בעל הבית המקבל אורחים בסבר פנים יפות ,ותרוץ לפני
האורחים לתור להם מנוחה ולנחותם הדרך שיבואו שם ,ותדבר עם בעל הבית בשבילם
ותתקן להם כל צרכם ,ויחשב לך זה כאלו הכנסתם לביתך והם מאוכלי שלחנך ,כי יש
תקוה לעני כמו לעשיר ,ולא תאמר העני במה יזכה את ארחו ,כי אף הוא יוכל לקיים
מצוה זו לכשירצה אם יהיה איש בעל שער וירא את האיש האורח בא בשער העיר לקבל
פניו ולרוץ לפניו לתור לו מנוחה ובנוחו יאמר אשרת אותך במה שצריך לך ,ויהי בנסוע
האורח ילך עמו ללותו חוץ לשער העיר ולהראות לו הדרך ילך בה ,כי לכל מצוה יש
תחבולה לעני כמו לעשיר.
ואפן כה וכה וארא כי אין איש מחזיק במצוה זו בדור הזה ,לכן נצור בני מצות הכנסת
אורחים למען ייטב לך כי אז תצליח את דרכיך בעוה"ז והלך לפניך צדקך בעוה"ב ,כי
המצוה הזו כלולה מצדקה וגמילות חסדים לפי שהיא נוהגת בין לעניים בין לעשירים,
וכבר נאמר רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד.
äîåãëå äøåú ìåèéá íò íéîòôì äëåøëù óà íéçøåà úñðëä äìåãâ ì

 :(àù ïîéñ ú"ä÷ úàöåä ä"äìæ áåè íù ìòáä ìù ÷"ã) :áåè íù øúëעוד שמעתי
ממורי ]הבעש"ט זלה"ה[ ביאור גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני
שכינה ,והקשה ,והעולה אף שלפעמים הכנסת אורחים הוא ביטול תורה ]ע"י סיפורים[
]או סיפורי לשון הרע וכו'[ מכל מקום גדולה הכנסת אורחים.
] :â ïîéñ :øèðìñ é"øâä úåùøã :ìàøùé ïáàשנרשמו ע"י תלמידי ר' שניאור זלמן
אב"ד גלדינגן[ ...בגמרא )שבת קד (.מפני מה מהדר כרעיה דגימ"ל אחר
דל"ת ,שכן דרכן של גומלי חסדים לרדוף אחר דלים] ,ויש לשאול[ דהא עינינו רואות שאין
הדרך כן שהלואי שימצא העני מבוקשו אחרי רודפו והתחננו אצל העשיר .ואף אם אמנם
שהמצוה מוטלת על הבעל הבית לרוץ אחר העני כמ"ש )משלי כא כא( רודף צדקה ,אבל
לא יתכן אמרם ז"ל 'שכן דרכן' הלא אין הדרך כן שאדרבא המושפע צריך לילך את המשפיע.
אבל הענין ,דהנה ביארתי טעם נכון מפני מה נאמר אצל המלאכים שבאו אל אברהם אבינו
ע"ה ,אצל צווי הלחם 'מהרי שלש סאים קמח' וגו' ,ואצל הבשר כתיב 'ואל הבקר רץ אברהם
וגו' ויתן אל הנער' וגו' ,ולא צוהו שימהר לעשות כמו גבי הלחם )רק הוא מיהר בעצמו(.
דהנה יש ב' מיני מצוות בהאכלת הרעבים ,האחד לעני אפילו בן עירו אם אין לו משלו מצוה
להאכילו ולהשקהו ,וזו בכלל צדקה ואינו אלא לעניים .והשני היא אף לעשיר גדול שיש לו
הרבה משלו אם הוא עובר אורח וגר בארץ נכריה ,מצוה גדולה להכניסו אל ביתו ולהאכילו
ולהשקהו כפי יכולתו ,וזו נקראת הכנסת אורחים )שגדולה יותר מקבלת פני השכינה(.
והמכניס אורח עני לתוך ביתו קיים ב' מצוות ,צדקה וגמילות חסדים ביחד) .ואף אם הבעל
הבית לא ידע מזה אם הוא עשיר או עני מ"מ פשיטא דלא גרע מנפל לו סלע מן הכיס
ומצאו עני והתפרנס מנו דקיי"ל שיש לו חלק לעוה"ב על זה אף שלא נתכוין כלל למצוה,
כ"ש הכא דנתכוין עכ"פ למצוה אחת(.
אך אף שהכנסת אורחים היא בין לעניים בין לעשירים ,אעפ"כ אינו שוה הנהגת הבעל
הבית עמהם .שלעני צריך הבעה"ב למהר כל מה דאפשר ליתן לו לאכול מיד בלי איחור
והכנה כלל ,אולי לא אכל מכמה ימים ונמצא הורג את הנפש וכמעשה דנחום איש גמזו
בתענית פ"ג וכדאיתא באבות דרבי נתן) .ומכאן מוסר גדול לבעה"ב שיש לו עני על השלחן
לבלי להשהות מלילך לאכול ,אולי לא אכל מכמה ימים ויש בזה חשש סכנה ,ועכ"פ הוא
רעב ויש לו צערא דגופא כי לא אכל ממתקים מקודם ונמצא שופך דמים(.
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משא"כ לאורח עשיר אין זה כבודו למהר ליתן לו לאכול מיד מפני שזה כאילו מחזיקו
לעני ורעב ,ונאות לו לעשות הכנות רבות ולטבוח טבח והכן כפי כבודו הראוי לו בכלים
נאים ומעדנים משובחים ,הכל לפי חשיבות האורח תגדל יותר הכנות המשתה ואיחור הזמן.
והנה אם נזדמן לנו אורח שאין אנו מכירים אותו אם הוא עני או עשיר ,איך נעשה וכיצד
נתנהג עמו ,נמהר להאכילו אולי הוא עשיר ואין זה כבודו ,נעשה הכנה רבה אולי הוא
עני ונמצא מת ברעב .העצה היעוצה לזה הוא כך – הנה אם לא נמהר להאכילו יש חשש
סכנת נפשות בדבר משא"כ להיפך אין כאן כי אם העדר כבוד ,לכן יש לנו לחוש תחילה
לסכנה וש"ד ותיכף בבואו אצלו יתן לו מיד דבר מה לאכול מאכל אחד לסעוד הלב לגרש
הרעבון אם הוא רעב ,ואחר אשר יצא מכלל סכנה אז יש לעשות הכנה במעדנים ואיחור
זמן גדול לסעודה כראוי לאיש נכבד אולי הוא אדם גדול מחורי ארץ.
לכן אברהם אע"ה שלא ידע את האנשים הבאים אליו מי המה ,עניים או עשירים ,על כן
אצל הלחם צוה למהר ואמר מהיר שלש סאים וגו' ,אולי הם רעבים ,אבל אח"כ לעשות
יתרון המאכלים לא כתיב )רק ואל הבקר רץ אברהם לעשות מצוה בזריזות אבל להנער
המתקן לא צוה למהר ...כי אז נאה יותר הכנה לסעודה חשובה אולי הם נכבדים ועשירים.
נמצא באורח עני אנו מקיימים שניהם צדקה והכנסת אורחים ביחד) .כי אף אחרי אשר
האכילו די שבעו ואין כאן עוד מצות צדקה ,יש כאן מצות הכנסת אורחים ביתר המאכלים
שעושה לכבודו ואף באכילה ראשונה משותף ג"כ מצות הכנסת אורחים(.
וכן הענין בגמילות חסדים אף שאמרו רז"ל בסוכה )מט (:גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה
שצדקה לעניין וגמ"ח בין לעניים בין לעשירים ,מ"מ יש יותר מצוה כשמלוה לעני מלעשיר
כי לעני המצוה כפולה )כמו שדרשו חז"ל מקרא דאם כסף תלוה דעני ועשיר עני קודם
מדכתיב את העני בפרק איזהו נשך(.
והנה במסכת מכות )ג (.תנן מעידים אנו באיש פלוני שהוא חייב לחבירו אלף זוז על מנת
ליתן לו מכאן ועד שלשים יום ,והוא אומר מכאן ועד עשר שנים ,אומדין כמה אדם רוצה
ליתן וכו' בין מכאן ועד עשר שנים לשלשים יום' ,הרי שמה שמעותיו בטלות אצל חבירו
חשוב הפסד ממון אף שאסור לקחת רבית  -התורה אסרתו ,אבל הפסד ממון מיהו הוי
)כמ"ש הב"י בשם הר"ן(.
אם כן כשמלוה לעני יהיו תואמים יחד מצות גמילות חסדים וצדקה ,כי יש לו הפסד ממון
מה שמעותיו בטלות אצלו והעני יש לו הנאה מזה .אם כן שיווי הריבית הוא לו לצדקה.
אבל המלוה לעשיר אין הפסד ממון שיש לו על ידו חשובה לצדקה כיון שהוא עשיר ואינו
נצרך לצדקה ,ואין כאן כי אם מצות גמילות חסדים שהיא בלי חסרון ממון ואף לעשירים.
אך זה דוקא כשבאין שניהם לפנינו בשוה ,אז העני קודם כנ"ל ,משא"כ כשבא עשיר לקבל
הלואה והוא יש לו באותה שעה מעות לעשות גמילות חסדים ,אז אינו רשאי לצפות אולי
לאחר זמן יבוא עני ויעשה מצוה גדולה יותר ,ומחויב ליתן לו מיד כיון דחיובא דגמילות
חסדים עליה דידיה רמיא האידנא צריך לקיים המצוה מדי .ואם כן מי שיש לו מעות
מוכנות לעשות עמהן גמילות חסדים ונזדמן לו עני בשעת דחקו ,ודאי שמציאה גדולה
היא אצל המלוה שזכה לשתי מצוות כאחד .כי אילו מזדמן לו מקודש עשיר היה מוכרח
להלותו את המעות ולא היה לו במה לעשות גמילות חסדים לעני ,ועתה שנזדמן לו עני
מרויח מצות צדקה.
והשתא אתי שפיר .שאף שבמצות צדקה דרך העני לבקש ולחפש את הנותן כיון שהוא
המושפע והבעל הבית משפיע )אף שיותר ממה שבעה"ב עושה עם העני העני עושה עם
בעה"ב ,היינו אח"כ נעשה הבעה"ב מושפע ע"י מעשי עצמו משא"כ בגוף התחלת הנתינה
הבעה"ב משפיע( .אבל גמילות חסדים שהחיוב אף לעשירים ולעני המצוה כפולה ,נמצא
בפרט זה העני הוא המשפיע לעשיר ]-הנותן[ ,שהרי אף אם ירצה לעשות גמילות חסדים
עם עני דוקא אינו יכול אם נזדמן לו עשיר מקודם ,נמצא כשמזדמן לו עני ,הוא משפיע
לו מצוה אחת יתירה.
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על כן שפיר 'מדרכן של גומלי חסדים' שיש להם מעות מוכנות לגמילות חסדים' ,לרדוף
אחר דלים') ,קודם שיזדמן להם עשיר( ,כיון שבזה הם מושפעים .והשתא ניחא מה שהקשו
המפרשים מאי שנא דנקט לרדוף אחר הדלים הלא גמילות חסדים היא בין לעניים ובין
לעשירים ,משום דבדל יעשה שתי מצוות.
íéçøåà úñðëäã àãøè íåùî äìéôú ìåèéá ì

 :ì"æ ùèàùèåáî áøä ,íéùåã÷ úòã ìòáì :àúåãéñçã éìéîחידושים לספר חסידים
סימן נו :גדולה הכנסת אורחיים מהקבלת פני השכינה וכו' ,אולי
עיכוב תפילה אחר חצות ע"י טרדא בהכנסת אורחים הו"ל אנוס ולא כפשע ומתפלל
תשלומין גם בידע ודאי שיעבור הזמן .ואולי בכך לא שייך כ"כ מצוה שאפשר שתיעשה
ע"י אחרים ,פלס מעגל רגלך כי מ"מ הכנסת אורחים גדולה.
ובכלל המצוה הוא ג"כ הסברת פנים וכמ"ש חז"ל על מה שאמר הכתוב ולבן שיניים מחלב
כידוע .וכן שיחה עם האורח למילוי רצונו הוא בכלל פיקוח נפש להשיב נפש העני שמפרכסת
לצאת כמ"ש בזה השל"ה הק' .והוא צדקה הגדולה וכקיום עולם מלא .וכן כל העוסק
במצוה אינו בגדר פשע ,ומ"מ אם התחיל והיה אפשר שתוגמר ע"י זולתו אולי חמיר.
ומקום לומר שגם בכנסת אורחים כן הוא ועי"ז כתיב כי על כן עברתם על עבדכם ,דהיינו
ע"י שבכיוון באו אליו על ידי זה הו"ל גדר מצוה שאי אפשר ע"י אחרים ,ולפירש"י ז"ל
שכתב על אשר וכו' ולא כתב פירוש זה ,משמע שבהכנסת אורחים גם שיכול להיות ע"י
זולתו אעפ"כ גדולה וכו'.
øúéäå øåñéà úåëìä ïéðòì çøåà àø÷ð éî ì

:âé ÷"ñ èñ ïîéñ ã"åé :äáåùú éçúôלכבוד אורחים ,כתב בסולת למנחה כלל ט"ו
בשם ח"א מקום שהוזכר כבוד אורחים היינו כגון בעלי תורה ובעלי
שם טוב ומע"ט או עני בן טובים או עשירים שראוי לכבדם שאינם עושים רעה ולא
הגרועים או הקבצנים שעוברים ושבים בשביל טרף ומזון הם בכלל צדקה ע"ש .וכתב עוד
דלא מקרי אורחים אלא שנתארחו בביתו אבל לא כשזימן אצלו חבירו .והוא ז"ל חולק
עליו בזה וסיים דלכתחלה לא יזמין אצלו חבירו אם יודע שהוא צריך להקל בענין הדחה
או מליחה אבל אם כבר זימן אצלו אז יש להקל כמו מפני שאר אורחים עכ"ד ע"ש:
==ïùãä úîåøú éøáãá ìéòì ïééò

ãáì íéòñåð àìù íåùî äééåìá åìé÷ä äæä ïîæá ì

 :á óéòñ åëú 'éñ î"åç :ïçìùä êåøòמצות עשה מדבריהם ללוות אורחים ואמרו
חכמים כל מי שאינו מלוה כאלו שופך דמים ,והרי זהו וידוי ב"ד בעגלה
ערופה כמ"ש בסי' תכ"ה סעיף ס"ו ,וכופין ללויה כדרך שכופין לצדקה ,וב"ד המתקנים
שלוחים ללוות אדם העובר ממקום למקום אם נתעצלו בדבר זה מעלה עליהם הכתוב
כאלו שפכו דמים.
ועכשיו לא נהגו בזה מפני שאין הולכין ברגל אלא נוסעים בקרון ואינו נוסע לבדו ]נ"ל[.
וכמה שיעור לויה הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר ואדם לחבירו עד תחום שבת ותלמיד
לרבו עד פרסה ולרבו מובהק עד ג' פרסאות ]רמב"ם פי"ד מאבל[ ,וכתב רבינו הרמ"א
בדרכי משה דבזמה"ז מוחלים על כבודם ויש לילך עמו או עם חבירו עד לפני שער העיר
או לכל הפחות ד' אמות:
íéçøåà úñðëä úåöî ìãåâ ì

:ãñç úáäà

 :íéçøåà úñðëä úåöî ìãåâ øàáé åá :à ÷øô â"çאמרו חז"ל )סוכה מט(

בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שהצדקה בממונו
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גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו ,צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים,
צדקה לחיים גמילות חסדים בין לחיים בין למתים .והנה בשני חלקים הראשונים דברנו
מענין גמילות חסדים שבממונו ,ועתה בחלק הזה נדבר בעזרת ה' מענין גמ"ח שבגופו.
דע דגמילות חסדים שבגופו כולל כל הדברים שאדם מיטיב לחבירו על ידי שהוא מטריח
גופו לזה ,והוא הכנסת אורחים ]שמצותו הוא ההשתדלות אודותם לקבלם בפנים יפות
אפילו אם אינם צריכים לטובתו וכדלקמן[ וביקור חולים ,משמח חתן וכלה ,והלוית המת
וקבורתו והספדו ונשיאת מטתו ,ועוד כמה וכמה ענינים ,אשר נבארם אי"ה לקמן .ומתחילה
נבאר גודל מצות הכנסת אורחים וגודל שכרו עבור זה ,ואחר כך נבאר את אופן ההנהגה
שצריך להתנהג בזה עמהם.
כמה חביבה מצות הכנסת אורחים לפני הש"י שנכתבה פרשה שלמה בתורה המדברת
מענין זה ,והיא לאות לנו שנתחזק בזה גם כן כל ימי חיינו ,וכמו שמצינו שתכף אחר
מעשה זו ,שיבח אותו הכתוב )שם יט( עבור שיצוה את בניו גם כן לילך בדרך צדקותיו.
איתא בגמרא )שבת קכז (.אמר ר' יוחנן גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש ,ורב
דימי מנהרדעא אמר יותר מהשכמת בית המדרש עיי"ש )*(.
עוד איתא בגמרא גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה שנאמר )בראשית יח ג(

ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך ]היינו שהניחו והלך לקבל
אורחים ואמר לשכינה שימתין ולא יעבור עד שיחזר[ .גם היא אחד מהדברים שאדם אוכל
פרותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא .וכן יתר המעלות הטובות שאדם זוכה
על ידי דבקותו במידת החסד זוכה גם על ידי זה כי הוא גם כן בכלל גמילות חסדים,
כדאיתא בגמרא )שם קכז(.
ונשואי רבקה ליצחק זימן ה' אשר הוא גדול העצה ורב העליליה שיבוא הסיבה על ידי
שקירבה את עצמה לאורח כמו שכתוב )בראשית כד יד( והיה הנערה אשר אמר אליה וגו',
אותה הוכחת לעבדך ליצחק ,וכפירוש רש"י שם ראויה היא לו שהיא גומלת חסדים וכו'.
מכל זה אנו למדין לכמה מעלות יכול האדם לבוא על ידי קיום מצוה זו בלב טוב כראוי,
וכמה שהיה במעשה דרבקה שהיא הוסיפה בכמה דברים על בקשתו עיין שם בקרא .גם
זוכה עבור מצוה זו אם הוא מחזק בה לבנים ,כדאיתא בתנחומא פרשת תצא )סימן ב( ,וזהו
מה שרמזה התורה במעשה דאברהם אבינו שלאחר שאכלו אמר המלאך שוב אשוב וגו'
והנה בן לשרה אשתך.
íéçøåà ñéðëäì éãë åãåîéìî ìèáì êéøö éúî ì

)*( ] :ä"äâäגדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש[ :והנה לפי זה אם השכים
לילך לבית המדרש ונזדמנו לו אורחים מוטב יותר שיתעסק במצוה זו ,ונראה דהני
מלי כשאין לו בביתו מי שיקבלם כהוגן] ,ולפעמים אם האורחים הם נכבדים ביותר
נכון שהוא בעצמו ישמש לפניהם לכבודם[ ,דאי לאו הכי הלא קיי"ל ביורה דעה סימן
רמ"ו )סעיף יח( דאם נזדמן לפניו מצוה כשהוא עוסק בתלמוד תורה ותוכל המצוה
להעשות על ידי אחרים אין מבטלין מתלמוד תורה ,ובודאי דאפילו כשעדיין לא התחיל
ללמוד גם כן דינא הכי דאין מבטלין מתלמוד תורה ,דהא ידוע דתלמוד תורה נגד
כולם .וגם דהא בגמרא פרק קמא דמועד קטן )ט( יליף זה מקרא דוכל חפצים לא ישוו
בה )משלי ח יא( והיינו חפצי שמים .ואם כן בודאי תלמוד תורה עדיף ממצוה בכל גווני
אם אפשר לה להעשות על ידי אחרים ,דאי לאו הכי הלא שוה לתורה.
ומדלא חלקו הפוסקים בין מצוה למצוה שמע מינה דאפילו בהכנסת אורחים גם כן
דינא הכי .וגם הקרא כולל כל החפצים בענין אחד ואמר דכולם לא שוו בה .ואף על
גב דאיתא בכתובות יז דמבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ,והיינו אפילו ביש לו
מתעסקין לקבורה ועוד הרבה יותר כדאיתא שם בגמרא ,התם היינו טעמא כיון דהוא
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קרי ותני כבוד התורה הוא שיהיה נטילתו כנתינתו עיי"ש בגמרא .וכן למאן דמתני
דאין לו שיעור ,כבוד התורה הוא בכך.
ולמאן דלא קרי ותני באמת דינא הוא דאם יש לו מתעסקין כדי קבורה ,שוב אין לבטל
עבורו ,כמו שכתבו הפוסקים .ואף על גב דקבורה הוא מצות עשה דאוריתא וההתעסקות
בענין זה הוא גדול מאד והוא גמילות חסד של אמת ,אפילו הכי כיון שהמצוה תוכל
להעשות על ידי אחרים ויש לו אנשים כל צרכו לענין זה ,אין מבטלין ,והכי נמי בעניננו.
וכן מה דאמר שם דמבטלין להכנסת כלה ,הלא מסים שם הברייתא במה דברים אמורים
וכו' אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין ,והכי נמי בעניננו .ומסתברא דהאי במה דברים
אמורים דברייתא אכלהו קאי] .ואחר כך מצאתי בשמ"ק שם דיש דעות בזה אי קאי
הבמה דברים אמורים אזה גם כן עיי"ש הטעם ,והוא לא שייך בעניננו[.
ואף על גב דמשמע בגמרא )בבא מציעא פו( דמה שהשתמש אברהם אבינו בשלוחו ליקח
מים שאמר יוקח נא מעט מים ,פיחת בזה את המצוה ושלם לו הקב"ה גם כן על ידי
שליח ,התם כיון דבלאו הכי היה מוכרח לבטל מן התורה בשביל האורחים ]כי אצל
אברהם אבינו היה שייך כל עניני התורה כי נתגלה לו הכל בנבואה כדכתיב עקב אשר
שמע אברהם בקלי וגו' חקותי ותורתי וכמו שפירש רש"י שם[ ,טוב יותר שהכל יעשה
בעצמו כי מצוה בו יותר מבשלוחו כדאיתא בקדושין )מא.(.
אי נמי כיון שהאורחים היו נכבדים ביותר כי היו מלאכים ונתלבשו בדמות אנשים,
נכון שהוא בעצמו ישמש הכל לפניהם לכבודם ,ואף על גב דהוא לא ידע מזה מכל
מקום לקיחת המים שהיה על ידי שליח לא היה לפי כבודם ,ועל כן לא היה עבור זה
שכרו כל כך גדול.
גם הכנסת אורחים דאברהם אבינו שאני שהקריא על ידי זה שמו של הקב"ה בפי כל
בריה כמו שדרשו חז"ל )סוטה י (.על הפסוק ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם אברם
בשם ה' אל עולם ,על כן כל פעולותיו בזה הוא בכלל תורה ,שהודיעם על ידי זה
ייחודו של הקב"ה והשגחתו על העולם .ומכל מקום בכמה דברים אנו למדים מהכנסת
אורחים דאברהם אבינו מדשיבח אותו הכתוב לבסוף עבור מידת הצדקה שלו כדכתיב
)בראשית יח יז( וה' אמר המכסה אני מאברהם וגו' ,כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
וגו' לעשות צדקה ומשפט ,משמע דטובת הצדקה שהיטיב עם האורחים הוא גם כן
ענין גדול ונורא .ועיין לעיל בפתיחה במה שבארנו את הפסוק הזה:ä"äâää ë"ò .
ודע עוד דמצות הכנסת אורחים נוהג אף בעשירים ,כמו שכתב בספר יש נוחלין בשם
המהרי"ל  ואף שאין צריכין לטובתו ,אפילו הכי הקבלה שמקבל אותם בפנים יפות
ומשתדל לשמשם ולכבדם לפי כבודם היא מצוה ,וכל שכן אם האורחים הם עניים היא
מצוה כפולה שמקיים בזה גם מצות צדקה ,וכמו שכתב בספר הנ"ל בהגה עיין שם.
]ובעונותינו הרבים ,נהפוך הוא ,דכשבא רעהו עשיר אצלו יכבדנו בכל הכבודים ובשמחה
ולב טוב ,וכשבא אצלו איש עלוב ונכה רוח ,שמקיים בזה )ישעיה נח י( ותפק לרעב נפשך
ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך וגו' ,אין שמח בו כל כך ,ולפעמים גם בלב עצב[.
ואיתא ביו"ד )ריש סי' רנו( בש"ך בשם המרדכי דכופים בני העיר זה את זה להכניס אורחים
ולחלק להם צדקה .ומה שמאכיל אדם לעני על שלחנו נחשב כקרבן במזבח כדאיתא
בחגיגה כז .ר' יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים בית המקדש
מכפר עליו ]על ידי הקרבנות[ ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו .ואיתא במסכת דרך
ארץ רבה )פרק ב( הרחמנים ומאכילי רעבים ומשקי צמאים ומלבישי ערמים ומחלקי צדקות
עליהן הכתוב אומר )ישעיה ג י( אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו.
ובפרט אם הוא מארח תלמיד חכם בתוך ביתו שכרו הרבה מאד יותר על זה כדאיתא
בברכות )י( אמר ר' יוסי בר' חנינא משום ר' אליעזר בן יעקב כל המארח תלמיד חכם
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בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין,
כתיב הכא תמיד וכתיב התם )מלכים-ב ד ט ,בשונמית שהיתה מהנית לאלישע( עובר עלינו תמיד.
ומי שאינו רוצה להנותו מנכסיו ח"ו ענשו גדול כדאיתא בחלק )סנהדדין צב (.אמר ר' אלעזר
כל מי שאינו מהנה תלמיד חכם מנכסיו אין לו ברכה שנאמר וגו' עיי"ש.
אמרו חז"ל )סנהדרין קג( גדולה לגימה     ...מכל זה אנו למדין גודל הזהירות
שיש לו לאדם להיות בזה שלא להעלים עין ממצות הכנסת אורחים ובשכר זה יציל אותו
הקב"ה וכל זרעו מתלאות העולם.
 íéçøåàä íò âäðúäì êéà øàáé åá :éðù ÷øô :ãñç úáäàהנה ראה ראינו שהתורה
הרחיבה לספר בענין הכנסת אורחים של אברהם אבינו איך היתה בכל פרטיו ,מה שלא
מצינו כן בכל חלקי התורה שקיים אברהם אבינו שספרה רק בדרך כלל שקיים כל התורה,
ואמרה )בראשית כו ה( עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי.
ואילו הכנסת אורחים שהיא גם כן בכלל מצות והלכת בדרכיו ,שהוא לגמל חסד ולהיטיב
לזולתו ,בארה התורה ברחבה ,שמע מינה שכונת התורה להורות לנו ללמד מאבינו הזקן
איך להתנהג עם האורחים ,ועל כן נראה ללקט מענין הפרשה קצת דברים שיהיה שייך
גם לנו.
הנה בתחלת הפרשה ספרה לנו התורה איך שהוא היה עדיין חולה ממצות מילה שלו ואף
על פי כן היה יושב פתח האהל בעת החם אולי יראה מרחוק איזה עובר ושב ויכניסו בביתו.
וכאשר ראם רץ לקראתם ונשתטח לפניהם וידבר להם דברים רכים אולי יוכל להכניסם
בביתו] .ואף על פי שאין מדרגתנו לקיים באופן זה על כל פנים נלמד מזה שצריך לתור
אחריהם ולקבלם בחיבה יתרה כמו שהיה בא לפניו עשיר גדול שיכול להרויח ממנו הרבה[.
אחר כך ספר לנו הכתוב איך שאברהם אבינו צוה אחר מים כדי שירחצו רגליהם ,ובפשוטו
כי פעמים על ידי הדרך הרגלים מלכלכים בטיט ובאבק ,לכך הושיט להם מים לנקותם ,וכן
כל כהאי גונא] .מזה נלמד גם אנחנו שלבד אכילה ושתיה צריך להכין מים עבור אורחים[.
אחר כך בקש אברהם אבינו להאורחים שבתוך כך שיכין להם איזה דבר לאכול ישענו
תחת האילנות כי שם טוב להיות בצל וינפשו שם מטרח הדרך] .מזה נלמד שטרם שיכינו
להאורח לאכול יבקשו לו להשען ולנפש מטורח הדרך[.
גם התבונן אברהם אבינו שאין רצונם להתאחר אצלו ולהטריח אותו על כן אמר )*( ואקחה
פת לחם וגו' אחר תעברו ,היינו שתקחו רק לסעד הלב לבד ותיכף תלכו לדרככם .ולבסוף
עשה סעודה שלמה לכבודם כדרך הצדיקים האומרים מעט ועושים הרבה .ואופן עשיית
הסעודה היה באופן היותר נעלה וגם בזריזות יתרה ,וקמא קמא שתקן אמטי ואיתי קמייהו
ובעצמו עמד ושרת לפניהם כל עת האכילה ,ואחר האכילה לוה אותם .וכל זה ילמד האדם
מאברהם אבינו להתנהג כן עם האורחים .ואם אין יכול בכל הדברים על כל פנים במקצתם
יעשה כן.
גם נוכל ללמד משם דיחנך אדם גם בניו למצוה זו כמו שכתוב ויתן אל הנער ,וכפירוש
רש"י שזה קאי על ישמעאל לחנכו במצות.
íéìåãâ íéãñç úåùòì úåéåðîãæä åì ïéîæî ä"á÷ä ãñç úåùòì ìéâøä ì

)*(  :ä"äâäואגב נבאר מה שאמרו חז"ל )בבא מציעא פו( כל מה שעשה אברהם אבינו
למלאכים בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו ,וכל מה שעשה להם על ידי שליח עשה
הקב"ה לבניו על ידי שליח ,ואל הבקר רץ אברהם  -ורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים מן
הים ,ויקח חמאה וחלב  -הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ,והוא עמד עליהם  -הנני
עמד לפניך על הצור וגו' ,יוקח נא מעט מים  -והכית בצור וגו' .ולכאורה קשה וכי
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בשביל שאמר פעם אחת יוקח נא מעט מים צריך לתת מים לששים רבוא אנשים משך
ארבעים שנה ,וכן בשביל שנתן חמאה וחלב נצרך לתת לחם ומזון לששים רבוא אנשים
משך ארבעים שנה וכן לשאר דברים .ועל כרחך שהוא רק בחסדו של הקב"ה ,ואם כן
למה צריך לתלות בזכות אבינו הזקן.
אבל באמת ניחא ,דאברהם אבינו לא פעם אחת התנהג כך כי אם כל ימי חייו התנהג
כך לחזר אחר אורחים ,ופתח פנדק לכל )כמו שאמרו בסוטה דף י ,(.ואיתא באבות
דרבי נתן פרק ז דאברהם יושב ומהדר בעולם ]ר"ל מחזר אחר אורחים[ וכשימצא
אורחין מכניסן בתוך ביתו ,את שאין דרכו לאכל פת חטין האכילו פת חטין ,את שאין
דרכו לאכול בשר האכילו בשר ,ואת שאין דרכו לשתות יין השקהו יין ,ולא עוד אלא
עמד ובנה פלטרין גדולים על הדרכים והניח מאכל ומשקה ,וכל הבא ונכנס אכל ושתה
וברך לשמים ,לפיכך נעשית לו נחת רוח ,וכל שהפה שואל מצוי בתוך ביתו של אברהם
וכו' עיי"ש.
אלא דמכל מקום היה יכול מידת הדין לטעון שאין לשלם עבור כל זה שכר טוב ,כי
אף שהמחשבה שלו טובה למאד מכל מקום פעולתו איננה פעולה שלימה כי כל סביביו
היו אז עובדי גלולים ,ומה גם מתחלה שהיה דירתו לא רחוק מסדום ועמורה אדמה
וצבים ,וכל האורחים היו מאותן העירות] .וכמו שפירש רש"י על הפסוק )בראשית כ א(
ויסע משם אברהם ארצה הנגב ,שהוא משום שראה שחרבו הכרכים ופסקו העוברים
ושבים[ .ואף דמה היה יכול אברהם אבינו לעשות ,כי לא היו עדיין עניים מהגנים
בעולם לגמל עמהם חסד ,כי עם אשר בחר ה' עדיין לא נבראו ,מכל מקום עבור מה
לשלם שכר טוב גם כן אין ,כי אף שאחר האכילה ברכו לשמים מכל מקום האנשים
שנשארו דבוקים לה' כרצון אברהם מועטים היו.
מה עשה הקב"ה ,הזמין לו בתוך הכנסת אורחים שלו יקירי כל הנבראים שבעולם,
והם מלאכים קדושים ,ולעיניו נדמו לו כשאר אורחים שהרגל בהם תמיד והוא כערביים,
ורץ לפניהם והכין להם מים ומזון וקרב אותם למאד כדרכו הטוב תמיד .ואם כן בזה
יש מחשבה וגם מעשה לטובה ,ולנבראים חשובים כאלו חשב הקב"ה כל טרחה וטרחה
שלו ושלם עבורם לדורותיו הבאים אחריו.
היוצא מדברינו ,דמי שהרגל לעשות טוב וחסד בעולם ,הקב"ה מזמין לו בתוך פעולותיו
ענינים נשגבים ,אשר על ידם יזכה לכל טוב בעולם הזה ובעולם הבא .וכל זה נכלל
במה שאמר הכתוב )משלי כא כא( רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ,היינו שעל
ידה יזכה למידת הצדקה בשלמות ,כי השם יתברך יזמין לו עניים מהוגנין שיזכה בהן,
כמו שאמרו חז"ל )בבא בתרא ט( ועל ידי זה יהיה לו חיים וכבוד:ä"äâää ë"ò .
íéçøåà úñðëä úåöîá íéèøô ì

כתבו הספרים הקדושים ] [íéðåøçà ãåòå øåàîä úøåðîáå <?> äàøéä øôñá äðåé åðéáø-כשיבואו
אורחים לביתו של אדם יקבלם בסבר פנים יפות ,וישים מיד לפניהם לאכול כי אולי העני
רעב ומתבייש לשאול .ויתן להם בפנים צהבות ולא בפנים זועפות ,ואף אם יש בלבו דבר
דאגה יכסנה בפניהם .ויראה את עצמו להם שהוא עשיר  -ואפילו הוא עני  -וינחמם
בדברים ,ובזה יהיה להם למשיב נפש ,ואל יספר לפניהם תלאותיו כי ישבר את רוחם
בחשבם שבשבילם אומרו ,וכמעט שמאבד שכרו עבור זה .ובשעת האוכל יראה עצמו
כמצטער על שאינו יכול להשיג ליתן יותר ,שנאמר )ישעיה נח י( ותפק לרעב נפשך ,ר"ל
רצון טוב ,על דרך )בראשית כג ח( אם יש את נפשכם.
איתא בזוה"ק ויקהל )קצח (.על הפסוק )ישעיה נח ז( הלוא פרס לרעב לחמך ,שצריך בעל
הבית לחתוך חתיכות לחם לפני האורח כדי שלא יבוש ולא יכלם .וכל שכן שלא יביט
בפניו כשהוא אוכל כדי שלא יתבייש.

     

î

    

209

ãñç úáäà

ואם ילינם אצלו ישכיבם במיטב מטותיו ,כפי הראוי להם ,כי גדולה מנוחת עיף בהיותו
שוכב בטוב ,ולפעמים יותר עושה לו טובה המשכיבו היטב מן המאכילו והמשקהו .ויאמר
בלבו אילו הייתי מתארח אצל זה ,בודאי הייתי רוצה שיכבדני ושיאכילני וישקני ויתן לי
לינה טובה ,אעשה לו כן גם אני ,וגלגל הוא שחוזר בעולם ,כדאמר לה ר' חייא לדביתהו
)שבת קנא(.
והנה פעמים רבות יקרה שאדם אינו רוצה ליקח אורח על שלחנו מפני שחושב בנפשו
שאין לו במה לכבדו כראוי ,ובאמת אין טענה זו טובה ,כי אם כשיש אחר שיקחנו להאורח
ויכבדנו כראוי ,מה שאין כן כשהוא רואה שאחר לא יקחנו מוטב להאורח שהוא יקחנו
ויכבדנו במה שיש לו ממה שישאר בלי מזון כלל.
çøåàä úéååì úåöî ì

ואחר שאכל האורח ושתה ויוצא לדרך יזהר ללוותו ,וחז"ל )בסוטה מו( הפליגו מאד במצוה
זו ,ואמרו ,ששכר לויה אין לו שעור .גם דרשו על הפסוק )דברים כא ז( וענו ואמרו ידינו
לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו .וכי תעלה על דעתך שזקני בית דין שופכי דמים
הן ,אלא לא ראינוהו ,ופטרנוהו בלי מזון ,ולא הנחנוהו בלי לויה .עוד אמרו )שם( כל
המלוה חבירו אפילו ד' אמות בעיר ,שוב אינו נזוק ]אותו היוצא לדרך[ ,וכל שאינו מלוה
כאילו שופך דמים .וכופין על הלויה כמו שכופין על הצדקה)*(.
ובפרט אם האורח אינו יודע היטב הדרך ,והדרך מתפרש לכמה נתיבות ,מצוה רבה היא
לילך אתו ולהראות לו ,או על כל פנים לברר לו היטב ,כדי שלא יכשל בה .וזכותו של
האיש ההוא שמלוה את חבירו ומורה לו הדרך שלא יכשל גדול מאד מאד ,כי זהו עיקר
מצות לויה ,וילף התם הגמרא גודל מצות לויה מדכתיב )שופטים א כד-כו( ויראו השמרים
איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד ,ויראם את
מבוא העיר ויכו את העיר לפי חרב ואת האיש ואת כל משפחתו שלחו ,ונאמר )שם( וילך
האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז .תנא וכו' היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה,
בא נבוכדנצר ולא החריבה ,ואף מלאך המות אין לו רשות לעבר בה אלא זקנים שבה
בזמן שדעתן קצה עליהן יוצאין חוץ לחומה והן מתין .והלא דברים קל וחומר ומה כנעני
זה שלא דבר בפיו ולא הלך ברגליו ]אלא באצבע הראה להם[ גרם הצלה לו ולזרעו עד
סוף כל הדורות ,מי שעושה לויה ברגליו על אחת כמה וכמה.
äæä ïîæá çøåàä äééåì úåöî ì

ולפלא על העולם שמקלין בזה ,וחפשתי ומצאתי כי בחשן משפט סימן תכ"ז בסמ"ע
)ס"ק יא( הביא בשם הדרכי משה דהאדנא אין נוהגין אפילו תלמיד לרב עד פרסה משום
דמוחלין על כבודם ,ויש לילך עמו או אפילו עם חבירו עד השער או לפחות ארבע
אמות עכ"ל .והנה מגמרא משמע שם דאסור להאורח למחול על מצות לויה ,דאמר
שם כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים .אך יש לומר דשם קאי על עקר לויה,
דהיינו שלא ילוו אותו כלל ,מה שאין כן לשעורין הללו .וסמך לדבר זה ממה דאיתא
שם בגמרא דרבינא אלויה לרבא בר יצחק ארבע אמות בעיר ,ועל כרחך משום דמחל
לו על היתר.
ועוד היה נראה לי לומר דמה שכתב הרמב"ם דבית דין היו מתקנין שלוחין וכו' ,היינו
דוקא בזמן שהדרכים אינם מסמנים ,ואם יטעה בהן יש סכנה מפני חיות ולסטים ,אבל
במקומותינו שהדרכים מישבים וגם הם מסמנים אין בכלל זה .ועיקר סברא זו למדתי
מספר עיון יעקב עיי"ש.
אבל כל זה הוא רק ללמד זכות על העולם במה שאינם זהירים לילך עד פרסה או עד
תחום שבת אבל חלילה לפטר עצמו ממצות לויה לגמרי ,כי מגמרא משמע שהוא דבר
סגולה להמתלוה שלא יארע לו אסון בדרך .וגם על ידי הלויה נגמר המצוה בשלמות,
כי אשל ראשי תבות א'כילה ,ש'תיה ,ל'ויה.
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]ושמעתי שהיה מעשה במכניס אורח אחד ששלט אש בנכסיו ותמהו העולם עליו על
מה לא הגנה עליו זכות מצותו ,ואמר גדול הדור אחד מפני שמנהגו היה רק לקבל את
האורחים באכילה ושתיה ולא ללוותם כלל ,ואכילה ושתיה ראשי תבות 'אש' .ורצה
לומר שעל כן לא היה כח בהמצוה להגן עליו ,כי שם 'אשל' אינו מנח אלא אם כן
השלימה כראוי[.
ובפרט אם הלויה היא לתועלת להורות לו את הדרך יש חיוב גדול בזה .וכמו שכתב
במהרש"א )סוטה שם( ,דאף דמצוה ללוותו בכל גוני ,מכל מקום עקר לויה היא להראות
להמתלוה את הדרך שלא יכשל בה עיי"ש .וזהו מה שסימתי בפנים:ä"äâää ë"ò .
äèåñ 'ñî "úåëìä éèå÷éì" åøôñî äæä ïîæá çøåàä úéååì ïéðòá ãåò ì

"] è"ô äèåñ úëñî :ç"çì "úåëìä éèå÷éìדף כה... :[.תניא רבי מאיר אומר כופין ללויה
וגו' ,ובעין משפט שם אות פ כתב :פי"ד מהלכות אבל הלכה ג וז"ל :כופין ללויה כדרך
שכופין לצדקה וב"ד היו מתקנין שלוחין ללות את העובר ממקום למקום ואם נתעצלו
בדבר זה מעלה עליהם כאילו שפכו דמים עכ"ל .ודבריו נובעין ממה שמתודין בית דין
ידינו לא שפכו את הדם ועינינו לא ראו והיינו שלא הניחוהו בלא לוייה ,ועיין במה שכתבנו
בענין זה בספרי אהבת חסד בדין מצות לוייה לאורחים בדף מז ,ומפני חומר המצוה של
לוייה היה נ"ל שטוב והגון בכל מקום שיש חבורת הכנסת אורחים בעיר לשכור השמש
שהוא ילוה לאדם העובר ממקום למקום ולסמן לו שבילי הדרכים שלא יכשל בם.
שם] :ת"ר הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר[ חבר לחבר עד תחום שבת וגו' ,בעין משפט
אות ש כתב :היינו איש לחבירו ]רמב"ם שם[ ,וכהיום נוהגין העולם ללות עד השער או
לפחות ד' אמות וסומכין דמסתמא מוחל האורח וכמו שכתבנו שם ]-אהבת חסד ??[ ,אכן
אם השבילין מקולקלין מאוד ורגילין לטעות שם והאורח דואג שלא יתעה שם ,איני יודע
איך יוצאין ידי שמים בזה"úåëìä éèå÷éì" ïàë ãò .
íéçøåàì ãçåéî øãç ùéã÷äì äåöî ì

 :íù ãñç úáäà êùîäכתיב בתורה )בראשית כא לג( ויטע אשל בבאר שבע וגו' ,ואיתא
באבות דרבי נתן פרק ז שבנה פלטרין גדולים על הדרכים בשביל האורחים והניח שם
מאכל ומשקה עיי"ש ,וכן איתא בסוטה )י .(.ומה טוב הוא לאדם אם יכול ללמוד המידה
מאברהם אבינו להיות לו חדר מיחד בשביל האורחים ,על כל פנים ללינתם ,וממילא יקיים
בעת צאתם בבוקר מצות לויה .כי אשל נוטריקון אכילה שתיה לויה ,ויש אומרים לינה
כמו שאמרו חז"ל )סוטה שם( .וכי בשביל שאין אנו יכולין לקיים אכילה ושתיה כראוי ,לא
יקיים גם כן לויה ולינה ,ויתבונן האדם בעצמו שהוא בונה לפעמים בחצרו כמה בתים,
שאינו צריך לדירתו ואך לאיזה השתמשות בעלמא ,ומסדר בדעתו שכולם צריכים לו ,זה
צריך לענין זה וזה לענין זה ,ואיך לא יצמצם מתוך כולם גם בית קטן לנפשו.
íéçøåà úñðëä úøáç íé÷äìå íéçøåàì âåàãì áåéç ùé éàãåá øåáéöä ìò ì

ועל כל פנים אם היחיד אין בכחו לבנות בית מלון בשביל האורחים ,על הרבים בודאי יש
חיוב בזה ,שיהיה להם מקום מיחד ללינת האורחים שלא יצטרכו ללון בחוץ .וגם יחושו
למזונותיהם ולא יפטרו אותם מהעיר בלי מזונות ח"ו ,וכמו שאמרו חז"ל )סוטה מו( על
הכתוב ידינו לא שפכו את הדם הזה ,דהיינו שלא בא לידינו ופטרנוהו בלי מזונות .וגם
אמרו )סנהדרין קד (.אלמלא הלוהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחם וכו' ,וכנ"ל בפרק א ,וכבר
נהגו בכל ישראל לעשות חברה הכנסת אורחים המתחזקים במצוה זו ואשרי חלקם.
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úñðëä úéáî åúøæçá ãéî ùã÷ì ùé äîåãëå íéçøåà ùé íà ì

 :à"÷ñ àòø ïîéñ :äøåøá äðùîימהר לאכול וכו' ,היינו לקדש כדי שיזכור שבת בעת
תחלת כניסתו דכל כמה דמקדמינן ליה טפי עדיף ,ומכיון שקידש צריך
לאכול מיד כמבואר בסימן רע"ג ס"ג בהג"ה ,ואם אינו תאב לאכול יכול להמתין מלקדש
עד שירעב שכבר זכר את השבת בתפלתו בבהכ"נ ויוצא בזה המ"ע דאורייתא להרמב"ם
וכדלקמן...
ומ"מ נראה דהיכא דיש בזה משום שלום בית או שיש לו בביתו משרתים או שאר אורחים
ובפרט אורח עני לא יאחר בכל גווני ,דכיון דהם מוטלים עליו לא יוכל לעכבם בשביל
שהוא רוצה לקיים מצוה מן המובחר:
åúéáá ãéî ùã÷ì ìåëéå ïéúîäì ïéà íééðò íéçøåà ùé íà íéîùâ åãøé øùàë úåëåñá ì

 :ä"ì÷ñ èìøú ïîéñ íùאבל לילה וכו' ,דאף שהוא מצטער מחמת הגשם וכל מצטער
פטור מסוכה סבירא ליה להרמ"א כדעת הפוסקים דסוברין דבלילה ראשונה אף מצטער
חייב וטעמם דכיון דגמרינן ט"ו ט"ו מחג המצות לגמרי גמרינן מה התם בכל גווני חייב
אף בסוכות כן .ודע דיש עוד ]סג[ מגדולי הראשונים דסבירא להו דגזרה שוה זו לאו להכי
אתיא ואין לחלק בין לילה הראשונה לשאר ימים וע"כ הכריעו ]סד[ כמה אחרונים דאף
דמחוייב לאכול בסוכה מחמת ספק ברכת לישב בסוכה לא יברך דספק ברכות להקל ]סה[
עוד כתבו דראוי להמתין ]סו[ עד חצות הלילה פן יעבור ]סז[ הגשם דאם יעבור יכנס
לסוכה ויברך ברכת לישב בסוכה ויאכל ויוצא בזה המ"ע לכו"ע ויש מאחרונים שכתבו
דאין כדאי להמתין כל כך דאם ימתין עם אכילת בני ביתו הגדולים והקטנים אין לך מניעת
שמחת יום טוב יותר מזה ]שע"ת[ וכן בא"ר ופרי מגדים לא הזכירו שיעור חצות רק כשעה
או שתים ואם לא פסקו יעשה אז קידוש בסוכה כמו שכתב הרמ"א:
) :èìøú ïîéñ :ïåéöä øòùסז( ואם מצטער ברעב או בשנה על ידי המתנתו ]ובפרט כשהזמין
אצלו אורחים עניים ומסתמא לא אכלו כל היום והם תאבים לאכול ומצטערים[ ,אין לו
להמתין ,דממה נפשך אם מצטער חייב בודאי יכול לאכול ויוצא בזה המצות עשה ,ואם
מצטער פטור גם כן יכול לאכול ]בכורי יעקב[ .ואפשר עוד דלענין עניים דקיימי אם יעכבם
מלאכול איסורא נמי איכא ,דהם אינם מחוייבים לצאת כל הדעות ואיכא חשש דבל תאחר
עיין ראש השנה דף ד':
çøåà úìá÷ øåáò øåáéöá äìôéú ãéñôäì øúåî éúî äëìäì ì

 :ì"æ êáøéåà æ"ùøâì :äîìù úåëéìäח"א תפילה :פרק ה' עמוד סו :דבר הלכה אות
כה :וכן מי שיש לו אורח שעלול להכלם מכך שישאירוהו לבדו ,יתעסק
באורח אפילו אם יפסיד על ידי כך תפילה בציבור ,דבכהאי גוונא הכנסת אורחים חשובה
יותר מתפילה בציבור ,אך אם אין האורח ממהר וגם ברור לו שלא יכלם ,יש לו להודיעו
בדרך כבוד שעליו ללכת ולהתפלל ויבקשנו להמתין עד שישוב.
וב"ארחות הלכה" שם) :אולם הוסיף שם רבינו דהיינו דוקא כשהוא באמת אורח ,כי לא
כל המזדמן לבית חבירו נקרא אורח ראה סי' של"ג ס"ג בהג"ה ובנו"כ שם( .ועיי"ש עוד.
"êúéá éðá íééðò åéäéå" ì

 :ä à :úåáàיוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים
בני ביתך וכו'.
==אבות דרבי נתן
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 :íù :í"áîøפתוח לרוחה ,שיהיה לו שער פתוח אל דרך העוברים והשבים ,כל עובר
ושב שיצטרך לדבר ,או שיציק לו הרעב והצמא ,יכנס לבית לשעתו .ויהיו עניים
בני ביתך ,יאמר שראוי שיהיו משמשיך הדלים והעניים והוא יותר טוב מקניית העבדים.
וכך החכמים יגנו קניית העבדים וישבחו ההשתמשות בדלים והיותם ממשרתיו של אדם
ומהחוסים בצילו.
 :æé é :íééðò úåðúî :ä÷æçä ãéציוו החכמים שיהיו בני ביתו של אדם עניים ויתומים
במקום העבדים ,מוטב לו להשתמש באלו ויהנו בני אברהם יצחק ויעקב מנכסיו ולא יהנה
מהם זרע חם .שכל המרבה עבדים בכל יום ויום מוסיף חטא ועוון בעולם ,ואם יהיו עניים
בני ביתו בכל שעה ושעה מוסיף זכויות ומצוות.
 :íù :éøéàîיוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ,כלומר שיהא
מצוי ליכנס בו עוברי דרכים תמיד להאכילם ולהשקותם ולהשכיבם ,ואמר לרוחה
דרך הפלגה כלומר ליכנס שם הרבה בלא שיעור ,וכן פירשוה בברייתא אדר"נ פ"ז דרך
הפלגה שיהא פתוח לארבע רוחות.
וכבר ידעת מה שנאמר ביחזקאל על המזבח זה השולחן אשר לפני ה' ,ודרשו בסוף חגיגה
)כז (.פתח במזבח וסיים בשולחן לומר לך בשעה שבית המקדש קיים מזבח מכפר ,בשעה
שאין בית המקדש קיים שולחן מכפר.
ואמר ויהיו עניים בני ביתך ,כלומר שתרגיל העניים בביתך ולא סוף דבר להאכילם ולהשקותם
שזו לא הוצרכה אלא אף כשתצטרך לעשות מלאכות שכור מהם ונוח לך שתהנה אותם
להיות להם שכר טוב בעמלם משתקנה עבדים כנענים להיות מלאכתך ע"י ,והוא שאמרו
במקום אחר אל תרבה עבדים ושפחות לשמשך אלא תן עניים במקומם וישמשוך.
ובברייתא אדר"נ שם פירש בה שהוא מוסב על הכנסת אורחים ,כלומר שתתמיד בזה כל
כך עד שרוב שיחת העניים תהא מעניני ביתך עד שידמה כאלו הם בני ביתך ,ואמרו שם
כשנפגשים זה את זה אומרים זה לזה מהיכן אתה בא מביתו של פלוני ואתה להיכן הולך
לביתו של פלוני ג"כ.
וכן אפשר לפרש שתסביר פנים להם עד שיעמדו בלא בושה כאילו הם בני ביתך ,והוא
שאמרו באדר"נ שם על איוב כשבא עליו הפורענות אמר לפני הקב"ה רבש"ע לא האכלתי
העניים ואוכל פתי לבדי כו' ,לא הלבשתי ערומים ומגז כבשי יתחמם ,אמר לו הקב"ה
ואעפ"כ לא הגעת לאברהם אוהבי ,אתה יושב בביתך והעניים באים אצלך את שדרכו
לאכול פת חטים אתה מאכיל פת שעורים את שדרכו לאכול בשר אתה מאכיל ירק את
שדרכו לשתות יין אתה משקהו מים ,אברהם יוצא מפתח ביתו ומחזיר אחריהם וכשמוצאן
מכניסן לביתו ומעמידם כבני בית את שדרכו לאכול פת שעורים מאכילו של חטים את
שדרכו בירק מאכיל בשר את שדרכו ביין ושכר משקהו יין:
וכן פירש שם עניים מלשון ענוה כלומר שיהיו בני ביתך נכנעים להם ומאספים אותם
בפיוס דברים ,וזהו שאמרו שם למד בני ביתך ענוה ,בזמן שאדם ענותן ובני ביתו ענותנים
בא אדם עני ועמד על פתחו ואומר יש כאן פלוני אביכם אף הם משיבים יש ויש תנה את
ידך הכנס בשלום וכשהוא נכנס שולחן ערוך לפניו אכל ושתה אולי יביאהו אצל אביהם
עד שנפטר באהבה ממנו ,כשהם קפדנים בא העני ואמר יש אביכם בכאן אומרים לו מה
לך ולאבא אינו כאן גוערים בו ומוציאין אותו בנזיפה והולך בפחי נפש.
====ì"ôñá ïàë ùåôéçá ãåòå ìéòì õîåà óñåéå ïàë úåáà ïâî ,ïàë äðåé åðéáø ò"ò êúéá éðá íééðò ïéðòá

íéçøåà úñðëäá íéìùåøé âäðî ì

 :âö àøúá àááמנהג היה בירושלים מפה פרוסה על גבי פתח ,כל זמן שמפה פרוסה
אורחין נכנסין ]רשב"ם :תקנה טובה היא לקבלת אורחים שידעו כי שם יאכלו וילכו שם
לאכול[ .נסתלק המפה אין אורחין נכנסין.
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כללי בענין הכנסת אורחים
øáëå ,'åëå 'åëå íùðò ïëå íéçøåàúñðëäáíåãñ éùðà úâäðäîúö÷ àéáäì éàãë íéëéôääïî ãåîìì éãë ===
===ç"îâ .ð ì"øäî ò"òå ììëá ç"îâá ïåëð äæå ù"ééò úåáà ïâî ïëå úåîå÷î äîëá ìéòì äðåé åðéáø ïë äùò
úàå éàîã íééðòä úà ïéìëéàî â"ô éàîã äðùî = (íééðò) íéçøåà íåùî íéîëç åì÷äù úåîå÷î èå÷ìì===
äìéëà éøåñéà ÷ôñ= ...íéççøåà úñðëäå ä÷ãö úåöî åðéìòî ì÷äì éãë íù í"áîøä ùåøéôáå... àéðñëàä
ãåòå === ,àð÷ 'éñ ç"åà úñðë úéáá ìåëàì= ãåòå íùàä úøåú ,éàîã íìëéàî ,íéçøåàáàìå÷ ùé
äë óã íåéä øãñ ,åð é'ñ íéãéñç øôñ àúåãéñçã éìéî ïééò :íéçøåà úñðëä íåùî äìéôú ìèáì ïéðòá = =
íéøçàé"ò ìåëé íàã ì"ñ ä"âäá à"ô â"ç ãñç úáäàå ,'á úåà áé àúìéàùäìàù ÷îòäáíúîåòì,íéìé÷îä
äëìä øáãá åñ ãåîò ,äìéôú à"ç äîìù úåëéìäáì"æ êáøéåà æ"ùøâä íùá íâ / åúøåú åà åúìéôúìèáé àì
?? äâäé åúøåúááàáåîå ù"ééò ,52 äøòäáå ,äë úåà íù
íëñìå ù"éé êøãì àöåéå çøåà úéååì éðéãì úåëééùä úåëìä äîëá êéøàîù äîëçä ìöá úåù ãàî áåùç==
====
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 הכנסת אורחים- הוספות ועיונים
åî äèåñ

ïééèùøáìéæ ÷çöé 'ø ,ïùåç éðáà

,çøåà úéåì éðéãá

éøáãá / 'åëå úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ
æë÷ úáù ,íéáåùç íéùðà åðééäã ì"éøäî

åì ùéù ïîæá íéçøåà ìá÷ì / íéçøåà úñðëä
437 â ,òåá÷ øåòééù

ùéôñéå éáö 'ø ,éáö úåøáã
áð øîàî

,'åëå úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ

é÷éø éç ìàåðîò 'ø ,åäéìà úøãà
æë÷ úáù

,'åëå úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ

ïé÷ééãåé ÷çöé ìàåîù 'ø ,íåìù éøáã

éæðëùà óñåé 'ø ,óñåé ìäà

,äðéëùä éðô úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ

59

â 'îò íéðåéöáå ì èë 'éñ ã"ç

øæéåø÷ ìãðåæ 'ø ,äîçä øåà

íäøáà ãåã 'ø ,äøùé êøã
04

226 àøéå

,=== íéçøåà úñðëäá ÷ñåòä
øðìåå áåã äùî 'ø ,éáö úãîç

äð é'ñ ã"ç

åî äèåñ

,êøãì àöåéä úééåì éðéã

êáéìø÷ éëãøî 'ø ,ïåøùä úìöáç

,êøãá åøéáç úéåìä úåöî

ïéìòé íäøáà 'ø ,íäøáàì ãñç
ç ïîéñ

àìù âåàãì íéàáâäå íéâéäðîä ìò äåöî
åð úåà ,...íéçøåàì øñçé
õèéùáééà ïúðåé 'ø ,ùáã úåøòé
ãðø 'îò á"ç

,íéçøåà úñðëä ïéðòá

à"áùøä ãéîìú ééçá åðéáø ,çî÷ä ãë
íéçøåà êøò

,íéçøåà úñðëä

úî äùî 'ø ,äùî äèî
íéçøåà úñðëä
øìñã øæòéìà åäéìà 'ø ,åäéìàî áúëî
úìá÷î øúåé íéçøåà úñðëä äìåãâù íòèä
ïéð÷ àìå äðúî àéä äàåáðä éë" äðéëùä éðô

,çøåàä úéåì ïéðòá

é÷öðî÷ á÷òé 'ø ,á÷òéì úîà
æë÷ úáù

,'åëå úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ
õéáøåä éåìä íäøáà 'ø ,åðáø úåçøà

ïìù êøáà óåñàì àöéù øìôééèñä íò øåôéñ
,íéçøåà úñðëä úåöî íéé÷ì éãë úñðë úéáá
ä 'îò 'à

,íéçøåà úñðëä

åôàô øæòìéà 'ø ,íéãéñç åæìòé

,íéçøåà úñðëä

ïúéàì ìéëùî íäøáà 'ø ,íäøáà øàá
æë÷ úáù

,'åëå úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ

ïééèùôà éåìä ìàéçé äùî 'ø ,äùî øàá
äôú ,ãôú úéùàøá

,íéçøåà úñðëä ïéðòá

ïøèù ìàìöá 'ø ,äîëçä ìöá
øåòéù / äæä ïîæá êøãì àöåéì äéåì úåöî
åì ,äì ,ãì ã

,íéðéã éèøô äîëá äéåì äåöî
øâðìøà íäøáà 'ø ,íäøáà úëøá

æë÷ úáù

,'åëå úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ
ïä÷ éëãøî 'ø ,ñøèðå÷ çøåàä úëøá
øôñä ìë

,íéçøåà úñðëä éðéã ìë
ìéâðò óñåé 'ø ,ñ"ùä éðåéìâ
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262 äöåà

,ù"ééò øæòéìà ø"øä

ïîãéøô ìàåîù 'ø ,íéôåö äãù
åî äèåñ

,çøåà úéåì éðéãá

ãåòå ,'åëå úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ
æë÷ úáù

äâøãî åîë íãàá úåòéá÷ äì ïéà ïë ìòå
úà ú÷ìñîä ãñçä äùòî ìáà ...úéùòî
úîàä úà øéëäì åáì éðéò úåç÷ôð ,úåòéâðä
ãåîò à"ç

141

,æë÷ úáùã àéâåñá

õøô ïðçìà 'ø ,ä÷ãöä äùòî

àçñéùøôî á"ùø ãéîìú ,ùãå÷ éôøù çéù
ãéîå çøåàä ñéðëéù íéçøåà úñðëä ïéðòá
çøåàä äéäéù éãë åúðéì íå÷î úà åì äàøé
72 'îò

,äìéëà úòá äçåðîá

÷"÷ì ò"éæ í"éøä éùåãéçä ø"åîãà òñðù úòá
øéòä éðáî ù÷áî äéäå ...úåðáøä ìò øåâ
úåùîúùä ìëá åðééä ,ïâåäë íéçøåà åìá÷éù

961

íäøáà úðùî íò äååùä ,é"úë íéãéñç øôñ
ïô àøé àåäù úéáá íéùð ùéå íéçøåàä íä
ïåãî àöéå õì ùøâ øîàð íäéìò ,åàéèçé
.â"îúú
øðéîåä ìàåîù 'ø ,êìîä ãáò
àøéå

úñðëä åîéé÷éù íàáå ,äãåáòìå äøåúì

,äðéëùä éðô úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâ
àøéå

äæä íìåòá ïäéúåøéôù øáãî àåä íéãñç
ç"îâ êåøò â"ç ùãçä ,'åëå

÷é'öðøîåô äéøà 'ø ,äëøá ÷îò
íéøäæð ïéà äîì ,äéåì ,íéçøåà úååìì ïéðòá

øâéà äîìù 'ø ,ú"åù øâéà äîìù

äì÷ 'îò

óéñåäì àìù äìá÷ / íéçøåà úñðëä ïéðòá
úìòá éãé äôøî äæ éë íéçøåà øåáò úåðî
,'åëå äáøä ïéëäì äëéøöù úéáä
éâàìàô íééç 'ø ,íééç úçëåú
àøéå à"ç

,íéçøåà úñðëä ïéðòá

ïåæîøáà øåãâéáà ìàåîù 'ø ,áäæ éøåú
øôñä ìë

,íìù øôñ / íéçøåà úñðëä úåëìä
ïèøà á÷òé ìàøùé 'ø ,úåãéîä úøåú
íéçøåà úñðëä

è÷éì ïé÷ôéì ÷çöé íééç 'ø ,ìàøùé éáø úøåú
661

,ù"ééò íéçøåà úñðëä ïéðòá

êåáðøèù äùî 'ø ,úåâäðäå úåáåùú
èò÷ú ïîéñ à"ç

,çøåàä úéåì ïéãá

,ãåòå ,äéååì ,íéçøåà úñðëä
ãéøô äùî 'ø ,íåìù úøèò

íîå÷î äéäé æà ,íéãñç úåìéîâ àåä íéçøåà
íà äñðøô øéòä éðáì çéèáäå .úåîéìùá
úåìéîâù øîåà äéäå ,ïâåäë íéçøåàä åìá÷é

,çøåà øãâ / íéçøåà úñðëä

íéòø íà / òúú ,ãåòå âîúú íéçøåà úñðëä

àåä íéãéñçäî áöîä éë ,ìåæáå éøùôàä

äîã÷ä

,...òåá÷å ÷åîò ïéð÷ äðåîàä äðå÷å

,ùéà ïåæçä íùáå äæá

åôàô øæòéìà 'ø ,õòåé àìô
,êúéá àéáú ìëä àì / íéçøåà úñðëä ïéðòá
ìà åäàéáé àì áåè ùéà åðéàù åá òãåé íà
íò ãçà úéá àìà åì ïéà íà èøôáå åúéá
íéçøåà ,'åëå åúéá éðáå åúùà
== ,äøåà ïø÷
éøä ä÷ãö ìò ïéôåëã äæáå äéåìä ìò ïéôåë
åî äèåñ

,à"ùøäî éøáãáå äãöá äøëù ïúî

èìáðéøâ íéøôà 'øì ú"åù ,íéøôà úåááø
úåèéùä íëñî ,äæä ïîæá çøåàì äéåì ïéãá
â"ç

,ãåòå é÷ 'éñ ç"åàá íéðåøçàì íâ ïééöîå
á"ì÷ú ïîéñ

è"ùòáä éçáù
è"ùòáä ìù åéáà ìù íéçøåà úñðëä øåàéú

 עיין דברי הג"ר אברהם יאפן בהקדמתו לספר מצוות,בענין גדולה הכנסת א' מקבלת פנ"ש
השלום
 לעטרא אורחיה, מאן דמזמן לאורחא בעי לאחזאה ליה חידו ואנפין נהירין.ãö øåîà ÷"äåæ
åì úåàøäì êéøö çøåà åéìà ïéîæîù éî :íåâøú ... למלכא דזמין אושפיזא יקירא,דההוא אושפיזא
.ø÷é çøåà ïéîæäù êìîì äîåãá çøåà åúåà ìù åëøã øèòì úåøéàî íéðôå äçîù
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_ äìëå ïúç úçîù :è ÷øô +
äìëä éðôì ïéã÷øî ãöéë

 .æé :æè úåáåúëתנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה ,בית שמאי אומרים
) (.æéכלה כמות שהיא ,ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה.
אמרו להן ב"ש לב"ה הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרים לה כלה נאה
וחסודה ,והתורה אמרה )שמות כג( מדבר שקר תרחק .אמרו להם ב"ה לב"ש
לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ,ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו ,הוי
אומר ישבחנו בעיניו ,מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת
עם הבריות.
כי אתא רב דימי אמר הכי משרו קמי כלתא במערבא לא כחל ולא שרק ולא
פירכוס ויעלת חן...
אמרו עליו על רבי יהודה בר אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני
הכלה ואומר כלה נאה וחסודה .רב שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת ,א"ר
זירא קא מכסיף לן סבא ,כי נח נפשיה איפסיק עמודא דנורא בין דידיה לכולי
עלמא ,וגמירי דלא אפסיק עמודא דנורא אלא אי לחד בדרא אי לתרי בדרא.
א"ר זירא אהנייה ליה שוטיתיה לסבא ,ואמרי לה שטותיה לסבא ,ואמרי לה
שיטתיה לסבא .רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד ,אמרי ליה רבנן אנן מהו
למיעבד הכי ,אמר להו אי דמיין עלייכו ככשורא ,לחיי ,ואי לא לא .א"ר
שמואל בר נחמני א"ר יונתן מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה
על בעלה ,ולית הלכתא כוותיה.
ת"ר מעבירין את המת מלפני כלה ,וזה וזה מלפני מלך ישראל .אמרו עליו
על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה ,ושבחוהו חכמים ...תנו רבנן מבטלין
תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה== ...חסר???
 ,ïéã÷øî ãöéë :é"ùøמה אומרים לפניה ,àéäù úåîë .לפי יופיה וחשיבותה מקלסין אותה.
 ,äãåñçחוט של חסד משוך עליהìù] åðç ïúéå' ÷åñôä ìò ,àë èì úéùàøá é"ùø ïééò= .
,åøîà ïàëî .'äãåñçå äàð äìë' ïåùì åéàåø ìëì ìáå÷î äéäù :'ãñç åéìò èéå øäåñä úéá øù éðéòá [óñåé
מדברי ב"ה שאמרו ישבחנה ,úåéøáä íò úáøåòî íãà ìù åúòã àäú .לעשות לאיש ואיש
כרצונו ,åøùî .משוררים.

 ,úìúàשלש בדין זורק אחת ומקבל אחת ,àáñ ïì óéñëî .שמזלזל בכבוד תלמידי חכמים
ונוהג קלות ראש בעצמו ,äéúéèåù .שוט של הדס שהיה מרקד בו ,äéúèéù .שיטתו ומנהגו.
 ,äéúåèùשהיה מתנהג כשוטה ,äéôúëà äì áéëøî .את הכלה ,àøåùë éë .כקורה בעלמא
שאין אתם מהרהרין עליה ,äááçì .כשרואה הכל מסתכלים בה נכנס יופיה בלבו.
 ,ïéøéáòîכשכלה יוצאה מבית אביה לבית חתונתה ונושאי מת יוצאים ובזו ובזו אוכלוסים
הרבה ואין רוצין להתערב מעבירין את המת )אפילו( דרך אחרת.
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 ,àéäù úåîë äìë :úåôñåúואם יש בה מום ישתקו ולא ישבחוה .אי נמי ישבחוה בדבר
נאה שיש בה כגון בעיניה או בידיה אם הם יפות ,וב"ה אומרים ישבחוה לגמרי
דכשמזכירין מה שיש בה לשבח מכלל דשאר לגנאי.
 ,åéðéòá åððâé åà åéðéòá åðçáùéוב"ש סברי אע"ג דישבחנו בעיניו אין להם לחכמים לתקן
להזקיק לומר שקר דהתורה אמרה מדבר שקר תרחק.
 ,àáñì äéúèéùפר"ח לשון שיטה והדס )ישעיה מ"א( אע"ג דלא הוי ממש מין אחד מ"מ
שניהם מין ארז .וא"ת ומנא ליה דבשביל כן זכה וי"ל דעמוד דנורא היה כעין שיבשא
דהדס כדאמרינן בבראשית רבה )פרשה סא( נחת שיבשא דנורא ואיתעבידא כעין שיבשא
דהדס ואפסקת בין דידיה לחברוהי אמרי חמית הדין סבא דקאי שיבשא דנורא קומיה
משום דעביד קמוהי דכלתא.
] ,äìëä éðôìî úîä úà ïéøéáòî ø"úמכאן משמע כשיש אבל וחתן בבית הכנסת החתן יוצא
תחלה ושושביניו ושוב יוצא האבל ומנחמיו ,וגם הקרובים לחתן ולאבל יאכלו בבית החתן
אם ירצו דהא כבודו קודם ,וכן בבקר כשמוליכים הכלה לבית החתן מוליכין הכלה תחלה.
אם יש מת בעיר או יקברוהו קודם שיגיע הזמן דהכנסת כלה :להראבי"ה[.
 :à"áùøכלה כמות שהיא ,כלומר משבחין אותה באבר יפה שבה ולא שיגנו אותה
אם היא סומא או חגרת ,ואפילו הכי קאמרי להו ב"ה דמגניא היא בעיניו
דכיון דהשאר משבחין בכלל וזו באבר מאיבריה הכל יודעין שיש בה מומין בשאר
איברי הגוף ,אלא אומרים בכלל כלה נאה וחסודה ,כך פי' הרב אבן מיגש הלוי ז"ל.
 :à"áèéøכיצד מרקדין לפני כלה ב"ש אומרים כלה כמות שהיא .יש שפירשו שיאמר
הלשון הסתום הזה ,והא דאמרינן יגננו בעיניו משום דהא נמי לשון גנאי משמע
לאשה כעורה ,ורש"י ז"ל פירש לפי יופיה וחשיבותה מקלסין בה כלומר שאם יש בה מום
ישתוק ,א"נ יזכור דבר נאה שבה דלא סגיא שלא יהיה בה שום דבר נאה ,וב"ה אומרים
ישבחנה לגמרי כי כשמזכירין דבר אחד של שבח בלבד גנות הוא לשאר גופה.
ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו .פירוש דכל שהוא מפני דרכי שלום אין בו משום מדבר
שקר תרחק.
] :íéàøé øôñסימן רלה ,לפי נוסח תועפות ראם[ :מדבר שקר תרחק .צוה יוצרינו בפרשת
ואלה המשפטים מדבר שקר תרחק ,חייב להתרחק ]מכל שקר שיוכל לבוא
לידי היזק לחבירו[ ...והא דתניא בכתובות פ"ב )טז (:כיצד מרקדין לפני הכלה ב"ש
אומר כלה כמות שהיא וב"ה אומר כלה נאה וחסודה ...אמרו ב"ש לדבריכם הרי שהיתה
חגרת או סומא היאך יאמר כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק  -ההיא
יש בו רעה לבריות כדברי ב"ש שנראה כגונב דעת הבעל.
=íåùî äæá ïéàå ïúçä úòã çéðî àáøãàå äòø éãéì àá ø÷ùä ïéàã éøáñ ììä úéáù "íàø úåôòåú"äáúëå
.÷çøú ø÷ù øáãî

 :éøéàîכתובות שם :מצוה לשמח את החתן ואת הכלה כדי לחבבה ,וכן מצוה לרקד
לפניה ולהתעלס במיני שבח ובכללם שישבחו את הכלה ,ולא שידקדקו ביותר
שלא לשבחה אלא במה שיש בה אלא לשבחה במידה גדושה אף ביותר מן הראוי ,ולעולם
תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות בכל צד שאין בכך חלול השם ,ולא יהא הולך
עמהם בקו הדין הן בדבור הן במעשה אלא יתיר פיסת יד לראוי ופיסת לשון ופיוס דברים
לכל אדם.
וכל המפליג בענינים אלו הרי זה משבח .ואפילו הזקנים אין נמנעין מזה ,ומגדולי החכמים
היו מרכיבים אותה על כתפיהם ,אלא שדבר זה לא הותר אלא למי שמוצא עצמו נקי מכל
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הרהור הא לאחר אסור אפילו להסתכל בפני כלה לחבבה על בעלה לא הותר אלא למי
שבקי בעצמו.
מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה ...ונשוב לענין השמועה ,והוא שהכנסת
כלה קודמת להוצאת המת ,ולא הוזכר בה שיעור אלא כל הבא לשם זוכה ,שכל שהוא
לחבבה כל שהם רבים יותר השמחה מהודרת ביותר.
 :úöáå÷î äèéùכיצד מרקדין .פי' מה היו אומרים בשבחה כשמרקדין לפניה 'כלה
כמות שהיא' פירוש אם נאה אומר נאה ואם כעורה אומר כעורה.
ורבינו יהוסף הלוי בן מיגש ז"ל כתב שאין משבחין אותה בדברים שאין בה אלא בדברים
שישנן בה ,לפי שכל אדם אי אפשר שאין בו דבר אחד של שבח הילכך אם היא כעורה
אין משבחין אותה ביופי לפי שהוא משקר וכתיב מדבר שקר תרחק אלא משבח אותה
באותו דבר שבח שיש לה.
ויש לנו לפרש כלה כמות שהיא כלומר אין מזכירין שבחיה ולא מפרטין אותן שמא לא
יאמרו האמת ויבואו לידי כזב ,אלא מסתם הדבר ואומר כלה כמות שהיא ,כלומר כלה זו
כמו שעשאה הקב"ה שמשמע דבר לשבח אם היתה משובחת ולגנאי אם היא מגונה ,וזה
הפירוש הוא נכון שנראה לנו ע"כ .בלקוטי הגאונים ז"ל.
והרשב"א ז"ל תפס עיקר כלשון ראשון שפירש הרא"ש ז"ל וז"ל כלה כמות שהיא כלומר
משבחין אותה באבר יפה שבה ולא שיגנו אותה אם היא סומא או חגרת ,ואפ"ה קאמרי
להו ב"ה דמגנה אותה בעיניו דכיון דהשאר משבחין בכלל וזו באבר מאבריה הכל יודעין
שיש בה מומין בשאר איברי הגוף ,אלא אומר כלה נאה וחסודה ,כך פירש הרב בן מיגש
ז"ל .ע"כ
כלה נאה וחסודה ,כלומר כל הכלות משבחין אותן כן ,כלה נאה וחסודה ,כלומר בעלת
חן וחוט של חסד משוך עליה .ממהדורא קמא של רש"י ז"ל כך מצאתי פירוש לפירושו
אפילו שתהיה כעורה אפשר בחוט של חסד וכדאמרינן גבי אסתר הילכך אם אפשר להעלים
מעיני החתן מה בזה.
ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו .פי' דכל שהוא מפני דרכי שלום אין בו משום דבר שקר
תרחק .הריטב"א ז"ל .וז"ל לקוטי הגאונים הוי אומר ישבחנו בעיניו כך הוא דרך ארץ
לשבח מקחו בפניו שלא יהא לוקח עצב .ע"כ:
מכאן אמרו חכמים .פי' מדברי ב"ה .מעורבת עם הבריות פי' ותחייב בעיני הבריות להיות
מדבר בשבחן אע"פ שאין השבח בהן .לישנא אחרינא ,תהא דעתו נוחה עם הבריות כדי
שיקלסוהו כולן אע"פ שאינו הגון כל כך כמו שמקלסין את הכלה אע"פ שאינה הגונה.
מלקוטי הגאונים ז"ל.
ואמרי לה שיטתיה פי' רש"י ז"ל שיטתו ומנהגו שהיה נוהג ואפשר דלשיטה זו ניחא מאי
דאקשינן בסמוך דכיון שזה היה מנהגו תמיד מש"ה ידע רבי זירא דמנהגו זה גרמא ליה
)חסר( על כל בני דריה ומש"ה נדי הך לישנא מאידך לישנא דתני שוטיתיה אבל ר"ח ז"ל
פי' מלשון ארז שטה דאף ההדס מין ארז הוא כדאיתא במס' ר"ה .כן כתב הריטב"א ז"ל
כנ"ל .והקשה לפי' ר"ח ז"ל היינו שוטיתיה ואפשר דכפי שהיה נראה בעמוד הכי אמרינן
לה דלמר ס"ל דנראה בעמוד כעין שוטיתא דהדס ולהכי אמרי לה אהני ליה שוטיתיה.
ולמר ס"ל נעשה העמוד כעין ארז שטה ולהכי אמרי לה שיטתיה כנ"ל:
מותר להסתכל וכו' .פי' אעפ"י ששנינו כל המסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה אינו
מנוקה מדינה של גיהנם כאילו מסתכל במקום החורף .לחבבה על בעלה פי' כדי שישיב
אל לבו שמרוב יפיה מסתכלין בה ומתחבבת על בעלה .מלקוטי הגאונים ז"ל.
ולית הלכתא כוותיה .יש מי שסובר דכל ז' הוא דאין מסתכלין הא בשעת יציאתה בהינומא
שהיא שעת הכנסת' לחופה וחוק הוא שמגלין פניה ומראין אותה לבני אדם המסתכל בה
אין בכך כלום .ויש מי שאומר כיון דאמרינן לית הלכתא כותיה אין מסתכלין בה כלל לא
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בשעת הכנסתה לחופה ולא לאחר כך ,לפי שאין לנו להתיר דבר זה אלא בראיה ולא מצינו
ראיה להתירו בה .הרא"ם הלוי ז"ל:
מבטלין תלמוד תורה מפני הוצאת המת ...וז"ל תלמידי הרב רבינו יונה ז"ל ולית הלכתא
כותיה ,יש מפרשין דדוקא כל שבעה אינו מותר אבל ביום הראשון שהוא עיקר החבוב
אצל בעלה מותר ,ואומר מורי הרב נר"ו שאפילו יום ראשון ואפילו שעה אחת אינו מותר.
וא"ת כיון שאינו מותר לראותה היאך נוכל למצוא עדים שיראו אותה שיצאת בהינומא
וראשה פרוע ,י"ל דכיון שרואין הינומא או שאר הדברים שדרך לעשותם לבתולה ואומרים
כל העולם זו כלה פלונית ,אותה חזקה היא כמו ראיה ,דהא קי"ל דסוקלין ושורפין על
החזקה .ורבינו מאיר הלוי ז"ל תירץ בענין אחר ,דדוקא להסתכל אמרו דאינו מותר אבל
ראיה בעלמא לפי שעה בשעה שמוליכין אותה מותר ,ע"כ:
וז"ל תלמידי הרב רבינו יונה ז"ל :ולענין הוצאת כלה נראה דכיון שהוא מפני כבוד החיים
 äìòá ìò äááçìדי לה כשמוליכין אותה לפי כבודה .ויש אומרים דלגבי כלה אין לה
שיעור ולעולם מבטלין ,כי  .áåáçáå äçîùá øúåé óéñåîå äìëäå ïúçä úøãä íò áåøáודייק
הכי מדאמרינן מעבירין את המת מלפני הכלה דמשמע שיותר היו חוששין לכבוד הכלה
מלכבוד המת .ודייק נמי דקאמרינן כל צורכו ולא קאמר כל צרכם .ע"כ:
 :äîìù ìù íéכתובות פ"ב ס"ב :תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה ...ואמרינן על
רב שמואל בר' יצחק ,שהיה מרקד אתלתא ,ואמר עליו ר' זירא ,מכסף
לן סבא ...שטותא ,כלומר ,שהיה נוהג בשטותא.
מכאן משמע ,שמצוה גדולה היא עד מאוד ,שרבי זירא לא תלה ליה האי עמודא אלא
בזכות זה ,מכל מקום יזהר מי שהוא ראש לציבור ,איך ומה יתנהג ,שלא יתבזה בעיניהם,
ודבריו לא יהיו נשמעים ,ויצא שכרו בהפסדו ,והבא לטהר מן השמים מסייעין ליה:
ס"ו :אמרינן בירושלמי בפרק אלו עוברים )פסחים פ"ג ה"ז( נמנו בעליות בית ארוס בלוד,
התלמוד קודם למעשה ,רבי אבהו שלח לר' חייא בריה ללמוד בטבריה ,שלחו ואמרין ליה
גומל חסדים הוא ,שלח ליה המבלי אין קברים בקסרין שלחתיך לטבריא ,כבר נמנו בעליות
בית ארוס ,התלמוד קודם למעשה ,רבנן דקסרין אמרו ,הדא דתימא ,כשיש שם מי שיעשה,
אבל אין שם מי שיעשה ,המעשה קודם לתלמוד.
מכאן נראה ,כל מידי דאית ביה מצוה ,אם אין שם מי שיעשה ,דראוי לבטל תלמוד תורה
ממנה ,ובפרט בזמן הזה ,שאם יראו ההמון שיקילו במצוה ,לא ידונו אותו לכף זכות ,אלא
בהתרשלות מן המצוה ,וישאו קל וחומר בעצמם להרע ,ולהטיב לא ידעו ,ובפרט האידנא,
שיש בעוונותינו הרבים כמה עונות בשנה ,שמבטלים מתלמוד תורה בלאו מצוה ,דאין
נמצא האידנא שיעסוק בתורה כל ימיו ,בלי בטול זמן ,והבא לטהר יראהו לו מן השמים
הדרך הנכון:
 :à"ùøäîכיצד מרקדין וכו' ,ר"ל דדרך לשורר בעת הריקוד וכדלקמן 'משרו קמי
כלתא' ,ואותו שיר יהיה לב"ש כלה כמות שהיא ...ועוד נ"ל ...שאומרים לב"ש
לישנא גופיה דקאמר 'כלה כמות שהיא' ,דהיינו כמות שהיא נושאת חן בעיניו ...שראה
ונשא אותה ודאי גם אם יש בה מום היא נושאת חן בעיניו ,וב"ה אומרים שיש לפרש
מעלתה ,שהיא נושאת חן דהיינו כלה נאה וחסודה...
 :óéù í"øäîאפשר לומר מלשון 'חסידה' וכמש"כ ה"מתנות כהונה" על בת כ' כבת
ז' ליופי אעפ"כ בת ק' כבת כ' לחטא שתרוייהו יחד הוא מעלה ...ואף
לפרש"י חסודה מלשון חוט של חסד דהיינו מעלת חן אפשר לומר כענין שאמרו סוף
לולב וערבה כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים שנאמר וחסד ה' מעולם ועד
עולם על יראיו...
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÷ :íéøåòéù õáåכיצד מרקדין לפני הכלה ,לכאורה משמע מלשון זה דעיקר המצוה
היא לשמח את הכלה ,אבל אין לזה טעם ,דאדרבא איהו מיפקיד
בפריה ורביה ולא איהי ,וכן משמע מלשון הגמ' ברכות ו' דשמחת חתן היא המצוה ,אבל
כבר פרש"י כאן "מה אומרים לפניה" והכל בשביל החתן לשבח את מקחו מכ"ש להלן
מי שלקח מקח מן השוק" וכו'.

] :éúáø äìëפרק י[ ברייתא :כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים
כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה ,אמר
להם בית שמאי אפילו היא חיגרת או סומא ,הכתיב )שמות כג( מדבר שקר
תרחק ,אמרו להם בית הלל מקח רע ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו ,ישבחנו
בעיניו ,לפיכך בית הלל אומרים תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.
גמרא :ובית הלל נמי ליכא הכא נאה ,דילמא נאה במעשיה ,נאה מבתי אבות,
וחסידה בדנפשיה דאחזוקי בבישותא לא מחזקינן .ובית שמאי אומר מי כתיב
משקר תרחק ,מדבר אפילו סתם .ובית הלל אומר כי אמר רחמנא מדבר שקר
תרחק משום ונקי וצדיק אל תהרג ,הא לקיומי שפיר דמי.
ובית הלל מאי שנא דמיתביה ממקח וליתביה מדאורייתא ,דתניא גדול השלום
שאפילו הקב"ה שינה בו ,מעיקרא כתיב ואדוני זקן ,ולבסוף כתיב ויאמר ה'
אל אברהם למה זה צחקה שרה וגו' ואני זקנתי ,הכי קאמרי לא מיבעיא
דמדאורייתא שפיר דמי ,אלא אף לבריתא שפיר דמי ,כלפליא ,איפוך.
... ,äàðאיך אומר שהיא
È È àëä àëéì éîð ììä úéáå :à"èéìù é÷ñáéð÷ ç"øâì :øåàéá
 ,'åë äéùòîá äàðהרי אומר נאה סתם ואפשר
נאה והרי מוציא שקר מפיוÈ È àîìã .
דנאה במעשיה קאמר או נאה במשפחתה שבית אבותיה נכבדים וגדולים ,הלכך אע"ג
ָָ
ש'נאה' ביופי קאמר ,איהו אינו אומר שקר ,äéùôðá äãåñçå .שהיא חסודה
דהשומע מדמה ָ ָ
במעשיה ,ולאו שקר הוא משום דאחזוקי אינשי בבישתא ,כלומר ברע ,לא מחזקינן.
 ,íúñ åìéôà øáãîאפילו משתמע אצל השומע שקר ,נמי אסור ,÷éãöå é÷ð íåùî .שקר כה"ג
דאסרה תורה היינו משום נקי וצדיק אל תהרוג דסמיך ליה ,אבל לקיום העולם שפיר דמי,
כגון הכא שמחבבה על בעלה כל שאינו שקר ממש ,שרי.
 ,ç÷îî äéáúéîã ù"îמה טעם מוכיח לב"ש ממקח ושמא ב"ש פליגי נמי במקח .דמעיקרא
כתיב ואדוני זקן ,שרה אמרה אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן ,שאמרה לאברהם שהוא
זקן ,óåñáìå .דקאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה וגו' ,כתיב ואני זקנתי ,שינה לומר
שאמרה כן על עצמה מפני השלום .הרי קאמרי כו' ,כלומר ב"ה נמי הכי קאמרי ,לא מיבעיה
דמדאורייתא שרי דאשכחן ששינה המקום מפני השלום ,אלא אפילו לבריות נמי הא פשיטא
שרי לשנות ,àéì éôìë .כלומר אדרבא דמדאורייתא יותר הוכחה היא ,אלא ,êåôéà ,והכי
קאמר ,לא מביעיה דלבריות שרי לשנות אלא אפילו הקב"ה הא מצינו בו ששינה.

] :ïúð éáøã úåáàפרק רביעי[ )א( ...שני תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים
בתורה ועברה לפניהם כלה או מטה של מת אם בידן כדי
צרכן אל יבטלו ממשנתן ואם לאו יעמדו וישנו ]נ"א :וישמחו[ ויקלסו לכלה
וילוו למת.
]מעשה ברבי טרפון שישב ושנה לתלמידיו ועברה כלה לפניו ,צוה עליה
והכניסה בתוך ביתו ואמר לאמו ולאשתו רחצוה וסכוה וקשטוה ורקדו לפניה
עד שתלך לבית בעלה.[áé úåà àî ÷øô ïî÷ì òéôåî åðúñøéâáå à"øâä çñåð== .
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)ב( מעשה ברבי יהודה בר אלעאי שהיה יושב ושונה לתלמידיו ועברה כלה
ואחז בידו כדי צרכו והיה ]ולא היה בידה כדי צרכה והיו; הגר"א[ משנין
בה עד שעברה הכלה מלפניו:
)ה( על גמילות חסדים כיצד ,הרי הוא אומר )הושע ו ו( כי חסד חפצתי ולא
זבח ,העולם מתחלה לא נברא אלא בחסד שנאמר )תהלים פט ג( כי אמרתי עולם
חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם .פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא
מירושלים ...שכן מצינו בדניאל איש חמודות שהיה מתעסק בגמילות חסדים.
ומה הן גמילות חסדים שהיה דניאל מתעסק בהם אם תאמר עולות וזבחים
מקריב בבבל ...אלא מה הן גמילות חסדים שהיה מתעסק בהן  -היה מתקן
את הכלה ומשמחה ומלווה את המת ונותן פרוטה לעני ומתפלל שלשה פעמים
בכל יום...
] :øæòéìà éáøã é÷øôפרק טז[ ...החתן דומה למלך מה המלך הכל מקלסין
אותו שבעת ימי המשתה ,כך חתן הכל מקלסין אותו
שבעת ימי המשתה ,מה המלך לובש בגדי כבוד ,כך החתן לובש בגדי כבוד,
מה המלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים ,כך החתן שמחה ומשתה לפניו
כל שבעת ימים ,מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו ,כך החתן אינו יוצא לשוק
לבדו ,מה המלך פניו מאירות כאור החמה ,כך חתן פניו מאירות כאור החמה,
שנאמר )תהלים יט ו( והוא כחתן יוצא מחופתו.
]פרק יז[ ...גמילות חסדים מניין אנו למדין לאבלים מאיזבל ,שהיתה ביתה
סמוך לשוק וכל מת שהיה עובר בשוק היתה יוצאת מתוך ביתה ומכה בכפי
ידיה ומקוננת בפיה ומהלכת עשרה צעדות ,וכל חתן שהיה עובר בשוק היתה
יוצאה מתוך ביתה ומצלצלת בכפי ידיה ומקלסת בפיה ומהלכת עשר צעדות,
ונתנבא עליה אליהו זכור לטוב )מלכים א כא כג( הכלבים יאכלו את איזבל בחלק
יזרעאל ,והאברים שהיו גומלי חסד לא שלטו הכלבים בהם ,שנאמר )מלכים ב
ט לה( וילכו לקברה ולא מצאו בה כי אם הגלגולת והרגלים וכפות הידים.
)מובא גם בילק"ש מלכים ב רמז רל"ב(

éìéî àìåìéä éáã àøâà

 :å úåëøáאמר רבי זירא אגרא דפרקא  -רהטא .אמר אביי אגרא דכלה -
דוחקא .אמר רבא אגרא דשמעתא  -סברא .אמר רב פפא אגרא
דבי טמיא  -שתיקותא .אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא  -צדקתא .אמר רב
ששת אגרא דהספדא  -דלויי.éìéî - éìåìä éáã àøâà éùà áø øîà .
 ,à÷øôã àøâà :é"ùøעיקר קבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם היא שכר
המרוצה ,שהרי רובם אינם מבינים להעמיד גרסא ולומר שמועה מפי רבן לאחר
זמן שיקבלו שכר למוד ,äìëã àøâà .שבת שלפני הרגל שהכל נאספין לשמוע הלכות הרגל.
 ,àøáñ àúòîùã àøâàשהוא יגע וטורח ומחשב להבין טעמו של דברàúéðòúã àøâà .
 ,àú÷ãöשנותנין צדקה לערב לפרנסת העניים שהתענו היום ,ééåìã .להרים קול בלשון נהי
ועגמת נפש ,שיבכו השומעים ,éìéî .לשמח החתן בדברים.

   

222
êåøò

î

ù"àøä 'ñåú

î

á÷òé ïéò

î

ì"øäî

î

9

 

òùåäé éðô

 :êåøòאגרא דפירקא ריהטא ,פירוש כדי שישמע מתחילה .אגרא דכלה דוחקא ,שכר
ישיבת החבורה דוחקא .אגרא דבי טמיא שתיקותא ,שכר האבל שתיקות ולקבל
באהבה .אגרא דהספדא דלויי ,שמגביה קולו בהספד שנאמר וישא קולו ויבך.
 :ù"àøä 'ñåúאגרא דפרקא רהטא .פירש"י זהו עיקר שכרם שיש בני אדם שאינן
מבינים הדרשה מפי הרב .ותימא דר' זירא גופיה קאמר לעיל דמחללי
שבתא כי רהטא והשתא קאמר דהוא עיקר השכר .ונראה לפרש שאם רוצה לעשות מצוה
שלימה כמאמרה בלא חסרון יעשה כל הדברים דבסמוך.
] :áúåëä :á÷òé ïéòלר"י אבן חביב[ כתב רש"י בפירוש 'אגרא דפרקא' ,עיקר קבול
שכר וכו' .הלא זה דבר זר לומר כי לא יגיע תועלת ושכר עצמי לכלל ההמון
משמוע דרש איסור והיתר רק ממרוצתם וכן בכל השאר ובפרט אגרא דתעניתא צדקתא
שאם כן התענית לבדו לא יועיל לכפרת העון.
לכן נ"ל לפרש לכולם בדרך חיוב ולא בשלילה כלל ,אגרא דפרקא ריהטא לבטל סברת
החושב שדי לנו שנאמר שיש שכר גדול כי אם על שמיעת הדרשה אבל לא על הדברים
הקודמים כמו הליכה בחפזון ,ואין כן האמת ,אלא גם יש שכר על ההליכה במרוצה וגם
על הדוחקא בשבת כלה .וכן אגרא דשמעתא סברא לבטל מחשבת האומר שדי לו שיקבל
שכר על המשנה או דין ששומע מהדורש אבל לא על סברת השומע שמבחין בשכלו איזו
סברא נכונה וישרה ,וכן אגרא דתעניתא צדקתא שלא יחשוב שהצדקה הוא דבר נפרד
מהתענית אלא הוא חלק ממנו ועל כל אחד מהם יש לו שכר גדול כי הם ב' דברים נקשרים
זה עם זה ,וכן בכולם.
 :äçëåúä áéúð :ì"øäîפרק ג... :וביאור ענין זה ,כי המצוה שנעשה על ידי דבר שהוא
קשה על האדם זהו עיקר השכר ,כי המצוה שהיא בקלות אין זה שכר כ"כ ,אבל
מצוה שהוא ע"י דבר שהוא כבד וזריזות יתירה וטורח על האדם הוא השכר.
ולפיכך אגרא דכלה שהאדם מטריח עצמו ודוחק עצמו לשמוע הדרשה הוא השכר ,ואגרא
דפירקא ריהטא שהוא זריז ומהיר לזה ודבר זה קשה על האדם ,ואגרא דשמעתא סברא
שנותן לב להבין כי השמעתא צריכה סברא ,וכן אגרא דתענית צדקה כי קשה על האדם
לתת צדקה שהוא ממון שלו לאחר כי יותר צריך זרוז במקום שיש חסרון כיס ,ואגרא
דהספדא דלויי שהוא מרים קול שהוא קשה על האדם ביותר ,ואגרא דבי טמיא שתקותא
ר"ל שבבית האבל ישתוק ולא ידבר וינהג אבילות וזהו כבד על האדם ג"כ כאשר ישתוק
וינהג אבילות ,וכן אגרא דבי הילולא מילי שהוא משמח חתן וכלה בדברי שמחה והוא
טורח על האדם.
 :òùåäé éðôשם אמר ר' זירא אגרא דפירקא רהטא .ופרש"י שהרי רובם אינם מבינים,
ולפי"ז צ"ל נמי בכה"ג באגרא דכלה ואגרא דשמעתא ,ולכאורה נראה דוחק
וכ"ש באגרא דתענית ואגרא דצדקתא דלא שייך לפרש כה"ג.
ולולי פרש"י היה נראה לי לפרש בענין אחר ,משום דכל הני דקחשיב בשמעתין רובן
ככולן הן מהנך דקחשיב בברייתא בפרק מפנין )שבת קכז (.שהן דברים שאדם אוכל פירותיהם
בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא  -השכמת בית המדרש והכנסת כלה והלויית המת
כו' .והטעם מבואר סוף פרק קמא דקידושין )מ (.דהא דשייך בהנך טפי שכר קרן ופירות
היינו משום שמצות עצמן יש להן קרן ופירות ע"ש ,ומש"ה מפרש בשמעתין שפיר מהו
ענין הפירות של המצות עצמן ,היינו משום דהשכמת בית המדרש מלבד עיקר מצות
הלימוד שהוא הקרן יש לו ג"כ פירות .והיינו אגרא דפרקא רהטא ,ודכלה דוחקא ,ודשמעתא
סברא ,ודבי טמיא שתיקותא ודלויי .והא דקחשיב נמי אגרא דתעניתא צדקתא ולא קחשיב
לה התם באלו דברים שאוכל פירותיהן בעה"ז והקרן קיימת לו לעה"ב היינו משום דאתיא
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מק"ו מגמילות חסדים כדאמר ר' אלעזר לקמן )ל"ב (:גדולה תענית יותר מן הצדקה שזה
בגופו וזה בממונו ,כנ"ל:

...åçîùî åðéàå ïúç úãåòñî äðäðä ìë

 :å úåëøáואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו
משמחו ,עובר בחמשה קולות ,שנאמר )ירמיהו לג( קול ששון וקול
שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות.
ואם משמחו מה שכרו ,אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה
קולות ,שנאמר )שמות יט( ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קולות וברקים
וענן כבד על ההר וקל שופר וגו' ויהי קול השפר וגו' והאלהים יעננו בקול.
איני והא כתיב )שמות כ( וכל העם רואים את הקולות ,אותן קולות דקודם מתן
תורה הוו.
רבי אבהו אמר כאילו הקריב תודה ,שנאמר )ירמיהו לג( מבאים תודה בית ה'.
רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים ,שנאמר )שם( כי
אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה'.
 ,úåìå÷ äùîçá øáåò :é"ùøמזלזל בחמשה קולות שבירך בהן הקב"ה את ישראלïúåà .
÷ ,ååä äøåú ïúî íãå÷ã úåìåהנך קולות בתראי היינו הנך דאיירי בהו לעיל ,וקאמר
דנראין היו ,ואף על פי שהקול אינו נראה ,זה נראה ,'ä úéá äãåú íéàéáî .כי אשיב את

שבות וגו' ,סיפיה דקרא דחמשה קולות דלעיל הוא.
 :éøéàîאע"פ שאדם צריך לעמוד ביראה ובכניעת לב ,יש דברים שהאדם צריך להתעורר
בהם לשמחה ,ואחת מהם סעודת חתן שראוי לשמח שם בכל מיני שמחות ,ובלבד
שלא לבוא לידי הוללות אלא שתהא יראת השם קבועה בלב מכל מקום כמו שיתבאר.
 :à"ùøäîעובר בה' קולות כו' .מבואר אלו חמשה קולות הן חמשה קולות של הדיבור
בומ"ף מהפה דטלנ"ת מהלשון זסשר"ץ מהשינים גיכ"ק מהחיך אחה"ע מהגרון,
והן הן האותיות שהתורה נתנה בהן ולא בקול פשוט שאינו מורה על דיבור מה .וזה שאמר
שראוי לשמח חתן וכלה בקול הדיבור הכולל ה' מיני קולות שאמרנו כמ"ש אגרא דבי
הלולא מילי ור"ל  äàéøáá íå÷îä éãñç øéëæäì äåöî ìù øåáéãá äçîùá åçîùìלקיום
עולם ,והוא שסיים באומרו קול אומרים הודו את השם ,שקולות השמחה יהיו בשבח
המקום...
] :òáù øàáשו"ת סימן נ [:והא דאמרינן כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו כו'
איכא למידק שמחה זו מה היא אם ר"ל ביין דומיא לשמחה האמורה בתורה
אצל חג כדכתיב ושמחת בחגך שפירושו ביין כדאיתא בפרק ערבי פסחים אין שמחה אלא
ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש א"כ קשה כיון דקאמר מסעודת חתן משמע שהחתן
הוא בעל הסעודה וכדאיתא בהדיא ...אי אמר חתנא לא טריחנא אלא כניסנא בלא סעודה
וקרובי הכלה בעו דליעביד סעודה כייפינן ליה דליעבד סעודה ,א"כ החתן משמח לאחרים
ביין ולא אחרים לו.
לכן נ"ל דשמחה זו היא לשמח החתן בדברים .ומצאתי לי און בגמרא ערוכה בפ"ק דברכות
)ו (:אמר רב אשי אגרא דבי הילולי מילי ופרש"י מילי לשמח החתן בדברים ,ונ"ל שדברים
אלו הם על דרך כיצד מרקדין לפני הכלה אומרים כלה נאה וחסודה כו':
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] :ì"æ èàùèåáî ïåàâì :ùãå÷î øæòשו"ע אבה"ע סי' ס"ה ס"א[) .לשמח חתן( .אודות
מה שאמרו חז"ל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות,
נראה שמי שאומר הברכה דסידור קידושין או קצת מהשבע ברכות שתחת החופה ,מקיים
בזה בחינת משמח חתן וכלה בשלימות ודאי .וכן יוצא ידי חובתו בזה על ידי שמברך
ברכת המזון על הסעודה או על ידי שום שיחה קלה עם החתן לעוררו אל בחינת שמחה
של מצוה ובפרט במצוה ההיא.
ואדם חשוב מקיים השמחה על ידי שהולך להסעודה שמכבד בזה את החתן ובבחינת מה
שאשה מתקדשת על ידי מה שהאדם חשוב מקבל ממנה כידוע ,ובחינת כבוד הוא ג"כ
מעין מהות שמחה כדכתיב יעלזו חסידים בכבוד.
ועל כל זה הנזהר להושיט ג"כ להחתן איזה דבר מאכל או משקה או מרקד לפני הכלה,
או אומר קצת בדיחותא לפני החתן מה שמעוררו להגיע למעין שחוק ושמחה נגלית ,או
משבח לפניו זיווגו באחת מכל זה  -די בזה וכן הוא על צד היותר טוב.
גם נראה פשוט דלא שייך הא דנהנה מסעודת חתן כי אם במה שאוכל על הסעודה שהכינוה
במקום חופה לסעודת חתן וכלה ,משא"כ במה שרגילים לשלוח מגדנות או אפילו לחם
ותבשילין שהוכנו לסעודת חתן וכלה לעיקר סעודת החופה ונשואין ,וכל שכן במה ששולחים
מעות על פי שמחת חתן וכלה או נותנים שם בבית הנשואין ,כל שאין אוכל מהסעודה
בין כל המסובים לשמחת חתן וכלה במקום החופה דהיינו בית החתנות  -אין בזה משום
נהנה מסעודת חתן .והרי ביו"ד סי' של"א יש מתירים גם לאבל לאכול בין המשמשין הרי
לאבל אי אפשר שישמח את החתן וכלה כלל ובפרט שאיננו יכול לבוא לחדרם לכו"ע,
ואפושי פלוגתא לא מפשינין וכן הוא לכו"ע גבי נהנה כו'.

íúçîùáå äåçå íãà úðåúçá ÷ñòúä ä"á÷ä

... .àñ úåëøáאלא למאן דאמר פרצוף ,מאי ויבן ,לכדרבי שמעון בן מנסיא,
דדרש רבי שמעון בן מנסיא מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע ,מלמד
שקלעה הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה לאדם הראשון ,שכן בכרכי הים
קורין לקליעתא בנייתא.
דבר אחר וכו' ,ויביאה אל האדם אמר רבי ירמיה בן אלעזר מלמד שנעשה
הקב"ה שושבין לאדם הראשון .מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם
מובא גם  -שבת צה .עירובין יח .נדה מה[:
קטן בשושבינות ואל ירע לו.

:é"ùø

]ברכות סא [.שושבין ,משתדל בחופתו ובזיווגו] .עירובין יח [.שושבינות,
שנשתדל בחיתונו לשמחו ולהתעסק בצרכי סעודת חופה.

] :à"ùøäîנדה מה[ ...הקב"ה קלעה לעשותה יפה כבנין כי היא עצמה לא תוכל
לקלעות עצמה יפה בבנין כדאמרינן התם )שבת צה( פוקסת לעצמה בשבת
פטורה ,וק"ל.

] :ïúð éáøã úåáàפרק ד ס"ג[ :שוב מעשה ברבי יהודה בר אלעאי שהיה
יושב ושונה לתלמידיו ועברה כלה לפניו ,אמר ]להם[ מהו
זה ,אמרו לו כלה שעברה ,אמר להם בני עמדו והתעסקו בכלה שכן מצינו
בהקב"ה שנתעסק בכלה ,הוא נתעסק בכלה אנו על אחת כמה וכמה.
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והיכן מצינו שהקב"ה נתעסק בכלה שנאמר )שם( ויבן ה' אלהים את הצלע,
שכן קורין בכרכי הים לכלה ]לקלע; הגר"א[ בנאיתה .מכאן שתקנה הקב"ה
לחוה וקשטה ככלה והביאה אצל אדם שנאמר )שם( ויביאה אל האדם.
פעם אחת נעשה הקב"ה שושבין לאדם מכאן ואילך אדם קונה שושבין לעצמו
שנאמר )שם( עצם מעצמי ובשר מבשרי ,פעם אחת נטלה חוה מאדם מכאן
ואילך מקדש אדם את בת חבירו:
] :øæòéìà éáøã é÷øôפרק יב[ ...עשר חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון
בגן עדן וכלם של אבנים טובות ומרגליות ושל זהב.
והלא לחתן אין עושין לו אלא חופה אחת ,ולמלך עושין לו שלש חופות,
ולחלוק כבוד לאדם הראשון עשה לו הקב"ה עשר חופות בגן עדןøîàðù ,
)יחזקאל כח יג( בעדן גן אלהים היתה כל אבן יקרה מסוכתך אודם פטדה ויהלום
תרשיש שוהם וישפה ספיר נופך ברקת וזהב ,הרי אלו עשר חופות .והיו
המלאכים מתופפים בתופים ומרקדין )בנדפס' :כנקבות' ,אבל בגריסת הראשונים 'בנקבים'(
בנקבים לפניו שנאמר )שם( מלאכת תופיך ונקביך בך ,ביום שנברא בו אדם
הראשון שנאמר )שם( ביום הבראך כוננו.
אמר הקב"ה למלאכי השרת בואו ונגמול חסד לאדם הראשון ולעזרו שעל
מדת גמילות חסדים העולם עומד ,אמר הקב"ה חביבה גמילות חסדים מזבחים
ועולות שישראל עתידין להקריב לפניו על גבי המזבח ,שנאמר )הושע ו ו( כי
חסד חפצתי ולא זבח ,והיו מלאכי השרת מהלכין והולכין לפניו כמו רועים
המשמרים את החופות ,שנאמר )תהלים צא יא( כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל
דרכיך ,ואין דרך זו אלא דרך חתנים ,והקב"ה כחתן ,מה דרכו של חתן לעמוד
ולברך לכלה בתוך חופתה ,כך הקב"ה עמד ובירך לאדם ולעזרו שנאמר
)בראשית א( ויברך אותם אלהים.
 :àîåçðú ùøãîוירא א :א"ר שמלאי תדע שכל דרכיו חסד שהרי בתחלת
התורה קשט את הכלה דכתיב ויבן ה' אלהים את הצלע
וגו' )בראשית ב( שכן בכרכי הים קורין לכלה בונה ,ובסופה קבר את המת...
 :áùú íéìäú :éðåòîù èå÷ìéאמר רבי שמלאי התורה תחלתה חסד
ואמצעיתה חסד וסופה חסד ,מצינו שהקב"ה גומל חסד
ומקשט כלות ,דכתיב ויבן ה' אלהים את הצלע ,מלמד שקשטה וקלעה לחוה
והביאה לאדם .מבקר חולים ,דכתיב וירא אליו ה' .וקובר מתים ,שנאמר
ויקבור אותו בגי:...

íé÷ñåôä éøáãá äìëå ïúç úçîù úåöî
 :í"áîøהלכות אבל פי"ד ה"א :מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ,ולנחם אבלים,
ולהוציא המת ,äìëä ñéðëäìå ,וללוות האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי הקבורה,
לשאת על הכתף ,ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבורìëá íãòñìå ,ïúçäå äìëä çîùì ïëå ,
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 ,íäéëøöואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור ,אע"פ שכל מצות אלו מדבריהם
הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה
אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות.
הלכה ח :מי שהיה לפניו מת וכלה ,מניח את הכלה ומתעסק עם המת ,וכן הוא אומר לב
חכמים בבית אבל וגו' ,מת וכלה שפגעו זה בזה בדרך ,מעבירין את המת מלפני הכלה,
וזה וזה עוברין מלפני המלך.
הלכה ט :מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת הכלה ,במה דברים אמורים בשאין
לו כל צרכו ,אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין ,וכל שאין מתעסקין בתורה חייבין להתעסק
עמו.
] :÷"îñמצוות התלויות בגוף[ :מצוה מו :לגמול חסדים דכתיב )שמות יח( והודעת להם
הדרך אשר ילכו בה .וכן הוא אומר )דברים כ"ח( והלכת בדרכיו .וזאת המצוה גדולה
מצדקה כמו שאמרו חז"ל )סוכה מט( שהיא בגופו ובממונו .äìëå ïúç çîùì åäæå ,ומעבירין
המת מלפני חתן וכלה ,וזה וזה לפני מלך ישראל .וגם לנחם אבלים .וזה וזה בכלל והלכת
בדרכיו ïåùàøä íãàì ïéáùåù ä"á÷ä äùòðù åîë .ונחם יצחק אבינו .ולעשות לויה .ושעור
לויה רב לתלמיד עד עיבורה של עיר ,חבר לחבר עד תחום שבת ,תלמיד לרב עד פרסה,
וברבו שאינו מובהק .אבל ברבו מובהק עד ג' פרסאות...
 :ä"ñ ïîéñ :øæòä ïáà :øåèמצוה גדולה לשמח חתן וכלה ולרקד בפניה ולומר שהיא
נאה וחסודה ואפילו אינה נאה ,ואמרו על ר' יהודה ב"ר אילעאי שהיה נוטל בד של
הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה ,ואיתא במדרש )פרד"א פי"ז( למה לא אכלו
הכלבים כפות של איזבל לפי שהיתה מרקדת בהן לפני חתן וכלה.
וכל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בה' קולות דכתיב קול ששון וקול שמחה
קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם וגו'.
ומ"מ אסור להסתכל בה וכתב א"א הרא"ש ז"ל י"א שביום ראשון מותר להסתכל בה
שהוא עיקר החבוב כדי לחבבה על בעלה וליתא דאפי' שעה אחת אסור להסתכל בה אבל
מותר להסתכל בתכשיטין שעליה או בפריעת שערה.
ובתוך השמחה צריך לעשות שום דבר זכר לאבלות ירושלים כדכתיב אם לא אעלה את
ירושלים על ראש שמחתי ואמר רב זה אפר מקלה שבראש חתנים ,וכן נוהגין באשכנז
בשעת ברכה נותנין לחתן אפר בראשו במקום תפילין דכתיב )ישעיה סא ג( לשום לאבלי
ציון לתת להם פאר תחת אפר ופאר היינו תפילין אלמא במקום תפילין מנח ליה ,ובספרד
נוהגין ליתן בראשו עטרה עשויה מעלה זית לפי שהזית מר זכר לאבלות ירושלים ונהרא
נהרא ופשטיה .מת וכלה שפגעו זה בזה מעבירין את המת מלפני הכלה ליתן לה את הדרך:
 :óñåé úéáומ"ש ולרקד בפניה ולומר שהיא נאה וחסודה ואפילו אינה נאה .פלוגתא
דבית שמאי ובית הלל בפ"ב דכתובות )טז (:וידוע דהלכה כבית הלל דאמרי
הכי :ומ"ש ואמרו על ר"י ב"ר אלעאי שהיה נוטל בד של הדס וכו' .שם )יז :(.ומ"ש ואיתא
במדרש למה לא אכלו הכלבים כפות של אזבל וכו' :וכל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו
עובר בה' קולות וכו':
ומכל מקום אסור להסתכל בה .בפ"ב דכתובות )יז (.אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי
יונתן מותר להסתכל בכלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה ולית הלכתא כותיה וביאור
המשך לשון רבינו כך הוא אע"פ שמצוה לשמח חתן וכלה ולרקד בפניה וכו' לא תימא
דהוא הדין להסתכל בפניה דכיון דע"י כך מתחבבת על בעלה אין לך משמח חתן וכלה
גדול מזה דליתא אלא אסור להסתכל בה:
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וכתב א"א הרא"ש ז"ל יש אומרים שביום ראשון מותר להסתכל בה וכו' .ז"ל הרא"ש שם
)סי' ג( יש אומרים דכל שבעה אסור אבל יום ראשון שהוא עיקר החיבוב אצל בעלה מותר
דאם לא כן מי יעיד שיצאת בהינומא וראשה פרוע וליתא דאפילו שעה אחת אסור להסתכל
בה אלא כיון שרואין ההינומא שעשו ואומרים זו היא של כלה פלונית היינו עדות אי נמי
ראיית ההינומא כשהיא עליה או פריעת הראש אין זה הסתכלות בפניה:
 :äñ ïîéñ :øæòä ïáà :êåøò ïçìùסעיף א :מצוה לשמח חתן וכלה ולרקד לפניה
ולומר שהיא נאה וחסודה )פירוש מן ותשא חן וחסד לפניו ,אסתר ב יז( אפילו
אינה נאה :ä"âä .ומצינו שרבי יהודה בר אילעי היה מרקד לפני הכלה .ומבטלין תלמוד
תורה להכנסת כלה לחופה) .דברי הרב( )פ"ק דמגילה ופ' האשה שנתארמלה(.
 :á óéòñאסור להסתכל בכלה )אבל מותר להסתכל בתכשיטין שעליה או בפריעת ראשה(
)טור(.
 :â óéòñצריך לתת אפר בראש החתן ,במקום הנחת תפילין ,זכר לאבילות ירושלים ,דכתיב:
לשום לאבילי ציון פאר תחת אפר) .ישעיה סא ג( :ä"âä .ויש מקומות שנהגו לשבר כוס
אחר שבע ברכות ,וזהו מנהג נוהג במדינות אלו שהחתן שובר הכלי שמברכין עליו ברכת
אירוסין )כל בו( ,וכל מקום לפי מנהגו .עוד נוהגים להתענות ועיין לעיל סי' ס"א .ודין זריקת
אוכלין לפני חתן וכלה ,עיין באו"ח סי' קע"א.
 :ã óéòñמת וכלה שפגעו זה בזה ,מעבירין את המת מלפני הכלה ,ליתן לה את הדרך.
 :ìàåîù úéáא .מצוה לשמח ,וכתב הטור כל הנהנה מסעודת חתן וכלה ואינו משמחו
עובר בה' קולות .וכתב בפרישה דוקא מי שנהנה ואינו משמחו הוא עובר אבל מי שאינו שם
אינו עובר ,מיהו לשון הפוסקים שכתבו מצוה לשמח משמע דמצוה שילך לשם וישמח אותם:
ב .לומר שהיא נאה ,אע"ג דכתיב מדבר שקר תרחק יש לתרץ דבריו שהיא נאה במעשיה
פרישה:
ג .ומבטלין ת"ת ,אפי' מי שתורתו אומנתו חייב לבטל .ובחלקת מחוקק כתב 'אפשר מי
שרואה שנכנסים לחופה חייב לבטל אבל מי שיודע ואינו רואה אינו חייב לבטל' ,מיהו
בברייתא לא משמע כן דהא תניא מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה ובהוצאת
המת אפילו אינו רואה חייב לבטל כן ה"נ בהכנסת הכלה.
וכתב בפרישה) :דרישה סק"א( פרש"י הכנסת הכלה ללוותה מבית אביה לבית חופתה ,מזה
היה נ"ל הגון ללוות בזמנינו הכלה כשמביאים אותה תחת החופה כמו שנוהגים לעשות
להחתן ,אדרבה הוא עיקר שהרי לא נזכר אלא הכנסת הכלה .שוב מצאתי במרדכי וכו' כי
הכנסה היא שמסרה בשחרית לחתן קודם הברכה עכ"ל נמצא מה שהולכים בזמנינו כל
הקהל לכסות ראש הכלה היא נקרא הכנסת כלה לחופה ע"כ.
והט"ז כתב :נראה לדידן לא הוה כיסוי הראש חופה אלא הכנה לחופה שתהיה אח"כ
שהיא הגמר ואין הולכים אלא ללות החתן ולא ללות את הכלה ששם כל הנשים הולכים
עמה ואין להתערב שם עמהם ,וראיתי בקצת מקומות אנשים חשובים הולכים לקראת
הכלה וכשמקריבים אליה חוזרים לאחוריהם להחופה ,ונכון הוא:
) :÷÷åçî ú÷ìçא( אפילו אינה נאה ,לא שאם יש לה מום יאמר שאין לה מום דזה
שקר גמור רק יאמר סתם שהיא נאה וחוט של חסד משוך עליה לאפוקי
מדעת ב"ש וכמו שכתבו התוספו':
)ב( ומבטלין ת"ת להכנס' כלה ,אפילו מי שתורתו אומנתו מחויב לבטל לא שהוא רשות
בלבד כך כתב הרא"ש ואפשר לומר דוקא כשרואה שנכנסין לחופה צריך לכבדם אבל אם
יודע שיש חופה בעיר א"צ לבטל מלימודו ולילך שם:
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 :ä"ìùמסכת פסחים נר מצוה ]מה[ :הרוצה להיות חסיד ולאחוז בדרכי הראשונים,
יגמול חסד עם חתנים לשם שמים ויכבדם וישבחם ,ומהאל יתברך תהא משכורתו
שלמה .ורז"ל הזכירו ביותר שמחת חתן ,כמו שאמרו ברכות )ו (.כל הנהנה מסעודת חתן
ואינו משמחו כו' ,מפני שיש בכלה פנים לכאן ולכאן ,אי דמיא עליו ככשורא יעשה כההוא
סבא ואי לא לא .עוד נראה לי דירבה תחבולות ביותר לשמח חתן ,וישבח לפניו הכלה,
כי אם החתן שמח וטוב לב אז החתן מאהב את הכלה ומחזיר אחריה וזהו שמחתה .ובענין
הכנסה לחופה הזכירו הכלה ,כהא דאמרו והכנסת כלה לחופה ולא אמרו חתן .והיה נראה
לי לפרש כי לפנים בישראל היו נוהגין להוציא הכלה מבית אביה ולהכניסה לבית החתן
והחתן כונסה אליו .אמנם עיקר הפירוש הוא הכנסת הכלה שמסייע לנדונייתה ולתכשיטיה
שתוכל ליכנס לחופה .וכן מצאתי .על כן ראוי לאדם לטרוח בזה בגופו ובנפשו ובמאודו
ויהיה עושה ומעשה:
אמנם אותן הנוהגין לרמות החתן בכל מה שיוכלו לרמות אותו בענין נדונייתו ,וגם לכופו
שילך לחופה אף שלא נתנו לו הנדוניא משלם שהבטיחוהו ,איני יודע מנין להם הדין הזה.
ואדרבא תנן בפרק בתרא דכתובות )קח ,ב( ,הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל ,תשב
עד שילבין ראשה .אדמון אומר ,יכולה היא שתאמר ,אילו אני פסקתי לעצמי אשב עד
שילבין ראשי ,עכשיו שאבא פסק מה אני יכולה לעשות ,או כנוס או פטור .אמר רבן
גמליאל ,רואה אני את דברי אדמון ,ע"כ] .ואף לדברי אדמון אין אנו יכולין לחתן לכפותו
להכניסה אף שכבר קדשה וק"ל[ .והנה הם סברי מצוה עבדי כדי שלא לבייש בת ישראל,
אבל לא נראה הגון בעיני כי אם בדבר מועט ,ומה שתלוי בשיקול הדעת שבשעת הקנין
כל כי האי גמר בלביה החתן .אבל זה מצוה רבה לילך ולרדוף ולהשתדל לו כל מה דאפשר,
ובודאי אפשר לדבר עמו דברים טובים ולרצות אותו ולומר לו ,אל תתן עינך בממון ,ואז
יהיה אלהים עמך ,וכיוצא בזה דברים הנכנסים בלב:
והא דאמרן לעיל דעדיפא מצות שמחת חתן וכלה משאר חסדים ,ומידה של טובה מרובה,
זהו  ,ìåîâ íåìùúì àìå íéîù íùì ïë äùåòù ,úîà ìù ãñç àåäùë à÷ååãוילך בדרכי קונו
יתברך שגמל עם אדם וחוה חסד של אמת .וברבה סוף פרשה ח' ,אמר רבי שמלאי מצינו
שהקב"ה מברך חתנים מנין ויברך אותם אלהים ,ומקשט כלות מנין ויבן ה' אלהים את
הצלע ,מבקר חולים מנין שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא ,קובר מתים מנין ויקבור
אותו בגיא .אמר ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן אף מראה פנים לאבל ,הדא הוא דכתיב
וירא אלהים אל יעקב עוד ויברך אותו ,מה ברכה ברכו ,ר' יונתן אמר ברכת אבלים.
וקשה למה לא חשיב רבי שמלאי ניחום אבלים שמוזכר שני פעמים ,ויהי אחרי מות אברהם
ויברך אלהים את יצחק שהוא ברכת אבלים ,וכן בירך את יעקב בברכת אבלים .ונראה
דרבי שמלאי לא חשיב אלא סדר מעלות של גמילות חסדים שהם שלוש זו על גבי זו
בענין עשיית האדם אותן .המדריגה הראשונה שמחת חתנים וכלות ,יש לחוש אולי הוא
עושה לתשלום גמול ,שהוא ישמח גם כן אותו או את בנו ,וכן הדין שושבינות נגבה בבית
דין .ביקור חולים הוא מעלה יתירה ,שכל חולי עומד בספק אם יחיה אם ימות ,ואם ימות
אזי לא ישלם גמול ,ועל כל זאת הוא גומל חסד עמו מספק .המדריגה השלישית היא
מדריגה עליונה ,והוא חסד של אמת קבורת מתים שאינו מצפה לגמול:
ור' שמלאי זה שהוזכר בכאן ,הוזכר גם כן בסוטה דף י"ד ,דרש ר' שמלאי ,תורה תחילתה
גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים ,תחילתה גמילות חסדים דכתיב ,ויעש ה' אלהים
לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,וסופה גמילות חסדים דכתיב ,ויקבור אותו בגי ,ע"כ.
וקשה מה יוצא מזה שהוא בתחילת התורה ובסוף התורה ,כל התורה כולה קדושה .אלא
כוונת ר' שמלאי הוא כמו שפירשתיו בכאן ,הזכיר שני הקצוות ,דהיינו שמחת חתנים
וקבורת מתים ,וכשיש התחלה וסוף בהכרח יש אמצעי ביניהם ,רק כוונתו היא אצל הקב"ה
נעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו ,כולם נאים לטובה ,מה הסוף קבורת מתים שאפילו
אצל בני אדם הוא חסד של אמת ,כך אצל הקב"ה גם הקצה הראשון שהוא שמחת חתנים
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וכלות הוא חסד של אמת .על זה רמזו והלכת בדרכיו ,מה הוא משמח חתנים מלביש
ערומים אף אתה ,רוצה לומר כמו שהוא יתברך עושה חסד והוא חסד של אמת ,אף אתה,
ועל זה מרמז תיבת 'אמת' 'א' בראש 'מ' באמצע 'ת' בסוף ,דהיינו שלוש מדריגות הנ"ל,
ויהיו כולם חסד של אמת:
äëìäì åéøáã àéáäù <?> 'é úåà ç"ô úåòã äðè÷ä ãé ïééò ï

äìëå ïúç úçîù úåöîá íéðåéöå íéèå÷éì
äôåçä éâäðî

 :æé úåáåúëמתניתין :אם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים .רבי
יוחנן בן ברוקה אומר אף חילוק קליות ראיה.
 :íù àøîâמאי הינומא ,סורחב .בר פפא משמיה דזעירי אמר תנורא דאסא .רבי יוחנן
אמר קריתא דמנמנה בה כלתא.
 :é"ùøוראשה פרוע ,שערה על כתיפיה ,כך היה נוהגין להוציא את הבתולות מבית
אביהן לבית החתונה .אף חילוק קליות ראיה ,רגילים היו לחלק קליות להתינוקות
בנישואי הבתולות.
תנורא דאסא ,כמין חופה של הדס עגולה .קריתא ,צעיף על ראשה משורבב על עיניה
כמו שעושין במקומינו ,ופעמים שמתנמנמת בתוכו מתוך שאין עיניה מגולין ולכך
נקרא הינומא על שם תנומה.
רמב"ם פירוש המשנה :הינומא ,מפה ]אוהל[ ממשי ,היה מנהגם שנושאים בו בתולות
מבית אביה לבית בעלה.
 .æð ïéèéâדהוו נהיגי כי הוו מפקי חתנא וכלתא ,מפקי קמייהו תרנגולא ותרנגולתא ,כלומר,
פרו ורבו כתרנגולים.
דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזא ,ינוקתא שתלי תורניתא ,וכי הוו מינסבי,
קייצי להו ועבדו גננא ] -חופה[.
:ñ àøúá àááעל ראש שמחתי ,זה אפר מקלה שבראש חתנים ,היכא מנח לה  -במקום
תפילין.
) :øåèáאה"ע סי' ס"ה( כתב מנהג זה והוסיף שבספרד נוהגין ליתן בראש החתן עטרה
עשויה מעלי זית לפי שהזית מר זכר לאבלות .ובב"י שם בשם כל בו שהיו מקומות
שנהגו במקום זה לתת בגד שחור בראש החתן והכלה ועכשיו נהגו לשבור כוס.
'åã÷ù' úð÷úå äúùîä éîé úòáù

 :à"ô úåáåúë éîìùåøéמשה התקין שבעת ימי המשתה ושבעת ימי האבל.
 :â úåáåúëדתניא ...שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא אדם טורח בסעודה שלשה
ימים...
 :íùדתניא שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג' ימים...
רמב"ם אישות פ"י הי"ב :וכן תקנו חכמים שכל הנושא בתולה יהיה שמח עמה שבעת
ימים ,אינו עוסק במלאכתו ולא נושא ונותן בשוק אלא אוכל ושותה ושמח ,בין שהיה
בחור בין שהיה אלמן ,ואם היתה בעולה אין פחות משלשה ימים ,שתקנת חכמים
היא לבנות ישראל שיהיה שמח עם הבעולה שלשה ימים בין בחור בין אלמן.
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רמב"ם אבל פ"א ה"א :מצות עשה להתאבל על הקרובים ...ומשה רבינו תקן להם
לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה.
רמב"ם ]שם פי"א ה"ז :שבעת ימי החתנות הרי הן כרגל ומי שמת לו מת בתוך ימי
המשתה אפילו אביו ואמו משלים שבעת ימי השמחה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבלות...
úåéì÷ ïé÷øåæå ïéé ïéëéùîî

 :ð úåëøáממשיכין יין בצינורות לפני חתן ולפני כלה וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות
החמה אבל לא בימות הגשמים .אבל לא גלוסקאות לא בימות החמה ולא בימות הגשמים.
רש"י :ממשיכין יין בצנורות :משום סימן טוב ,ואין כאן משום בזיון והפסד לפי
שמקבלים אותו בראש פי הצנור בכלי .בימות החמה ,שאין טיט בדרכים .אבל לא
גלוסקאות ,שהרי אף בימות החמה הן נמאסין בזריקתן.
תוספות :ולא בימות הגשמים ,אע"פ שבאגוזים אין האוכל נמאס בתוכו מ"מ כשהן
נופלים בטיט נמאסים ומיהו עכשיו שדרכן לזרוק חטים בבית חתנים צריך ליזהר שלא
יזרקום אלא במקום נקי.
שולחן ערוך אורח חיים סימן קעא סעיף ד :ממשיכין יין בצנורות לפני חתן וכלה,
והוא שיקבלנו בכלי בפי הצנור וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות החמה ,שאינן
נמאסים ,אבל לא בימות הגשמים ,מפני שנמאסים ,אבל לא גלוסקאות לעולם.
äìëäå ïúçä ãåáëì øéù éìëá ïåâéð

 .æ ïéèéâשלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא לן דאסור שרטט וכתב )הושע ט א( אל תשמח
ישראל אל גיל כעמים .ופרש"י :זמרא ,לשורר בבית המשתאות.
תוספות :ד"ה זמרא..." :ושיר של מצוה שרי כגון בשעת חופה שעושין לשמח חתן
וכלה".
ים של שלמה) :גיטין פ"א סי"ז( ...ואף שבתוספות לא הוזכר אלא חופה ,מכל מקום
מאחר שכתב שיר של מצוה ,שהוא לשמח חתן וכלה ,אם כן כל ימי המשתה בכלל,
וכן עיקר ,דהא עיקר כלי זמר לא שרי אלא לשמח חתן וכלה ,וכל שכן זימרא דפומא.
טור או"ח סי' של"ח... :וכתב עוד ]אבי עזרי[ שמותר ]בשבת[ לומר לעכו"ם לנגן
בכלי שיר בחופות דאמירה לעכו"ם במקום מצוה שרי ואין שמחת חתן וכלה בלא
כלי שיר.
במנהגי מהרי"ל) :הל' עירובי חצירות( מעשה שאירע לפניו ]לפני מהרי"ל[ אשר מתה
מושלת המדינה ולכבודה צוה המושל שלא לנגן בכל המדינה אותה השנה בשום כלי
שיר .ואירע להיות נישואין ביישוב א' תחת ממשלתו תוך אותה שנה ושאלו ממהר"י
סג"ל ]המהרי"ל[ אם לעשות נישואין בלי כלי זמר ,והיה הרב מורה להם שלא יעשו
הנישואין בלי כלי זמר דהוא עיקר השמחה של חתן וכלה .ואם אי אפשר במקומם
ילכו למקום שאפשר .וכן עשו שהלכו ג' פרסאות מעיר עייפינשטיין לק"ק דמגנצא
ועשו שם הנישואין בכלי זמר.
 .é÷ úáùכי נח נפשיה דרב ,גזר רב יצחק בר ביסנא דליכא דלימטיה אסא וגידמי לבי
הילולא בטבלה.
רש"י :דכי נח נפשיה דרב גזר רב יצחק שיהיו ממעטים משמחה אותה שנה ולא יהא
אדם מביא אסא וגידמי להילולא בטבלא ,שהיו רגילים להביא הדס וענפי דקלים
לשמוח לפני החתן והכלה ,וכשמביאים אותן לפניהם מקשקשים לפניהם בשוק בבואם
בתופים וזוגין .טבלא אשקליט"א .וגזר שלא יקשקשו לפניהם עוד.
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] :à"øã é÷øôפרק יז[ ...ראה שלמה שמדת גמילות חסדים גדולה לפני הקב"ה ,וכשבנה
בית המקדש בנה שני שערים אחד לחתנים ואחד לאבלים ולמנודים ,והיו ישראל הולכים
בשבתות ויושבין בין שני שערים הללו ,והנכנס בשער חתנים היו יודעין שהוא חתן ,והיו
אומרים לו השוכן בבית הזה ישמחך בבנים ובבנות ...כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן
בגמילות חסדים.
ומיום שנחרב בית המקדש התקינו חכמים ז"ל שיהיו חתנים ואבלים הולכין לבית הכנסת
ולבתי מדרשות ואנשי המקום רואים את החתן ושמחים עמו ...כדי שיצאו כל ישראל ידי
חובתן בגמילות חסדים ,ועליהם הוא אומר ברוך אתה ה' נותן שכר טוב לגומלי חסדים.

 :çë ÷"åîאמר רב חמא בר חיננא מנין לחתן שמיסב בראש שנאמר כחתן יכהן פאר ,מה
כהן בראש אף חתן בראש ,וכהן גופיה מנלן דתניא דבי ר' ישמעאל וקדשתו ,לכל דבר
שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה בראש.
 .åë ä"øאמר ר' שמעון בן לקיש כשהלכתי לתחום קן נשרייא היו קראו לכלה נינפי
ולתרנגול שכוי ,לכלה נינפי מאי קרא )תהלים מח( יפה נוף משוש כל הארץ.
... :ãî äèåñבד"א במלחמות הרשות ,אבל במלחמות מצוה הכל יוצאין ,אפילו חתן מחדרו
וכלה מחופתה
Bøãçî
À Æ Å ïúç
È È àöé
Å Å íéãL
Ä È È é÷ðéå
Å À É À íéììBò
Ä È
eôñà
À Ä íéð÷æ
÷Ä Å À eöá
÷À Ä ìä
÷È È eLc
À Ç íòÈ eôñà
=??À Ä (æè á) ìàåéá ÷åñôä éøáãì
.dútçî
È È Ë Å älëå
ÈÇÀ

 .àì úåëøáמר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה ,חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא ,אייתי
כסא דמוקרא ,בת ארבע מאה זוזי ,ותבר קמייהו ,ואעציבו .רב אשי עבד הלולא לבריה,
חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא ,אייתי כסא דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו ,ואעציבו.
אמרו ליה רבנן לרב המנונא זוטי בהלולא דמר בריה דרבינא לישרי לן מר ,אמר להו ווי
לן דמיתנן ,ווי לן דמיתנן .אמרי ליה אנן מה נעני בתרך ,אמר להו הי תורה והי מצוה
דמגנו עלן.
 .æ ïéèéâ èî äèåñמתני' :בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס.
בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות:
) :àøîâשם מט (:מאי עטרות כלות – אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן עיר של זהב.
תניא נמי הכי איזהו עטרות כלות – עיר של זהב ,אבל עושה אותה כיפה של מילת .תנא
אף על חופת חתנים גזרו .מאי חופת חתנים – זהורית המוזהבות .תניא נמי הכי :אלו הן
חופת חתנים זהורית המוזהבות ,אבל עושה פפירית ותולה בה כל מה שירצה.
רש"י :עיר של זהב ,עטרה של זהב ועיר של זהב מצויירת עליה .כיפה ,כמו כובע
של צמר לבן שקורין פילטר"א .זהורית המוזהבות ,טלית צבועה שני ובו קבועין טסי
זהב עד שמעמידין אותה כמין כיפה .אבל עושה הוא פריפיר ,כמין כיפה של מעגלי
עץ כמו שאנו עושין ותולין בה צניפין ורדידי זהב כמו שאנו עושין.
 .è ïéìåçת"ח צריך שילמוד ברכת חתנים.
... .âô ïéìåçדאורחא דמילתא למטרח בי חתנא טפי מבי כלתא .ומודים במוכר האם לחתן
ואת הבת לכלה שצירך להודיעו ששניהם שוחטין ביום אחד.
 :â"ëô ø"åîùכלה מקשטין ומבשמין אותה ואח"כ מכינסין אותה לחופה
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à"î 'ô ø"îåùכלה זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטין כך ת"ח צריך להיות זריז בכ"ד ספרים.
 :á"éô à"øã é÷øôמה דרכו של חזן עומד ומברך לכלה בתוך חופתה כך עמד ]הקב"ה[
וברך לאדם ועזרו...
" :ù"øä ùåøéôá ä"î ã"ô íéìëהלפיד טמא" )כלים פ"ב מ"ח( .וכתב שם בר"ש :פירש בערוך
)ערך לפיד( אבוקה ,יש מנהג בארץ ישמעאל שמוליכין הכלה מבית אביה לבית בעלה
בלילה קודם כניסתה לחופה ומוליכין לפניה כעשר קונדסין ובראש הקונדס כעין קערה
של נחושת ובתוכה חתוכי בגדים ושמן ועיטרן ומדליקין אותו ומאירין בפניה.

...äåöîä ïî øåèô äìëå ïúç úçîù úåöîá ÷ñåòä

 :äë äëåñת"ר חתן והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפילה ומן התפילין וחייבין
בק"ש וכו') .עיי"ש בפוסקים(
שו"ת תרומת הדשן ]סי' ז'[ :שאלה :האוכלים בסעודת חתן וכלה ,בשבת קודם
המנחה ,שהיא עיקר שמחת סעודות חתן וכלה באלו הארצות ,והשעה עוברת לתפלת
המנחה ,פטורין הן מן התפלה בשביל שמחת חתן וכלה או לאו?
...וכן זכורני ,בימי חורפי ,בחתונה אחת ,בת ת"ח מופלג וזקן ,והוא וכמה תלמידי
חכמים אחרים ,היו מסובין באותה סעודה ,והגיע שעת המנחה ,בסוף זמנה ,ואכלו
וסעדו לפניהם ,ולא התפללו ,רק אחד עמד להתפלל על השלחן ,והאחרים תמהו עליו
קצת ,וכשהגיע הדברים לפני אחד מהגדולים ,שלא היה שם ,אמר :אלו הייתי שם
הייתי סומך בפשיטות אהא דתניא פ' הישן דלעיל )כה (:דשושבינין ובני החופה פטורין
מן התפלה ,ודומה לי שלא ירד לחלק ,כמו שדקדקתי לעיל.
äìëå ïúçá ì"éøäî éâäðîî

:äðåúç úåëìä ,äðúð ïàëá :ïéàåùéð úåëìä :ì"éøäî éâäðî øôñ
]א[ כשהיה נשואין במגנצא בימות החמה היו נוהגין ביום חמישי להתפלל מנחה ג'
שעות אחר הצהרים שכבר הגיע מנחה גדולה בשש ומחצה .והיו אומרים תחינה
וסועדים סעודת הנישואין ואח"כ היו מתפללין ערבית.
כשהיה חתונת בן מהר"ש ביום חמישי קודם יז בתמוז שהיה אחריו ביום א' ,צוה
לילך לבה"כ כשקשקש ד' שעות אחר חצות והתפללו הרב עם הציבור מנחה וערבית,
ואח"כ היתה סעודה .בימות החורף סועדים בלילה ומתפללין מנחה וערבית יחד כשאר
ימים ,ואומרים תחנה אם אין החתן בבה"כ.
]ב[ כעלות השחר ביום הששי היה קורא השמש לבא לבה"כ ,והיה קורא אגב לבא
אל המאן .ואז הוליך הרב החתן לפניו ,יש מקומות שמנגנין אז מחול המצוה ,מה
שעושים במוצאי שבת אחר הבדלה .וכל העם אחריהן לאור אבוקות עם כלי זמר
לחצר בה"כ ,וחוזרים עם האבוקות והכלי זמר ומביאים הכלה וחברותיה.
וכאשר תבא עד פתח חצר בה"כ הלך הרב והחשובים והיו מוליכין את החתן לקראת
הכלה .והחתן תופש אותה בידו ,ובחיבורן יחד זורקין כל העם על גבי ראשן חטין
ואומרים פרו ורבו ג"פ .והולכין יחד עד אצל פתח בה"כ ויושבין שם מעט ומוליכין
הכלה לביתה .והיתה מלובשת שרגנז למעלה בכל בגדיה והינומא על פניה וקורזין
במקום סרבל .ואת החתן מוליכין לבה"כ מלובש בגדי שבת ,והמטרון שלו תחובה לו
דרך צוארו כמנהג בריינוס זכר לחורבן להעלותו על לב בראש שמחתו .ומושיבין אותו
מצד התיבה במזרחית צפונית .ופותחין אדון עולם ופסוקי דזמרה .מנהג במגנצא כל
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שעה שאומרים פסוקי דזמרה מקלעין את הכלה ,ונותנין לה הטבעות .וא"א תחינה
רק אומר למנצח.
]ג[ במגנצא עושין הברכה מיד אחר התפלה בשחר .וכל קרובי חתן וכלה לובשין בגדי
שבת .ומהר"י סג"ל היה עושה הברכה ,מתוך כך היה לובש ג"כ בגדי שבת לכבודם.
אך טלית המיוחד לו לחול לבש ,אכן בהלולת בתו היה לובש ג"כ טלית המיוחד לו
לשבת .ומביאין הכלה עם כלי זמר עד פתח בה"כ .וממתנת שם עד שמוליך הרב את
החתן על המגדל בה"כ.
והיה מניח לו אפר קיטמא שרופת אש תחת מטרון על ראשו במקום הנחת תפילין
זכר לחרבן ,וכן במימוני הלכות ט' באב פ' חמישי .ואח"כ הולכין הרב וחשובים עמו
ומביאין הכלה .והרב היה תופס אותה בבגדיה והוליכה והעמידה לימין החתן על שם
נצבה שגל לימינך )תהלים מה י( והעמידן אחוריהן לצפון ופניהם לדרום] .והרב היה
עומד בצד מערב ופניו נגד המזרח[ .ואמו של חתן ושל הכלה היו הולכות ועומדות
אצלה על המגדל בשעת הברכה או שאר קרובים במקומה .אם היו שם אבלים צוה
מהר"י סג"ל שיצאו חוץ לב"ה בשעת הברכה.
מנהג שנוטלין את הציפל מן המטרון של חתן ומניחין על ראש הכלה להיות להן
לחופה .אכן מהר"י סג"ל בהלולת בתו נטל שפת צעיפין שקורין ענד והניח עליהן
לחופה ,ואמר דזכור לו מקדם המנהג כך על שם ותקח הצעיף ותתכס )בראשית כד ,סה(,
ונשכח ולקחו הציפל .ואם הכלה אינה טהורה לבעלה מסירין מעל ראשה מיד אחר
ברכת אירוסין.
ומזמנים שני כוסות אחד לברכת אירוסין ואחד לברכת נישואין .לבתולה נוטלין צנצנת
שפיה צר לומר עדיין בתולה היא.

) :äìë úñðëä ÷øô :õîåà óñåéעמוד  (331מצוה גדולה בהכנסת כלה לחופה שהיא מאלו
הדברים שאין להם שיעור .והנה רובא דעלמא אינם מקפידין כלל לקיים
מצוה זו ואף אם שומעים קול הקורא ללכת לחופה וגם בעיניהם רואים ההליכה ,מכל מקום
אינם הולכים הגם שאין להם בזה שום נדנוד הפסד בעולם לא בגופם ולא בממונם ולא
בכבודם ,נמצא שאין זה כי אם רוע לב ובכלל פורקי עול יחשבו או בכלל עובר על דברי
חכמים שחייב מיתה יחשבו שמבזה המצוה מצד שאינה מפורשת בתורה וכמו שפירש רבינו
יונה בשערי תשובה שזהו הטעם למה העובר על דברי חכמים חייב מיתה .לכן מאד מאד
יש ליזהר במצוה זו הקלה בלי טורח וחסרון כיס וגדולה מצד מתן שכרה.
ונראה לי שמלשון הכנסת כלה יש לדקדק שמנהגנו הקדום על פי ותיקין שהולכים בקהל
עם לבית החתן והולכין אחריו לחופה הוא מתוקן ומקובל וטוב ,ולא שאחר שהחתן והלכה
המה בחצר בית הכנסת יבואו לחופה ,ואני נהגתי תמיד כנ"ל רק שעל ידי שלא באו רק
אנשים מועטים לבית החתן אירע על הרוב שממתין החתן מלכת לחופה זמן רב אחר
קריאת השמש לחופה ועל ידי כן הוצרכתי להמתין ברחובות עיר זמן רב ,ולכן מנעתי
מלכת לבית החתן מפני איבוד זמן.
אכן ההולכין לחופה צריכין לדקדק שלא יעשו מצוה הבאה בעבירה דהיינו לדקדק לשמוע
הברכות ולענות אמן על כולם כי גדול שכר אמנים ,אכן העומדים מרחוק בשיחה והיתול
ולא יוכלו לשמוע הברכות ,וכל שכן השומעים הברכות ועל ידי שיחתן אין מקפידין להאזין
אליהם ולענות אמן ,לא זו בלבד שיצא שכרם בהפסדם רק שעונשם גדול מאד ,ועל כל
פנים ידקדקו שלא יעמדו קרוב לטינופת הרגיל להיות בחצר בית הכנסת רק יעמדו בריחוק
מקום כשיעור שכתבתי לעיל...
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 (:èì) :àî Y :èì íéøãðאמר ריש לקיש רמז לביקור חולין מן התורה מנין
שנאמר )במדבר טז( אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת
כל אדם וגו' ,מאי משמע ,אמר רבא אם כמות כל האדם ימותון אלה ,שהן
חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותן ,מה הבריות אומרים לא
ה' שלחני לזה.
תניא ביקור חולים אין לה שיעור ,מאי אין לה שיעור ,סבר רב יוסף למימר
אין שיעור למתן שכרה ,אמר ליה אביי וכל מצות מי יש שיעור למתן
שכרן והא תנן הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן
של מצות ,אלא אמר אביי אפילו גדול אצל קטן .רבא אמר אפי' מאה
פעמים ביום.
אמר רבי אחא בר חנינא כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערו ,אמרי
ליה אם כן ליעלון שיתין ולוקמוה ,אמר ליה כעישורייתא דבי רבי ,ובבן
גילו ,==åìéâ ïá ïéðò ì î"á àøîâì ïàë ïééöìדתניא רבי אומר בת הניזונית מנכסי אחין
נוטלת עישור נכסים ,אמרו לו לרבי לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אין
לו לבן במקום בנות כלום ,אמר להן ראשונה נוטלת עישור נכסים ,שניה במה
ששיירה ,שלישית במה ששיירה ,וחוזרות וחולקות בשוה.
רב חלבו חלש ,נפק אכריז רב כהנא ) (.îרב חלבו באיש ,לא איכא דקא אתי,
אמר להו לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה ,לא
נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר' עקיבא לבקרו ,ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו
חיה ,א"ל רבי החייתני ,יצא ר' עקיבא ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו
שופך דמים.
כי אתא רב דימי אמר כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה ,וכל שאינו
מבקר את החולה גורם לו שימות ,מאי גרמא ,אילימא כל המבקר את החולה
מבקש עליו רחמים שיחיה ,וכל שאין מבקר את החולה מבקש עליו רחמים
שימות ,שימות ס"ד ,אלא כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים לא
שיחיה ולא שימות.
רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליה,
מכאן ואילך אמר להון פוקו ואכריזו בשוקא ,דכל דסני לי ליחדי לי וכתיב
)משלי כד( בנפול אויבך אל תשמח וגו' ,ודרחים לי ליבעי עלי רחמי.
אמר רב כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם ,שנאמר )תהלים מא(
אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' ,אין דל אלא חולה ,שנאמר )ישעיהו
לח( מדלה יבצעני ,אי נמי מן הדין קרא )שמואל ב יג( מדוע אתה ככה דל בן
המלך בבקר בבקר וגו' ,אין רעה אלא גיהנם ,שנאמר )משלי טז( כל פעל ה'
למענהו וגם רשע ליום רעה.
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ואם ביקר מה שכרו מה שכרו כדאמר ניצול מדינה של גיהנם ,אלא מה שכרו
בעוה"ז )תהלים מא( ה' ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו,
ה' ישמרהו מיצר הרע ,ויחייהו מן היסורין ,ואושר בארץ שיהו הכל מתכבדין
בו ,ואל תתנהו בנפש אויביו שיזדמנו לו ריעים כנעמן שריפו את צרעתו ,ואל
יזדמנו לו ריעים כרחבעם שחילקו את מלכותו...
אמר רב שישא בריה דרב אידי לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי
קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא ,כי היכי דלא ליסח דעתיה מן
רחמי ,תלת שעי קדמייתא רווחא דעתיה ,בתרייתא תקיף חולשיה.
אמר רבין אמר רב מניין שהקב"ה זן את החולה שנאמר )תהלים מא( ה' יסעדנו
על ערש דוי וגו'.

ואמר רבין אמר רב מניין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה שנאמר
ה' יסעדנו על ערש דוי .תניא נמי הכי הנכנס לבקר את החולה ,לא ישב לא
על גבי מטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כסא ,אלא מתעטף ויושב על
גבי קרקע ,מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה ,שנאמר ה' יסעדנו
על ערש דוי.
) (.àîאמר שמואל אין מבקרין את החולה אלא למי שחלצתו חמה .לאפוקי
מאי לאפוקי הא דתניא ,ר' יוסי בן פרטא אומר משום ר' אליעזר אין מבקרין
לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראש .בשלמא חולי מעיים משום
כיסופא ,אלא חולי העין ומחושי הראש מ"ט משום דרב יהודה ,דאמר רב
יהודה דיבורא קשיא לעינא ומעלי לאישתא .אמר רבא האי אישתא ,אי לאו
דפרוונקא דמלאכא דמותא ,מעלי ) (:àîכחיזרא לדיקלי חד לתלתין יומין,
וכי תירייקי לגופא .רב נחמן בר יצחק אמר לא היא ולא תירייקה.
אמר רבה בר יונתן אמר רב יחיאל ערסן יפה לחולה לרפואתו .מאי ערסן
אמר ר' יונתן חושלא דשערי עתיקתא דריש נפיא .אמר אביי בעיין בישולא
כעין בישרא דתורא .רב יוסף אמר סמידי דשערי עתיקתא דריש נפיא .אמר
אביי בעיין בישולא כבשרא דתורא.
א"ר יוחנן בורדם אין מבקרים ואין מזכירין שמו ,מ"ט א"ר אלעזר מפני שהוא
כמעיין הנובע .וא"ר אלעזר למה נקרא שמו בורדם שהוא כמעיין הנובע.
) ,ïè÷ ìöà ìåãâ åìéôàå :(é"ùøשלא יאמר לא אבקר אלא גדול כמוני ,øåòéù åì ïéà .דמצוה
בקטן כמו בגדול ,åìéâ ïááå ...בחור כמותו או זקן לזקן.
 ,ïúåà ïéø÷áî íãà éðáå (:èì) :ï"øוהיינו דכתיב ופקודת כל אדם יפקד עליהםàúééøåùéòë ...
 ,éáøãשכל אחת נוטלת עישורה מנכסים שנותרו אחר שנטלה אותה שלפניה עישור

שלה ,וכן נמי כל אחד מן המבקרין נוטל אחד מששים מן החולי שנשאר לחולה אחר
שבקרו אותו שלפניו ,åìéâ ïááå .שנולד המבקר במזלו של חולהúå÷ìåçå íìåë úåøæåçå .
 ,äåùáשכיון שבבת אחת באו ליטול אינו בדין שיהא חלקן של ראשונות יותר מן האחרונות
) ,úåîéù àìå äéçéù àì íéîçø åéìò ù÷áî ïéà (.îנראה בעיני דה"ק פעמים שצריך לבקש
רחמים על החולה שימות כגון שמצטער החולה בחליו הרבה ואי אפשר לו שיחיה כדאמרינן
בפרק הנושא )כתובות קד( דכיון דחזאי אמתיה דרבי דעל כמה זימנין לבית הכסא ואנח
תפילין וקא מצטער אמרה יהי רצון שיכופו העליונים את התחתונים ,כלומר דלימות רבי,
ומש"ה קאמר דהמבקר חולה מועילו בתפלתו אפילו לחיות מפני שהיא תפלה יותר מועלת,
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ומי שאינו מבקרו אין צריך לומר שאינו מועילו לחיות אלא אפילו היכא דאיכא ליה הנאה
במיתה אפילו אותה זוטרתי אינו מהנהו.
לא ליסעוד איניש לא יבקר ופקודת כל האדם מתרגמינן וסיעדאàúééî÷ éòù úìúá àøéö÷ .
 ,äéúòã àçååøוכסבור המבקר שנתרפא ואין צריך לבקש רחמים עליו,äéùìåç óé÷ú àúééøúá .
וכסבור שהוא באפס תקוה ומתיאש מן הרחמים.
 ,ìñôñ éáâ ìò àìå äèî éáâ ìò àì áùé àìאיכא מאן דאמר דדוקא כשהחולה שוכב על
גבי קרקע שנמצא מבקר גבוה ממקום שכינה.
) ,åúöìçù (.àîשלבשתו חמה כאדם המזדיין שע"י כלי זיין שעליו נקרא חלוץé÷åôàì .
 ,àéðúã àäדסבירא ליה לשמואל כי הך ברייתא דאין מבקרין להנך דקא מני ודשמואל נמי
לאפוקי הני ,àôåñéë íåùî .דזימנין שצריך לנקביו ומכסיף ,à÷ðååøôã .שליח שעל ידו מתים.
 ,àì÷éãì àøæéçëהוצין שסביב הדקל ששומרים אותו מבהמות וחיות ,à÷ééøú .מרקחת מועיל
וקורין לו תרייקא ,éøòùã àìùåç .שעורים קלופים ,àéôð ùéøã .בתחלת הרקדת הנפה.
 ,íãøåáתיבה אחת כשתי תיבות בור דם והוא חולי שמקלח דם מלמטה,åúåà ïéø÷áî ïéà .
משום דזימנין דצריך לנקביו ומצערי ליה ,åîù ïéøéëæî ïéàå .לומר פלוני חולה חולי בורדם
דלאו לשון נקיה הוא.
 ,äéùôð çååø .ãòñå ïðéîâøúî ã÷åô äìåçì ø÷áé íà ãåòñì :úåôñåúהחולה וסבור המבקר
החולה עובר לו חליו ונמנע מלבקש רחמים .בתלת בתרייתא תקיף חולשיה
ומסיח מלבקש רחמים עליו ,äîç åúöìçù (.àî) .שהחזיק חמימותו ועדיין הוא חולה.
 ,äøåúä ïî íéìåç øå÷éáì æîø : ù"àøä ùåøéôפירוש רמז מפורש ,דהא דדרשינן ליה
)ב"מ ל (:מילכו בה ,אינו מפורש ,åìéâ ïááå ...שנולד במזלו...
) ,ùéàá åáìç áø (.îפירוש חלה כדאמרינן בבמה מדליקין )ל (.מן קדם באישא בשבת.
 ,åéðôì åöáøå åãáëùלפני החולה בצווי רבי עקיבא כי הנכנס לבקר את החולה מפקח כל
צרכיו ומחייהו ,úåîéù àìå äéçéù àì íéîçø åéìò ù÷áî åðéà .וזו היא רעה גדולה שאם היה
מבקרו היה מבקש עליו רחמים ואפשר שעת רצון הוא ותהיה תפילתו נשמעת ,ומניעת
הביקור גורם שימות ,äéìæî òøúéì àìã .דנפל תורא חדדו סכיני )שבת לב ,(.ואולי בבקשה
מועטת שיבקש שונאו רעתו ,יתוסף חליו ,ìã ìà ìéëùî .משגיח אליו לבקרו ולפקח בצרכיו.
 ,åúòøöî åäàôéøùשהשיאוהו עצה לטבול בירדן ,äîìù ïá íòáçø .שהשיאוהו עצה לומר
אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים ,ãåòñì àì .לא לפקוד ,äéúòã àçååø .וסבור הוא
שנתפרא ולא יתפלל עליו...
) ,àúùéàì éìòîå (.àîשחלצתו חמה ,àðéòì àéù÷ àøåáéã .וכן נמי למיחוש הראש שטבע
אדם להם ,à÷ðååøô .שליח ,àì÷éãì àøæéç éë (:àî) .סיב הגדל סביב הדקל שמגין על הדקל.
 ,àôåâì é÷ééøúëטרייקא הוא סם עשוי מתערובת המינין ,éøòùã àùìåç .שעורים קלופיםïéà .
 ,åîù íéøéëæîשלא יתבייש החולה.
 :èì íù :éøéàîמצות עשה מדברי סופרים לבקר את החולה ,ואף על פי כן נרמז הוא
בתורה מדכתיב אם כמות כל האדם ימותון אלה ,כלומר שלא ימותו כשאר בני
אדם שהם חולים ומוטלים בעריסותיהם ובני אדם מבקרין אותם.
ביקור חולים אין לו שיעור ולא סוף דבר שאין שיעור למתן שכרו שזו אף בכל המצות כן
וכמו שאמרו הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות אלא שאין
שיעור לביקור עצמו אלא אפילו גדול או קטן ואפי' מאה פעמים ביום ,ודוקא שלא יטריח.
לעולם יהא אדם זריז במצות ביקור מפני שהמבקר מיקל בחליו של חולה ,דרך הערה
אמרו כל המבקר את החולה כאלו נטל אחד מששים מחליו ובבני גילו ר"ל שבקורם ערב
עליו שמצד הנאתו מהם חליו מיקל.
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פעמים שהביקור סיבת ההצלה לחולה אם בחכמתו אם לכמה סיבות ,ומתוך כך אמרו כל
המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל שאינו מבקרו גורם לו שימות ,וקצת חסידים היו
נוהגין כשהיה חולה בעיר ולא היו מבקרין אותו כראוי לפרסם את הדבר ולהודיעם ,ואירע
להם מעשה בתלמיד אחד שחלה ולא נכנסו לבקרו ונכנס רבי עקיבא והשתדל לכבד את
הבית ולרבצו לפניו ואמר לו החייתני ,ויש מפרשים שלכבודו של רבי עקיבא כבדו את
הבית ורבצוהו והגיעה הנאה לחולה.
ומכל מקום ביום ראשון של חולי אין ראוי לבקר שמא מקרה הוא ואין ראוי להחרידו עד
שיחזיקוהו בחולה אלא דוקא משלישי ואילך אלא אם כן קפץ עליו חולי גדול וכבד
שמתיראין ממנו להמית פתאום ,וכן לא יבקר אדם בשלש שעות ראשונות ובשלש אחרונות,
ופירשו הטעם בגמרא מפני שהמבקר מסיח דעתו בשעות אלו מן הרחמים ,ששלש ראשונות
מוצאו בנחת רוח וסבור עליו שנתרפא ,ובאחרונות מוצאו בצער גדול וסבור עליו שאבדה
תקותו ,וגדולי המחברים פרשו הטעם מפני שבני הבית מתעסקים בצרכי החולה.
הנכנס לבקר את החולה לא ישב על גבי מטה ולא על גבי ספסל ולא על כסא אלא מתעטף
ויושב על גבי קרקע ומבקש עליו רחמים ויוצא ,מפני שהחולה מהרהר בלבו תשובה
ומתפלל בכל לבו וכשרואה זה יושב במקומות הגבוהים מתיאש מן התפלה ,ולפי דרכך
למדת שהחולה מדרכו לשוב ולהתפלל ,ועל זו אמרו אין חולה עומד מחליו עד שמוחלין
לו כל עונותיו
אף על פי שהזהרנו במצות ביקור ,אין כל ביקור חולים בכלל ,אלא אין מבקרין לא חולי
מעים מפני שהוא בוש מהם ולא מיחושי הראש ולא חולי העין מפני שהבקור קשה להם.
 :íù íéøãð :úöáå÷î úèéùאפילו גדול אצל קטן ,אף על גב דבהשבת אבדה פטרה
תורה זקן ואינה לפי כבודו הכא חייב שהרי מצינו בהקב"ה שביקר
אברהם דכתיב וירא אליו השם באלוני ממרא וגו' וכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו אחר
מידותיו של הקב"ה הוא מבקר חולים אף אתה בקר חולים כדדרשינן ליה בסוטה שלהי
פרק ראשון אפילו מאה פעמים ביום אף על פי שמתבטל ממלאכתו .ולא שמעתי .שיטה:
 :íù íéøãð :æ"àéø é÷ñôפרק ד הלכה ג אות ב :ביקור חולים מן התורה שנאמר
ופקודת כל האדם יפקד עליהם ,ומצוה גדולה היא שחיי החולה תלויין
בו שעל ידי הביקור מקיל מחולייו ,ועוד שעל ידי הביקור מיעצין אותו על רפואתו ומחזקין
אותו ומיישבין דעתו וגורמין לו שיחיה ,ואם אין דורש ואין מבקש פעמים שהוא משתעמם
ומכביד בחולייו וגורמין לו שימות ,והרי הן כשפיכות דמים.
אות ג :ביקור חולים אין לו שיעור ואפילו מאה פעמים ביום ,ולפי רוב העסק רוב השכר,
ואפילו הגדול מבקר את הקטן ,וכל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם.
אות ד :אין מודיעין חולייו ביום הראשון ,מכאן ואילך מודיעין כדי שיבקרוהו ויבקשו
עליו רחמים ,ואף אם יש לו שנאת חנם ושמחין עליו ,כל שכן שהבורא מרחם עליו ,שנאמר
בנפול אויבך אל תשמח ובהכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו.
אות ה :אין ראוי לבקר את החולה לא בשלש שעות ראשונות ולא בשלש שעות אחרונות
של יום ,לפי שבשעות ראשונות דרך להקל החולה מחוליו ]וכסבורין שאין צורך לבקש
עליו רחמים[ ,ובשלש שעות אחרונות דרך החולה להכביד בחולייו וכסבורין שאינו יכול
לחיות ומתיאשין מלבקש עליו רחמים.
אות ו :אין מבקרין חולה מעיים לפי שכל שעה יוצא לנקביו ומתבייש מבני אדם] ,וכן
אין מבקרין לא חולה עינים ולא מיחוש הראש לפי שהדיבור קשה לחולי שלו[.
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אות ז :הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כסא,
אלא מתעטף ויושב על גבי קרקע לפי שהשכינה שרויה למלעה ממטתו של חולה שנאמר
ה' יסעדני על ערש דוי .ונראה בעיני שאין הדברים הללו אמורין אלא כשהחולה שוכב על
גבי קרקע אבל אם החולה שוכב במקום גבוה ראוי למבקש לישב לפניו על גבי ספסל.
 ,'åë åìééòéì ë"à ì"à 'åë åøòöá 'ñî 'åë ìèåð :íù íéøãð :à"ùøäîפירש"י יכנסו ס'
כאחד לבקרו כו' ,לאו דוקא כאחד דא"א לצמצם שיבואו כאחד וכן מוכח
למאי דמשני כעישורייתא דע"כ קאמר הראשון נוטל א' מס' והשני ממה ששייר וכן כולם
כפירש"י והר"ן .ויש לשאול למאי דמשני נמי כעישורייתא מ"מ לעיילו ליה כ"כ הרבה
בני אדם עד שלא ישאר מחליו כי אם דבר מועט ,וי"ל דלהכי קאמר בבן גילו דלא ימצא
לו כ"כ בני אדם שהם בני גילו ,ועי"ל דלא מעלין מחליו רק עד ס' אנשים כל אחד חלק
ס' ממה ששייר אותו שלפניו ,וענין שנוטל חלק א' מס' שהוא נקרא דבר מועט כדאמרינן
בכל נתינת טעם א' בס' בטל דילפינן ליה מזרוע בשלה ודו"ק:

úáùá íéìåç øå÷éá
 .áé úáùתניא ...וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבן שמעון
בן גמליאל אין משדכין את התינוקות לארס ולא את התינוק ללמדו
ספר וללמדו אומנות ,ואין מנחמין אבלים ואין מבקרין חולין בשבת דברי
בית שמאי ,ובית הלל מתירין.
תנו רבנן הנכנס לבקר את החולה אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה
לבוא ,ורבי מאיר אומר יכולה היא שתרחם (:áé) .רבי יהודה אומר המקום
ירחם עליך ועל חולי ישראל .רבי יוסי אומר המקום ירחם עליך בתוך חולי
ישראל .שבנא איש ירושלים ,בכניסתו אומר שלום וביציאתו אומר שבת היא
מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום.
כמאן אזלא הא דאמר רבי חנינא מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו
בתוך חולי ישראל ,כמאן כרבי יוסי.
ואמר רבי חנינא בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת.
אמר רבה בר בר חנה כי הוה אזלינן בתריה דרבי אלעזר לשיולי בתפיחה.
זימנין אמר המקום יפקדך לשלום וזימנין אמר )ליה( רחמנא ידכרינך לשלם,
היכי עביד הכי והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי,
ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו
שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי,
שאני חולה דשכינה עמו ,דאמר רב ענן אמר רב מנין ששכינה סועד את
החולה שנאמר )תהלים מא( ה' יסעדנו על ערש דוי .תניא נמי הכי הנכנס לבקר
את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב
לפניו ,מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה ,שנאמר ה' יסעדנו על ערש
דוי .ואמר רבא אמר רבין מנין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה שנאמר ה'
יסעדנו על ערש דוי.
 ,÷åòæìî àéä úáù :é"ùøצריך להרחיב דעתם בתנחומים ,שלא יצטערו,íçøúù àéä äìåëé .
אם תכבדוה מלהצטער בה ,ìàøùé éìåç êåúá .שמתוך שכוללן עם האחרים תפלתו
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נשמעת בזכותן של רבים ,íéìùåøé ùéà àðáù .אדם גדול היה בירושלים ושמו שבנא.
 ,åéîçøשל הקדוש ברוך הוא מרובים ,íåìùá åúáù .נוחו בשבתכם לשלום,åøéúä éùå÷á .
מפני שמצטער ,äçéôúá .בחולה ,äì øîà ïéðîéæ .בלשון קדש ,וזימנין אמר לה בלשון ארמי,
והא לאו לענין שבת נקט ,åîò äðéëùã .ואין המתפלל צריך שיזדקקו לו מלאכי השרת
להכניס תפלתו לפנים מן הפרגוד ,ãòåñ .סומך בתשות כחו ,ומשום רבינו יעקב .סוער
תרגומו של פוקד ,כלומר מבקר ,כמו ואת אחיך תפקוד לשלום )שמואל א' יז( ומתרגמינן
ואת אחיך תסער לשלם ,ולהך לישנא גרסינן :אל תקרי ,יסעדנו אלא יסערנו,óèòúî .
מאימת שכינה ,כאדם היושב באימה ואין פונה לצדדין.
 :ó"éøוכן היה ר"ש בן אלעזר אומר משום רשב"ג אין פוסקין צדקה על הצבור אפילו
ליתום ויתומה ואין משדכין על התינוקת ליארס ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו
אומנות ואין מנחמים אבלים ואין מבקרים חולים בשבת דברי בית שמאי ובית הלל מתירין:
ת"ר הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ,ר"מ
אומר יכולה היא שבת שבזכותה תרחם ,ר' יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל כל חולי
ישראל ,ר' יוסי אומר המקום ירחם עליך בתוך חולי עמו ישראל ,שבנא איש ירושלים
אומר בכניסתו שלום וביציאתו אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובים
ושבתו לשלום:
כמאן אזלא הא דתניא מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל
כמאן כרבי יוסי :א"ר יוחנן בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבתàîù ùåøéô ,
.úáùá ÷åòæì àåáé

אמר רבה בר בר חנה כי הוה אזלינן בתר רבי אלעזר לשיולי בתפיחה זימנין הוה א"ל
המקום יפקדך לשלום וזמנין הוה א"ל רחמנא ידכרינך לשלמא ,ואף על גב דאמר רב
יהודה אמר רב לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית דאמר רבי יוחנן השואל צרכיו
בלשון ארמית אין מלאכי השרת נזקקין לו לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמית,
שאני חולה דשכינה עמו דאמר אביי מנין שהקב"ה סועד את החולה שנאמר ה' יסעדנו
על ערש דוי:
ת"ר הנכנס לבקר את החולה לא ישב ע"ג מטה ולא ע"ג ספסל ולא ע"ג כסא ולא ע"ג
שרפרף ולא על גבי מקום גבוה ולא למעלה מראשותיו של חולה אלא מתעטף ויושב
לפניו מפני שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה שנאמר וישתחו ישראל על ראש המטה
וכתיב ה' יסעדנו על ערש דוי:
 :ìàððç åðéáøתניא ר' שמעון בן אלעזר אמר משום ר' שמעון בן גמליאל אין הורגין
את המאכולת בשבת ואין משדכין על התינוקת לארסה ועל התינוק ללמדו
ספר ואומנות ואין מנחמין אבלים ואין מבקרין את החולה דברי ב"ש וב"ה מתירין בכולן.
ת"ר המבקר חולה בשבת אומרין שבת היא מלצעוק ורפואה קרובה לבוא :רבי יהודה
אומר יכולה היא שתרחם עליו ועל כל חולי ישראל .רבי יוסי אומר המקום ירחם עליך
בתוך חולי ישראל .כמאן אמר רבי חנינא מי שיש לו חולה בתוך ביתו יערבנו בתוך חולי
ישראל כר' יוסי וכמאן )אמרי'( ]מצלי'[ האידנא אקצירי ומריעי כר' יוסי דאמר אדם נידון
בכל יום ומפורש בר"ה פ"א .שכנא איש ירושל' בכניסתו אומר שלום ביציאתו היה אומר
שבת היא מלצעוק ורפואה קרובה לבוא ורחמיו מרובין אחינו שבתו לשלום.
א"ר חנינא בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת משום דחיישינן שמא יבקש
עליו רחמים בצרה ובצעקה .רבי אלעזר כד הוה שאיל בתפיחה אמר ליה המקום יפקידך
לשלום וזמנין אמר ליה רחמנא ידכרך לשלם .ואפילו בלשון ארמי שפיר דמי דשכינה עמו.
דתניא הנכנס לבקר חולה לא ישב ע"ג מטה ולא )בכפא( ]בכסא[ ולא בספסל אלא מתעטף
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ויושב לפניו מפני שהשכינה עליו שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי ואמר )רבי( ]רבין[ אמר
רב מנין שהקב"ה זן את החולה שנא' ה' יסעדנו על ערש דוי:
 ,ìñôñ ìò àìå äèî éáâ ìò áùé àì :úåôñåúנראה דדוקא כשחולה שוכב בנמוך שלא
ישב גבוה ממראשותיו של חולה.
 :éøéàîמשדכין בשבת על התינוקת ליארס ועל התינוק ללמדו תורה וללמדו אומנות
ומנחמין אבלים ומבקרין חולים בשבת ומ"מ המבקר את החולה צריך שלא יצטער
ולא יהא צועק עליו בתפלה וכן לא יצער בני הבית בדבריו אדרבה אם היו צועקים יהא
גוער בהם ומשקיטם בדברי ניחומים שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ושמא זכות
שמירתה תהא מגינה עליכם ורחמי השם מרובים וכיוצא בדברים אלו וכשהוא נפטר ממנו
יאמר הקדוש ברוך הוא ירחם עליך בתוך חולי עמו ישראל שכל מי שיש לו חולה ראוי
לערבו בתפלתו עם שאר חולי ישראל וכן כשינחם אבלים יזהר שלא יצערם בדבריו ומצד
שדברים אלו אינם מסורים לכל אמרו שבקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת:
לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי שמתוך שאין הלשון שגור בפי הבריות אין
הכונה מצויה בדבריו עד שתהא תפלתו מקובלת ומ"מ כל לענין חולה מתוך שאדם מכוין
בתפלתו ביותר אין בזה בית מיחוש וכן כתבו הגאונים בתפלת הציבור שהוא בכל לשון
מטעם זה שהציבור שכינה עמהם ר"ל שכונתם מצויה הרבה:
הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא ע"ג מטה ולא ע"ג ספסל ולא ע"ג כסא ולא ע"ג
מקום גבוה ולא למעלה ממראשותיו של חולה אלא מתעטף ויושב לפניו ועומד בכניעה
ויראת שמים כאדם הנותן אל לבו להבין באחריתו עד שאף החולה ירגיש וישוב לה' בכל
לבבו וגדולי המפרשים כתבו דוקא כשהיה החולה ישן ע"ג קרקע אבל אם היה חולה ישן
ע"ג מטה מותר:
 .'åë ÷åòæìî àéä úáù øîåà :à"ùøäîדלא התירו לזעוק בשבת על חולה וכדאמר לקמן
דבקושי התירו אפילו לבקר משום דשמא יזעוק כפי' הרי"ף ,ואמר דא"כ יהיה
לו מניעה בשבת שלא יבוא לידי רפואה כמו בחול שיכול להתפלל על רפואה ע"כ אמר
רפואה קרובה לבא בשבת בלא תפלה כמו בתפלת חול.
ור"מ אמר על דרך זה גם כי לא הותר לו להתפלל על כך בשבת יכולה היא שתרחם בלא
תפלה ופי' הרי"ף יכולה היא שבת שבזכותה תרחם ,ור"י אומר המקום ירחם כו' ר' יהודה
ורבי יוסי בשבת נמי איירי ומסתמא דלא פליגי אהני תנאי דס"ל דלא הותר לזעוק בשבת
אלא דס"ל דלשון זה המקום ירחם עליך דעם החולה מדבר לא משמע ליה לשון תפילה
אלא דגם שלא הותר לזעוק בשבת המקום ירחם עליך כו' בלא תפילה מותר בשבת ,ושבנא
הוסיף על דעת ת"ק שיאמר לחולה כי רחמיו של הקדוש ברוך הוא מרובים להביא רפואה
בלא זעקה אך שבתו ונוחו בשבת לשלום כפירש"י.
ונראה דכן יאמר )לך( לשלום בלמ"ד ולא בשלום בבי"ת וכ"ה בגירסת הרי"ף וכדאמרינן
בסוף ברכות הנפטר מחבירו יאמר לו לך לשלום ולא בשלום שהרי יתרו כו' ויש לקיים
גירסת הספרים דיש לחלק דהתם שחברו הולך ממנו לא יאמר לו אלא לך לשלום אבל
הכא שהוא הולך מחברו יש לו לומר )לך( בשלום וטעמא רבה איכא בהך מלתא כמ"ש
בסוף מסכת ברכות ע"ש ועוד הוסיף שבנא דבכניסתו יפתח במלת שלום וביציאתו יסיים
במלת שלום דגם כי אסור לזעוק שאלת שלום שהיא בשמו של הקדוש ברוך הוא כדאמרינן
לעיל הותר לו וק"ל:
 ,'åë ãòåñ äðéëùäù ïéðîפירש"י סועד סומך ,ומשום רבינו יעקב סוער תרגום פוקד כלומר
מבקר כו' ע"ש .ולא הוה הוצרך להנך ראיות דגמרא ערוכה היא פרק אין בין המודר לא

   

242
à"ùøäî

î

úîà úôù

î

9

 

úåúìéàù

ליסעור אינש קצירא לא כו' ומייתי לה נמי שם מניין לביקור חולים מן התורה שנאמר
ופקודת כל אדם גו' ותרגמינן וסעורא וק"ל:
 ,'åë äèî â"ò áùé àì äìåçä úà ø÷áì ñðëðä 'îâá :úîà úôùברי"ף ורא"ש מוסיפין
ולא למעלה ממראשותיו כו' ומשמע אף ביושב על הארץ לצד מראשותיו
של החולה אסור וי"ל דפליגי על התוס' וס"ל דע"ג כסא וספסל אף שאינו גבוה אסור או
אפשר דהוסיפו כן דרך פי' דכסא וספסל איירי בלמעלה ממראשותיו כדברי התוס' ]אך
בהגהת אשרי משמע דלמעלה ממראשותיו נמי מיירי ביושב במקום גבוה ועי' ברא"ש
בנדרים )פ"ד( שלא הביא הא דלמעלה ממראשותיו[:

= = == = = íé÷ñåôä éøáãá
 :úåî éøçà úùøô :âö àúìéàù :úåúìéàùשאילתא ) (áדמחייביה דבית ישראל לשייולי
בקצירה דא"ר חנינה מאי דכתיב )דברים יג( אחרי ה' אלהיכם תלכו  ,68וכי
אפשר לאדם לילך אחר הקב"ה והא כתיב כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא ,וכולא שמעתא
כדכתיב בספר בראשית ].[<?> 'â ïîéñ-
ואפילו בן גילו נמי דאמור רבנן כל מאן דשאיל בקצירה שקיל חד מן שיתין בצעריה,
הילכך חייב למיזל ושיולי ביה ,וכי אזיל לא אזיל לחודיה אלא בהדי אחריני .69
ומנלן דאפילו בן גילו מיחייב דתני רב יוסף והודעת להם את הדרך וגו' ,והודעת להם זה
בית חייהם ,את הדרך זו גמילות חסדים ,ומאי היא הוצאת המת והכנסת כלה ,אשר ילכו
זו ביקור חולים ,בה זו קבורה ,את המעשה זה הדין ,אשר יעשון זו לפנים משורת הדין,
אמר מר אשר ילכו זו ביקור חולים ,היינו גמילות חסדים ,אלא לאו אפילו בן גילו נמי.
וכל דאזיל ומשאיל בקצירא נוצל מדין גיהנם דאמר רב יהודה אמר רב כל מי שמבקר
החולה נוצל מדין גיהנם שנאמר אשרי משכיל אל דל וגו' ,ואין דל אלא חולה שנאמר
ויאמר לו מדוע ככה דל בן המלך ,וכתיב ביום רעה ימלטהו ה' ,אין רעה אלא גיהנם
שנאמר וגם רשע ליום רעה.
וטעמא מאי ,דכל מאן דמשאיל בקצירא דמי כמאן דיהיב ליה חיי ,כי הא דרבי חלבו חלש
ולית איניש דשאיל ביה ומכריז רב כהנא ר' חלבו חלש ולא בעי לשיולי ביה איניש ,ולא
כך היה מעשה בתלמידו של ר' עקיבה שחלה ונטה למות ונכנס ר' עקיבא ובקרו ,כיון
שראה פונדקו אמר חשוב כולי האי ,לאלתר אחימת ליה חמין וטרחת ביה ,וכי הדר ואתא
ר' עקיבא חזייה דאיתפח ,מיד נכנס ר' עקיבא ודרש כל שאינו מבקר החולה כאילו נוטל
נשמתו ,דכד אזיל ומשאיל וחזייא צעריה בעי עליה רחמי דלימות  70מאי טעמא כבר השתא
מיתפח ומכסיפנא הילכך לא בעי עליה רחמי.
וכד אעיל לשיולי ביה לא ליתב לא אפחיה אמצניתא ,דאמר רבא הנכנס לבקר החולה לא
ישב לא על גבי מטה ולא על גבי ספסל אלא לפניו על גבי קרקע מפני ששכינה למעלה
äéøàë åëìé 'ä éøçà à òùåäã ÷åñô àéáä ?? â 'éñá ìéòì åìéàå íéøáãá ÷åñôä àéáî ïàë :úåúìéàù .68
== ãåòå äìàù ÷îòäå íåìù úìéàù íùá ?? äøòäá ù"ééòå ,âàùé
òøæå == äìàù ÷îòä ïééòå ,øáç íò ãçéá ÷øå åãáì êìé àì åìéâ ïáù ÷ñåô íåùá øëæð àìù ùåãéç .69
== ãåòå == == íééç
= 'åëå íéìùäì= == :é"úë úñøéâ àéáî äìàù ÷îòäá .70
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ממטתו של חולה ,ומלאך המות מעל רגליו  ,71מניין ששכינה למעלה ממטתו שנאמר ה'
יסעדנו על ערש דוי ,ומניין שמלאך המות מעל רגליו שנאמר מטתי בדמעתי ערשי אמסה.
ולכל צערי חייב איניש לשייולי בר מחולי מעים ומחולי העין ,לא חולי מעים משום
דמצטער ,חולי העין משום דקשה להון דיבורא דאמר רב יהודה דבור קשה לעינים.
ברם צריך בשבת מהו לשיולי בקצירא ,מי אמרינן כיון דאזיל וחזיה ליה דאית ליה צערא
חלש דעתיה וקא עקר עינוגא דשבתא ורחמנא אמר וקראת לשבת עונג  ,72או דלמא כיון
דאמר מר כל מאן דאזיל ומשאיל בקצירא דמי כמאן דיהב ליה חיי והלכך שפיר דמי,
דתניא רבי שמעון אומר אין הורגים כנים בשבת דברי ב"ש וב"ה מתירין ,וכן היה רבי
שמעון אומר משום רשב"ג אין פוסקין צדקה על הציבור אלא להשיא יתום ויתומה דברי
בית שמאי וב"ה מתירין ,ב"ש אומרים אין משדכין על התינוקת לארסה ועל תינוק ללמדו
ספר וללמדו אומנות בשבת ,ואין מנחמין אבלים ואין מבקרין את החולים בשבת ,ובית
הלל מתירים ,והלכתא כבית הלל בכולהו.
 :à äëìä ãé ÷øô ìáà úåëìä :í"áîøמצות עשה של דבריהם לבקר חולים ,ולנחם
אבלים ,ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה ,וללוות האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי
הקבורה ,לשאת על הכתף ,ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור ,וכן לשמח הכלה והחתן,
ולסעדם בכל צרכיהם ,ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור ,אע"פ שכל מצות
אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם
לך אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות.
 :ã äëìä...בקור חולים מצוה על הכל ,אפילו גדול מבקר את הקטן ,ומבקרין הרבה פעמים
ביום ,וכל המוסיף משובח ובלבד שלא יטריח ,וכל המבקר את החולה כאילו נטל חלק
מחליו והקל מעליו ,וכל שאינו מבקר כאילו שופך דמים.
 :ä äëìäאין מבקרין את החולה אלא מיום שלישי והלאה ,ואם קפץ עליו החולי והכביד
מבקרין אותו מיד ,ואין מבקרין את החולה לא בשלש שעות ראשונות ביום ,ולא בשלש
אחרונות ,מפני שהן מתעסקין בצרכי החולה ,ואין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין,
ולא מחושי הראש ,מפני שהבקור קשה להן.
 :å äëìäהנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי כסא ,ולא על גבי
ספסל ,ולא על גבי מקום גבוה ,ולא למעלה ממראשותיו ,אלא מתעטף ויושב למטה
ממראשותיו ומבקש עליו רחמים ויוצא.
 :æ äëìäיראה לי שנחמת אבלים קודם לבקור חולים ,שנחום אבלים גמילות חסד עם
החיים ועם המתים.
 :æ"áãøשם הלכה ז :יראה לי שנחמת אבלים וכו' .אם לא שאמרה רבינו הייתי אומר
איפכא דבקור חולים קודם שיש בו כאילו שופך דמים דאמר רב דימי כל המבקר את
החולה גורם לו שיחיה ונחמת אבלים לית ביה חד מהני:
 :ùåçéîä øòù :ï"áîøì íãàä úøåúגרסינן בפרק במה מדליקין )שבת לב (.אמר רב
יצחק בריה דרב יהודה לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה
שאם חלה אומרים לו הבא זכות והפטר.
'ã çñðô ÷"äåæá äæ àöîðù äìàù ÷îòä ïééòå åðìù àøîâá åðéà åéìâø ìòî úåîä êàìîù äæ ïåùì .71
== == ?? íééç òøæ ò"òå .ñ"ùá úåúìéàùä úñøéâ äúéä êëù äàøðã ÷éñî íìåà ,î"øá ã"ìø
åùøéôå ,úáùá íéìåç ø÷áìå íéìáà íçðì åøéúä éùå÷á àúéà úáùã àøîâá :ïàë äìàù ÷îòäá áúë .72
ìáà ,íéìáà íåçéðã àîòè éàî ë"à éì äù÷å ,æ"ôø 'éñ à"âî 'ò úáùá ÷åòöé àîù íåùî ì"æ íéðåøçàä
.úáù âðåò íåùî åðãîì åðéáø éøáãî
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בסוטה אמר ר' חמא בר' חנינא מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם
לילך אחר השכינה והלא כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא הלך אחר דרכיו
של הקב"ה ,מה הקב"ה הלביש ערומים דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור
וילבישם אף אתה הלבש ערומים ,ומה הקב"ה בקר חולים שנאמר וירא אליו ה' אף אתה
בקר חולים ,ומה הקב"ה קבר מתים דכתיב ויקבור אותו בגי אף אתה קבור מתים ,ומה
הקב"ה נחם אבלים שנאמר ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה
נחם אבלים .דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמ"ח ,תחלתה גמ"ח
דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,וסופה גמ"ח דכתיב ויקבור
אותו בגי.
במסכת שמחות דהיא אבל רבתי ,תנו רבנן משאדם עולה למטה נכנסין אצלו ואומרים לו
לא דברים מחיים ולא דברים ממיתים ,שמא הלוית או שמא הלווך אדם ,שמא הפקדת
אצל בני אדם או שמא הפקידו אצלך .ואין נכנסין אצלו לא בראשון ולא בשני אלא
בשלישי .ואם היה מטורף אפי' בראשון .והקרובים נכנסים אצלו בכל שעה שבקור חולים
אין לו שעור.
בפאה ירושלמי )פ"ג ה"ט( דרך ארץ הקרובים נכנסים אצלו מיד והרחוקים נכנסין אצלו
לאחר שלשה ימים ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסין אצלו מיד ,דלמא ר' חוניא ור'
פנחס ור' חזקיה סלקון מבקרא לר' יונה בתר תלתא יומין .אמר לון בי בעיתון מקיימא
מתניתא .פירוש אמר להם בתמיהה לומר שהחברים כקרובין ונכנסין אצלו מיד.
במסכת נדרים )לט (:תנא בקור חולים אין לו שיעור .מאי אין לו שיעור אמר אביי אפי'
גדול אצל קטן .רבא אמר אפי' מאה פעמים ביום .רבי חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא
רבי חלבו באיש ליכא דקא אתי ,אמר להו ולא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר'
עקיבא שחלה ולא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר"ע לבקרו ובשביל שכבדו ורבצו לפניו
חיה אמר לו רבי החייתני יצא ר"ע ודרש כל שאינו מבקר את החולה כאלו שופך דמים.
כי אתא רב דימי אמר כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה וכל שאינו מבקר
את החולה אינו מבקש עליו רחמים שיחיה.
אמר רב שישא בריה דרב אידי לא לסעוד אינש קצירא לא בתלת שעי קמייתא ולא בתלת
שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי .תלת שעי קמייתא רויחא דעתיה
בתרייתא תקיף חולשיה .פירוש לא ליסעוד אינש קצירא כדכתיב ופקודת כל האדם יפקד
עליהם ומתרגמינן וסיעדא דכל בני אינשא יסתעד עליהון והוא כמו ביקור.
ושמעינן מהכא דבקור חולים כדי שיכבדו וירבצו לפניו ויעשו לו הצרכים הצריכים לחליו
וימצא נחת רוח עם חבריו ,ועוד כדי שיכוין דעתו לרחמים ויבקש עליו כדתניא )מ"ק ה'
א'( וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים .הלכך המבקר
את החולה ולא בקש עליו רחמים לא קיים המצוה.
תניא )נדרים מא (.ר' יוסי בן פרטא אומר משום ר' אליעזר אין מבקרים לא לחולי מעים
ולא לחולי העין ולא למיחושי הראש חולי מעים משום כיסופא .חולי העין ומיחושי הראש
משום דרב יהודה דאמר רב יהודה דבורא קשי לעינא ומעלי לאישתא .הילכך היכא דתקיף
ליה עלמא בין באישתא בין בשאר חליים וקשה לי' דיבורא אין מבקרין אותו לפניו אלא
נכנסין בבית החיצון ושואלין עליו ודורשין בו אם צריכין לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא בזה,
ושומעין צערו ומבקשין עליו רחמים.
 :àñù ïîéñ :íéãéñç øôñעני חולה ועשיר חולה ורבים הולכים לעשיר לכבדו ,תלך אתה
אצל העני אפילו אם העשיר תלמיד חכם ,כיון שרבים מצויין אצלו ואצל
העני אין הולך אדם ,אבל אם תלמיד חכם צריך והעני צריך כבוד התורה עדיף ,ואם תלמיד
חכם ואינו ירא שמים והעני עם הארץ ירא שמים ,ירא שמים קודם שנאמר )תהלים קיא י(
ראשית חכמה יראת ה') ,שם טו ד( ואת יראי ה' יכבד ,וכתיב אצל ביקור חולים של עני אשרי
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משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' ,וכתיב ה' יסעדנו על ערש דוי ה' ישמרהו ויחיהו.
 :ãøúú ïîéñהחולה כשהחכמים מבקרים אותו וקשה להם שמתבטלים מן המצות ומדברי
תורה בעבורו כתיב אשרי משכיל אל דל.
åø÷áì åàáù çåø úçð åì äùåò ë"çà åì åãéâäå ïùé äìåçä àöî åìéôà ì

 :àøéå úùøô ùéø íéð÷æ úòã :ù"àøä ùåøéôוירא אליו ,פרש"י לבקר את החולה אמר
ר' חמא ב"ח יום ג' למילתו היה ובא הקב"ה ושאל לו ,פירוש לפירושו,
מלשון וירא מוכח שלא בא אלא לבקרו מדלא כתיב אחריו לא אמירה ולא דיבור ובא
ללמד דרך ארץ שיש לו לאדם לבקר החולה ואפילו לא ידבר עמו דבר כגון שמצאו ישן,
וניחא לו כאשר יגידו לו לחולה כי בא פלוני לראותו עושה לו נחת רוח.
 :áé é àø÷éå :ééçá åðéáøוידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים.
וכבר הזכיר למעלה )פסוק ו( ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו,
והיה ראוי שיהיו פסוקים אלו סמוכים זה לזה כי הכל דבר משה לאהרן ולשני בניו שלו
בשוה ,ומה שהפסיק ביניהם בפרשת יין ושכר אל תשת ,כדי ללמדך דרך ארץ שחייב אדם
לנחם אבלים ,כי אהרן היה מתאבל כאן על שני בניו נדב ואביהוא ובא הקב"ה לנחם אותו
כמו שדרשו רז"ל בפסוק וירא אליו לבקר את החולה ,וזהו שתמצא הדיבור לאהרן לבדו
באמרו וידבר ה' אל אהרן לאמר ,וכן דרשו רז"ל מה הוא רחום אף אתה היה רחום ,מה
הוא חנון אף אתה היה חנון ,מה הוא מנחם אבלים אף אתה היה מנחם אבלים ,מה הוא
מבקר חולים אף אתה היה מבקר חולים ,מה הוא קובר מתים אף אתה קבור מתים.
וכן אמרו במדרש קהלת )קהלת ז א( טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה ,מוטב
שילך האדם במידה שנוהגת בחיים ובמתים ממידה שאינה נוהגת אלא בחיים ,אמר הקב"ה
למד ממני שהנחתי שמחת בני במשכן ונגליתי לאבל נדב ואביהוא .אבל רז"ל )סוטה יד(
הוכיחו ממקום אחר שהוא יתברך מנחם אבלים ממה שכתוב )בראשית כה יא( ויהי אחרי
מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו ,וכוונתם בברכה זו תנחומי אבלים היתה:
... :?? æ íéøáã :ééçá åðéáøועוד יכלול עון עקבי יסובני ,שבא להזהיר על אותן מצות
שהוא חייב לפסוע בהן והן פסיעות של מצוה ,כגון ללכת אל בית הכנסת
ולבית המדרש ,ולבקר את החולים ,וללוות את המתים ,ולנחם אבלים ,כל אלו מצות של
פסיעות ושכרן גדול ,וכבר אמרו רז"ל )ברכות ו (:שאפילו בשבת מותר לו לרוץ לבית
הכנסת שנאמר )הושע יא י( אחרי ה' ילכו כאריה ישאג ,ואם אינו מקיים מצות של פסיעות,
אותו עון יסובהו ליום הדין ,זהו עון עקבי יסובני.
 :àøéå úùøô :(à"áùøä ãéîìú) éìé÷ñ á÷òé åðéáøì :äçðîä úøåúאשרי משכיל אל
דל ביום רעה ימלטהו ה') .תהלים מא ב( פסוק זה אמרו דוד המלך ע"ה
על ההשתדלות בהשגחת העני והדל .וזאת ההשגחה אינה השגחה בענין ראיית העין לבד,
כי אם אף השגחת הלב וההתבוננות בעין השכל להתבונן סיבת זה הדל וסודו ויסודו .וזהו
שאמר משכיל אל דל ,ולא אמר רואה או מביט או משגיח ,ללמד שצריך להתבונן בענין
הזה בעין השכל לחקור ולדרוש סיבתו וענינו .וכמה מיני דלים יש ,והדל הקרוב והצריך
יותר הוא שאדם מחויב להשתדל בו ולהשגיח עליו בעין השכל...
íéìåç øå÷éá úåöî ì

...ואחר שיעזור ויושיע לזה הדל הקרוב אליו ] ,[èîùðù òè÷á ìéòì ë"ùîë åùôð åðééä-ישתדל
לעזור ולהושיע הדל המסוכן שנפל למשכב והוא החולה .שכיון שנפל למשכב צריך זכות
גדול להקימו ,וכמו שדרשו רז"ל )שבת לב (.בכי יפול הנופל ממנו ,להביא זכות וראיה כדי

   

246

9

 

äçðîä úøåú

שינצל מן המיתה שנקנסה עליו ,והוא הנקרא דל כדאמרינן )שמואל-ב יג ד( מדוע אתה ככה
דל בן המלך) ,ישעיה לח יב( ומדלה יבצעני.
ועליו נאמר אשרי משכיל אל דל ,שצריך להתבונן תחלה משפטי השם ית' ,שהוא מביא
יסורין על האדם כדי לנקותו ולטהרו מעוונו ,שאין יסורין בלא עון כדכתיב )תהלים פט לג(
ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם .ואלו היסורין הן מאהבת השם ית' באיש ההוא דכתיב
)משלי ג יב( כי את אשר יאהב ה' יוכיח ,ורוצה ליפרע ממנו בזה העולם האבד ,כדי לזכותו
לחיי עולם הבא הקיים לעד .ואלמלא שחטא לא היה צריך לאלו היסורין נמצא שהעון
גורם היסורין .ועליהן הזהיר דוד ואמר אשרי משכיל אל דל ,כי בראותו היסורין הבאים
על חבירו לנקותו מעונו ,גם הוא ירא ויחת ויקח מוסר לשוב מדרכו הרעה ,ולא יוסיף
לחטוא עוד כדי שלא יבואו עליו יסורין ,ועון עקיביו יסובוהו ביום רעה )תהלים מט ו( .וזהו
שאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' ,שאם יתן אל לבו להשתדל ולהתבונן
בענין היסורין ויתרחק מן החטא ,לא יבואו עליו יסורין ,וביום רעה ימלטהו ה'.
ועוד צריך להתבונן ולהשתדל לעזור הדל הזה שהוא החולה ,במה שחננו השם ית' .אם
יש לו ידיעה והחכמה במלאכת הרפואה ,ישתדל ליעצו בהנהגתו וברפואתו ,הרי זה מחוייב
להתעסק בו ולהציל נפשו מני שחת ,דכתיב והשבותו לו ,ודרשו רז"ל )סנהדרין עג (.זו השבת
אבדת גופו .וכל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם ומלואו ,כי לכך נברא אדם
יחיד וממנו נתמלא העולם ,וכך כל יחיד ויחיד אפשר שימלא העולם .וכן הוא אומר קול
דמי אחיך ,דמו ודמי זרעותיו שהיו ראוין לצאת ממנו ,וזהו טעם פקוח נפש ,ועיקר פקוח
נפש הוא המתעסק לרפאותו.
ומי שאינו יודע בחכמת הטבע במה שיוכל לעזור ולהושיע לחולה ,יעזרהו במתן בסתר
אם החולה עני והמבקר יש לאל ידו כי גם זה בכלל רפואתו .ואם החולה עשיר ואינו
צריך למתנת בשר ודם וכן המבקר עני ואין לאל ידו לעזרו ,יעזרהו ויושיעהו בתפלתו
ובראיית פניו בשמחה ולשעשעו בדברים טובים.
íéìåç øå÷éá ïéðòá øáãî øåîæîä ìë ì

וכל אלו הם מחובות ביקור חולים ,ואנו לומדים אותם ממה שנאמר במזמור הזה .כי עיקר
המזמור נאמר על ביקור חולים ,ודוד כי אמרו על חליו אמרו .והודיע היאך היא חובת
הביקור .ואמר כי עיקר הביקור הוא התפלה ,וזהו שאמר ה' ישמרהו ויחיהו וגו' ,כלומר
כך יש לומר ולהתפלל על החולה כשיבקרנו ,וצריך שיכין לבו בתפלה זו בתכלית הכוונה.
ועל כן אמרו רז"ל )שבת יב (.שהמבקר החולה בשבת יאמר שבת היא מלצעוק וכו' ,וכל
זה למה – מפני שצריך לשבר את לבו ולדכאו בתפלה זו ובשבת אסור בכל זה.
ואם אין אדם מתפלל על החולה בכוונה גמורה ,אין לו לבקרו ,כי המתפלל עליו ואין פיו
ולבו שווים הרי זה חנף ומרע ,והוא מכלל האויבים שאמר עליהם )שם ז( ואם בא לראות
שוא ידבר ,כלומר כשהאויב בא לבקר ומתפלל שאין פיו ולבו שווים ,ולא עוד אלא בעודנו
מבקרו מחשב הוא מה רעה ומה גנות יכול לספר עליו ,וכשיצא לחוץ יספר בגנותו ,וזה
שאמר ,לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר .ומה הוא הגנות שיספר עליו ,דבר בליעל יצוק
בו ואשר שכב לא יוסיף קום ,כלומר כל רשעו וכל דבר בליעל שעשה הרי הוא חל על
ראשו ,ובאו ימי הפקודה באו ימי השלום והרי נפקד עליו עונו ,וכיון ששכב לא יוסיף
לקום כי מזאת המפלה ימות.
וכל זה היה אומר דוד על אויביו שהיו עושים ואומרים בשעה שהיו מבקרים אותו ,ועל כן
היה קורא אותם רשעים ובני בליעל ובני עולה ובני נכר ,כי כל מי שהוא מזרע ישראל יש
לו לרחם על חבירו ,וסימן לזרע ישראל הרחמנות דכ' ונתן לך רחמים וגו' כאשר נשבע
לאבותיך ,ומי שאינו מרחם על ישראל חבירו ,בידוע שאינו מזרע ישראל הקדושים דכ' בהו
)שמואלב כא ב( והגבעונים לא מבני ישראל המה ,מפני שלא היה להם רחמנות על בני שאול.
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והטעם בזה מפני שהשם ית' בחר בישראל מכל האומות להיות לו לעם ולהדמות לו במדת
החסידות דכ' והלכת בדרכיו ,אחרי ה' אלהיכם תלכו וגו' ,מה הוא חנון אף אתה היה חנון
וכו' עד מה הוא מבקר חולים אף אתה היה מבקר חולים ,דכתיב בעצם היום הזה נימול
אברהם וגו' ,וסמיך ליה וירא אליו ה' ,מלמד שבא לבקרו .והראיה לזה ,שכל מקום שאמר
וירא אליו ה' ,תמצא שם מיד מה היתה צורך אותה הראיה או אמירה או דיבור או ברכה,
ובכאן לא תמצא צורך לזאת הראיה ,הא למדת שבא לבקרו .וזהו מאמרם ז"ל )ב"מ פו(:
אמר ר' חמא בר חנינא אותו היום יום שלישי למילה היה ובא הקב"ה לשאול באברהם,
אמר הקב"ה למלאכי השרת בואו ונבקר את החולה שמצות ביקור חולים גדולה לפני.
וירד הקב"ה הוא ומלאכי השרת לבקר את אברהם שנאמר וירא אליו ה' באלני ממרא וגו'.
הא למדת שמצות ביקור חולים גדולה מאד ,שאפילו הקב"ה מתנהג בה .וזהו שאמר דוד
אשרי משכיל אל דל ,אשרי מי שמתבונן למצות ביקור חולים ,דאין לה שיעור אפילו מאה
פעמים ואפילו גדול אצל קטן ,ויפה אמר דוד אשרי משכיל אל דל.
 :íéìåç øå÷á úåëìä á"ç :ìéðåìî øùà åðéáøì :íééç úåçøàמצות בקור חולים על
הכל מדבריהם אפילו גדול מבקר את הקטן ומבקרין פעמים הרבה ,וכל
המוסיף הרי זה משובח ובלבד שלא יטריח ,וכל המבקר את החולה כאלו נוטל חלק מחליו
והקל עליו וכל שאינו מבקר כאלו שופך דמים.
כתב רב אחא גאון ז"ל הילכך מיחייב למיזל ולשיולי ביה ,וכי אזל לא ליזיל לחודה אלא
בהדי אחרינא ,ומעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה ולא נכנסו חכמים לבקרו
ונכנס ר' עקיבא לבקרו ומתוך כך שכבדו ורבצו הבית לפניו אמר לו ר' החייתני יצא ר'
עקיבא ודרש מי שאינו מבקר חולים כאלו שופך דמים.
גרסינן בנדרים אמר ר' אחא בר חנינא כל המבקר את החולה נוטל אחד מששים בצערו,
אמר ליה אביי אם כן ליעלון שיתין ולוקמיה ,אמר ליה כעישורייאתא דר' ובבן גילו ,דתניא
ר' אומר בת הנזונת מן האחים נוטלת עשור נכסים ]אמרו לו לרבי לדבריך מי שיש לו
עשר בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להן ראשונה נוטלת עישור נכסים[
ושנייה מה ששיירה הראשונה וכן כולן.
עוד שם אמר ריש לקיש רמז לבקור מן התורה שנאמר אם כמות כל האדם ימותון אלה
ופקודת כל אדם וכו' ,מאי משמע אמר רבא אם כמות כל האדם ימותון ,אלה שהם חולים
ומוטלין בעריסתן ובני אדם מבקרין אותן .ומצאנו שהקב"ה ביקר אברהם אבינו וכו'.
והמבקר ניצול מדינה של גיהנם שנאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה'.
ואין מבקרין את החולה אלא מיום שלישי והלאה ,ואם קפץ עליו החולי והכביד מבקרים
אותו מיד ,והקרובים נכנסין אצלו מיד בכל שעה שבקור חולים אין לו שעה אבל אחרים
אין מבקרים לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות לפי שהן מתעסקין ]בצרכי החולה[
ומצטער ]ואין מבקרין לא חולי מעים[ ולא חולי עין ]ולא מחושי הראש[ מפני שהדבור
קשה להם.
הנכנס לבקר את החולה לא ישב על גבי המטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כסא ולא
על גבי מקום גבוה ולא למעלה ממראשותיו של חולה ,אלא מתעטף ויושב למטה ממראשותיו
ומבקש רחמים ויוצא ì"æ ã"áàøä áúëå .מסתברא כשהחולה ישן על גבי קרקע ,אבל אם
יושב על גבי מטה מותר למבקר לישב על גבי מטה וספסל.
במסכת שבת )יב (.כתוב אית מרבנן דאמרי כשנכנסין לבקר את החולה אומר המקום ירחם
עליך בתוך חולי עמו ישראל ,ואית דאמרי המקום יפקדך לשלום ,פרש"י ז"ל דזה בחול.
טעמא דמאן דאמר המקום ירחם עליך לפי שכולל אותו ]בתוך[ חולי ישראל והנה הוא
כצרכי רבים שמותר ,ועוד מאחר שהלכה פסוקה שגזר דינו של אדם נגזר בראש השנה
ונחתם ביה אם יתפלל עליו הרי זה תפילה בטלה ,דגזר דין דיחיד לא מקרע ,ולכן כוללו
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בתוך חולי ישראל משום דגזר דין דרבים מקרע .ומי שאומר המקום יפקדך לשלום אתיא
כמאן דאמר יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין אחר גזר דין.
וצריך לישב שם באימה וביראה לפי שהשכינה למעלה ממראשותיו של חולה שנאמר ה'
יסעדנו על ערש דוי.
היו לפניו בקור חולים ונחמת אבילים] ,מנחם אבלים[ תחלה שהניחום גמילות חסדים עם
החיים ועם המתים.
תניא כתוב בתוספתא משעולה אדם למטה נכנסין בני אדם אצלו ואומרים לו לא דברים
מחיים ולא דברים ממיתין ,אומרים שמא הפקדת אצל אחרים או אחרים הפקידו אצלך,
שמא הלוית לאדם או אדם הלוך.
מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה שכן דרך כל המומתים להתודות ,אדם יוצא לשוק
יהיה דומה כמו שנמסר לסרדיוט ,חש בראשו דומה כמי שנתנוהו בקולר ,עלה למטה דומה
כמי שהעלוהו לגרדום לידון שכל העולה לגרדום לידון ,אם יש לו פרקליטין גדולים ניצל
ואם לאו אינו ניצל ,ואלו הן פרקלטין גדולים תשובה ומעשים טובים.
]נטה[ למות אומרים לו התודה עד שלא תמות ,הרבה שנתודו ולא מתו והרבה שלא נתודו
ומתו והרבה שמהלכין בשוק ומתודין ,שבזכות שאתה מתודה אתה חי ,אם יכול להתודות
בפיו מתודה ואם לאו יתודה בלבו ,אחד המתודה בלבו כמתודה בפיו ובלבד שתהא דעתו
מיושבת עליו.
בספרי תני ואשמה הנפש ההיא והתודו זה בנה אב על כל המתים שיטענו ודוי.
וזה סדר הודוי של שכיב מרע כמו שכתב הרמב"ן ז"ל :מודה אני לפניך ה' אלהי
ואלהי אבותי שרפואתי ומיתתי בידך יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתרפאני
רפואה שלימה .ואם אמות מחולי זה תהא מיתתי כפרה לכל חטאותי ועונות ופשעים
שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך ותן חלקי עם הצדיקים בגן עדן וזכיני לחיי העולם
הבא הצפוי לצדיקים.
ברכה לחולה :ה' אלהי האלהים ואדוני האדונים מושל בעליונים ובתחתונים הנותן ליעף
כח ולאין אונים זכור לנו היום ובכל יום ברית אביר ראשונים וברית י"ג מידות של רחמים
ותחנונים הכתובות בתורתך על ידי ציר אמונים .ויש מקומות מתחילין מצלאין )אחנא(
]אנחנא[ וכו' והכל הולך אחר המנהג.
ה' ה' אל רחום וחנון וגו' ,האל הנאמן האב הרחמן הרופא לכל תחלואי עבדיו ומחבש
למכאובי ידידיו הגואל משחת חית חסידיו המציל ממות נפש מורדיו ,הוא ברוב חנינה וחמלה
יעלה רפואות תעלה אל תחלואי פלוני בר פלוני ולכל מכאוביו כרצונו וכרצון כל אוהביו.
מלך ברחמיו יחייהו ויחלמהו ,מלך בחסדיו ירחמהו וישלח דברו וירפאהו ,מלך ברחמיו
יסעדנו על ערש דוי לבלתי היות ראש לחולי ולבו לבב דוי ,מלך ברחמיו ישלח לו ממרומיו
מרפא ברכה מרפא רצון ונדבה ,מרפא חסד ואהבה ,מרפא תרופה ותעלה ,מרפא חנינה
וחמלה ,מרפא רחמים גלויים וידועים ,מרפא שלום וחיים.
מלך ברחמיו יקיים בו מקראות הכתובים רפאני ה' וארפא הושיענו ואושעה כי תהלתי
אתה ,ועוד כתיב בורא ניב שפתים וגו' ,ועוד כתיב וזרחה לכם יראי שמי וגו' ,ועוד כתיב
אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח וגו' ,ועוד כתוב כי אעלה ארכה לך וממכותיך
ארפאך נאם ה' ,ועוד כתיב והסיר ה' ממך כל חולי ,ועוד כתיב והיה אם שמוע תשמע
בקול ה' אלהיך והישר בעיניו תעשה וגו' כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך
כי אני ה' רפאיך ,וכל חולי עמו ישראל יהיו בכלל הברכה והחיים והרחמים וכן יהי רצון
ונאמר אמן.
סדר שנוי השם-] ...עיי"ש[
==??ãåòå ?? ÷"îñå úåúìéàùîíéòáåð åéøáã
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 :íéìåç øå÷éá úåëìä ïéã :áé÷ ïîéñ :åá ìëביקור חולים מצוה על הכל מדבריהם אפילו
גדול מבקר את הקטן ,ומבקרין פעמים הרבה בכל יום וכל המוסיף הרי זה משובח
ובלבד שלא יטריח ,וכל המבקר את החולה כאילו נטל חלקו מחליו והקל מעליו וכל
שאינו מבקר כאילו שופך דמים ,ומעשה בתלמיד מתלמידי רבי עקיבא שחלה ולא נכנסו
חכמים לבקרו ונכנס רבי עקיבא ובקרו וכבד את הבית ועל זה אמר לו החייתני יצא רבי
עקיבא ודרש כל שאינו מבקר את החולה כאלו הורג הנפש,
ומצינו שהקב"ה ביקר אברהם אבינו כמו שאמר וירא אליו ה' ,ופירש רש"י לבקר את
החולה ,ומבקר חולים נצול מדינה של גיהנם שנאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו
ה' ,ואין מבקרין החולה אלא מיום שלישי והלאה ואם קפץ עליו החולי והכביד מבקרין
אותו מיד ואין מבקרין לא בשלשה ראשונות ולא בשלשה אחרונות לפי שמתעסקים בהן
בצרכי החולה ואין מבקרין לא חולי העין ולא חולי בני מעים מפני שהדבור קשה להם.
הנכנס לבקר החולה לא ישב על גבי המטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כסא ולא על
גבי מקום גבוה ולא למעלה מראשותיו של חולה אלא מתעטף ויושב למטה מראשותיו
ומבקש עליו רחמים ויצא,
במסכת שבת כתוב אית דאמרי כשנכנסין לבקר החולה אומרים המקום ירחם עליך בתוך
שאר חולי עמו ישראל ,ואית דאמרי המקום יפקדך לשלום ,טעמא דמאן דאמר המקום ירחם
עליך לפי שכולל אותו בתוך חולי עמו ישראל והנה הוא כצרכי רבים שהוא מותר ,ועוד
מאחר שהלכה פסוקה שגזר דינו של אדם נגזר בראש השנה ונחתם ביום הכפורים אם יתפלל
אדם הרי זו תפלת שוא דגזר דין דיחיד לא מקרע ולכן כוללו בתוך חולי ישראל משום דגזר
דין דרבים מקרע ,ומי שאומר המקום יפקדך לשלום איתא כמאן דאמר יפה צעקה לאדם
בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין כ"מ ,וצריך לישב באימה וביראה לפי שהשכינה למעלה
מראשותיו של חולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי ,היו לפניו בקור חולים ונחמת אבלים
מנחם האבלים תחלה שנחום אבלים גמילות חסדים עם המתים ועם החיים.
 :æö÷ ïîéñ à"ç ú"åù :ì"éøäîועל ביקור שונא ,אדוני לא פירש מאי טעמא שונא ליה,
אי הוה מאותן שמותר לשנאותם לא קוראים בו עמך כיון שאינו עושה מעשה
עמך ,ואפילו להחיותו אין מצווין ,ואפילו בן על אביו אינו נענש ,כל שכן שאינו חייב
לבקרו שהוא גם כן בכלל גמילות חסדים והוי גם בכלל להחיותו כדמוכח פרק אין בין
המודר דטעמא דביקור חולים חשוב להנאתו נמי.
ואי הוה מאותן שאסור לשנאותן אלא יצר הרע של הבריות תקפה לשנאותו ,אדרבא מצוה
טפי לבקרו מאיניש אחריני כדמוכח באלו מציאות דאפילו טעינת שונא קודם לפריקת
אוהב ,אע"ג דצער בעלי חיים דאורייתא ,משום דלכוף יצרו עדיף ,וההוא שונא מיירי דראה
בו דבר עבירה בינו לבינו דאיהו מותר לשנאותו כדמוכח בערבי פסחים ואסור להגיד
לאחרים דאין מאמינים לו ומפיק עליו שם רע ,ואפילו הכי לכוף יצרו עדיף.
ואי משום דכתב מר דנראה כשמח לאידו ,אי שמח לאידו הוי עדיף ליה לחולה כדאמר
רבא )נדרים מ .בשינוי( יומא קמא טרוקי גלי מכאן ואילך אכריזו בשוקא וכו' ,עד מאן דסני
ליה יחד ,וכתיב בנפול אויביך וגו' .אך עדיין יש להסתפק אם הוא בעצמו יראה )אצ"ל:
ירא( שיחשדוהו ששמח לאידו של שונאו ,ואפילו הכי נראה לי להביא ראיה מטעינה
כדפירשתי לעיל דקיימא לן כמלא ריס צריך לילך אחריו ,ובכל ענין קפסיק ותני שונא
לטעון וכו' ,מכלל דמיירי שעומד אצלו ממש ואפילו הכי לא ילך לו ממנו שלא יהא נראה
כשמח לקלקולו ,אלא ודאי אפילו הכי צריך להתקרב אליו ולסייע וכיון שזה מסתייע אין
חוששין על מראית העין .והכי נמי ודאי זה מסתייע ע"י דנוטל אחד מס' שבחליו ,וכמעשה
דרבי עקיבא )נדרים מ (.דכבד ורבץ לפניו.
והמודר הנאה מחבירו מסתמא לא מאהבה עשה ואפילו הכי מבקרו ,וקאמר אלמא מחיותא
לא מדרינן .ונהי דלמאי דקאמר התם כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים ,והאי
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שונא אפשר שאינו מבקש ,מכל מקום טעמא אחריני שפירשנו לעיל שייכא גם בשונא,
וכדפריך התם ולעייל ביה שיתין ונוקמה ליה כולה ,אלמא שדבר פשוט הוא שמהדריהו.
ועוד ראיה מפרק אלו מגלחין דגרסינן התם )נדרים מ (.כי חלש רב יודא עיילו רבנן לשיולי
)פי' לבקרו( ,על איהו נמי בהדייהו וכו' ,ושונאו הוה כדמוכח התם ,ואי הוה נראה כשמח
לאידו חלילה וחס דרבנן שבקוהו ליה למיעל בהדייהו משום כבודו דרב יודא ,וגם כל
ישראל אינם חשודים שישמחו לחלי חבריהם ,אע"פ ששנאו אין שמחין למיתתו וכל חולי
מסוכן הוא דכתיב רוטפש בשרו מנוער וכו'.
=.<?> ê"ùå , <?> ç"á ,äùî éëøãá ù"ééò ,ä"ìù 'éñ ã"åé ò"åùá àáåî äæ ïéã

 :ññåâå úåîì äèåðå äàåôøå íéìåç øå÷éá úåëìä :äìù 'éñ ã"åé :øåèקוצר דברים לספר
תורת האדם שחבר הרב הגדול הרמב"ן עם קצת דעות אחרות שאכניס בו ועל כל
דבר ודבר אכתוב מסקנת א"א הרא"ש ז"ל ועל הסדר שסידר הרב חוץ מהדברים שכתבתי
במקומות אחרים.
א"ר יצחק בריה דרב יהודה לעולם יבקש אדם שלא יחלה שאם חלה אומרים לו הבא
זכות ותפטר .וכיון שחלה האדם מצוה על כל אדם לבקרו שכן מצינו בהקב"ה שמבקר
חולים ,כמו שדרשו בפסוק וירא אליו ה' באלוני ממרא מלמד שבא אליו לבקר החולה
וסמכוה אקרא והודעת להם את הדרך ילכו בה.
ומצוה גדולה היא לבקר שמתוך כך יבקש עליו רחמים ונמצא כאילו מחיה אותו ,וגם
מתוך שרואהו מעיין בענינו אם יצטרך לשום דבר משתדל בו להמציאו לו ועושה שיכבדו
וירבצו לפניו.
והקרובים נכנסין מיד לבקרו והרחוקים אחר ג' ימים ,והחברים כקרובים ,ואם קפץ עליו
החולי אלו ואלו נכנסין מיד ואפילו הגדול ילך לבקר הקטן ואפילו כמה פעמים ביום ואפילו
בן גילו שנוטל אחד מס' בחליו ,וכל המוסיף הרי זה משובח ובלבד שלא יטריח לו.
ולא ישב ע"ג מטה ולא ע"ג כסא ולא על ספסל אלא מתעטף ויושב לפניו שהשכינה
למעלה מראשותיו של חולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי .ואין מבקרין אותו בג' שעות
ראשונות של יום מפני שכל חולה מיקל עליו חוליו בבקר ולא יחוש לבקש עליו רחמים,
וכן לא בג' שעות אחרונות של יום שאז מכביד עליו חוליו ויתיאש מלבקש עליו רחמים.
וכשמבקש עליו רחמים אם מבקש לפניו יכול לבקש בין בכל לשון בין בלשון הקדש,
ושלא בפניו לא יבקש אלא בלשון הקודש כשאר תפלות יחיד ,ויכלול אותו עם חולי
ישראל ,שיאמר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל ,ובשבת יאמר שבת היא מלזעוק
ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום.
ומזכירין אותו שיתן דעתו על עניניו דתניא משעלה אדם למטה נכנסין אצלו ואומרים לו
לא דברים מחיים ולא דברים ממיתים שמא הלוית או שמא הלוך אדם או שמא הפקדת
אצל בני אדם או הפקידו אצלך ,פירוש אומרים לו שיתן דעתו על עניניו ואל יפחד מפני
זה יותר מן המות.
אין מבקרים לא לחולי מעיים ולא לחולי העין ולא לחולי הראש חולי המעיים משום
כיסופא חולי העין והראש מפני שהדבור קשה ליה הלכך כל חולי דתקיף ליה עלמא וקשה
ליה דבורא אין מבקרין אותו בפניו אלא נכנסין בבית החיצון ושואלין ודורשים בו אם
צריכים לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא בו ושומעין צערו ומבקשין עליו רחמים.
מבקרין חולי נכרים מפני דרכי שלום.
תניא האיש משמש האיש בחולי המעיים אבל לא את האשה ,והאשה משמשת האשה
והאיש בחולי המעיים.
ראובן שאסר הנאתו על שמעון וחלה שמעון יכול ליכנס לו ולבקרו ,ובמקום שנותנין שכר
למי שישב אצל החולה לצוות לו לא ישב אצלו אלא מבקרו מעומד ,ואם חלה בנו של שמעון
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יכול ראובן ליכנס לו ולישב עמו ולבקרו .אם נכסי שמעון אסורין על ראובן וחלה שמעון
נכנס ראובן לבקרו מעומד אבל לא ישב ,חלה בנו אינו נכנס כלל אלא שואל עליו בשוק:
 :äìù ïîéñ äòã äøåé :óñåé úéáא( קוצר דברים לספר תורת האדם וכו' אמר רב יצחק
בריה דרב יהודה לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו' .בפרק ב' דשבת
)לב :(.ומ"ש וכיון שחלה מצוה על כל אדם לבקרו שכן מצינו בהקב"ה שמבקר החולים
וכו'] .בסוף פרק קמא דסוטה[ )יד (.אמר רבי חמא בר חנינא מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם
תלכו וגו' אלא הלך אחר מידותיו ודרכיו של הקב"ה וכו' מה הוא בקר חולים שנאמר
וירא אליו ה' אף אתה בקר חולים :ומ"ש וסמכוה אקרא דוהודעת להם את הדרך ילכו
בה .בפרק שני דמציעא )ל:(:
ומצוה גדולה היא לבקר שמתוך כך יבקש עליו רחמים ונמצא כאילו מחיה אותו וגם מתוך
שרואהו ומעיין בענינו אם יצטרך לשום דבר משתדל בו להמציאו לו ועושה שיכבדו
וירבצו לפניו .בפרק אין בין המודר )נדרים מ .(.וכתב הרמב"ן בתורת האדם )עמ' יז(
שמעינן מהכא דביקור חולים כדי שיכבדו וירבצו לפניו ויעשו לו צרכים הצריכים לחליו
וימצא נחת רוח עם חביריו ועוד כדי שיכוין דעתו לרחמים ויבקש עליו הלכך המבקר את
החולה ולא ביקש עליו רחמים לא קיים מצוה זו:
והקרובים נכנסים מיד לבקרו .במסכת שמחות ובירושלמי דפיאה סוף פרק ג' )ה"ט( :ומ"ש
והרחוקים אחר שלשה ימים .במסכת שמחות :ומ"ש והחברים כקרובים .בפאה ירושלמי
)שם( רבי חוניא ורבי פנחס ורבי חזקיה סלקין מבקרא לרבי יונה בתר תלתא יומין אמר
לון בעיתון מקימה מתניתין פירוש בתמיה לומר שהחברים כקרובים ונכנסים אצלו מיד:
ומ"ש ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסין מיד .במסכת שמחות:
ב( ואפילו הגדול ילך לבקר הקטן ואפילו כמה פעמים ביום .פרק אין בין המודר )לט:(:
ומ"ש ואפילו בבן גילו שנוטל אחד מששים בחליו .בפרק שני דמציעא )שם(:
ומ"ש וכל המוסיף הרי זה משובח ובלבד שלא יטריח:
ג( ולא ישב לא ע"ג מטה ולא ע"ג כסא וכו' .ברייתא בפרק קמא דשבת )יב (:ובפרק אין
בין המודר .וכתב הר"ן )נדרים שם( איכא מאן דאמר דדוקא כשהחולה שוכב על גבי קרקע
שנמצא המבקר גבוה ממקום השכינה .וכן כתבו הגהות מיימון בסוף הלכות אבל )פי"ד
אות א(:
ד( ואין מבקרין אותו בשלש שעות ראשונות של יום מפני שכל חולה מיקל עליו חליו
בבוקר וכו' ולא בשלש שעות אחרונות של יום וכו' .מימרא פרק אין בין המודר )מ.(.
והרמב"ם בפרק י"ד )מהל' אבל ה"ה( נתן טעם מפני שבאותן השעות הן מתעסקים בכל
צרכי החולה:
ה( וכשמבקש עליו רחמים אם מבקש לפניו יכול לבקש בין בכל לשון בין בלשון הקודש
ושלא בפניו לא יבקש אלא בלשון הקודש .כן כתב הרמב"ן בתורת האדם )עמ' יח( מדגרסינן
בפרק קמא דשבת )יב (:אמר רבה בר בר חנה כי הוה אזלינן בתריה דרבי אלעזר לשיולי
בתפיחה פירוש לבקר את החולה זימנין אמר המקום ]יפקדך לשלום[ וזימנין אמר רחמנא
ידכרינך לשלם היכי עביד הכי והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי
ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו שאין מלאכי
השרת מכירין בלשון ארמי שאני חולה דשכינה עמו כלומר ואין המתפלל צריך שיזדקקו
לו מלאכי השרת להכניס תפילתו:
ומ"ש כשאר תפלות יחיד .כלומר דציבור מתפללין בכל לשון שירצו נתבאר בטור אורח
חיים סימן ק"א )בסופו(:
ו( ויכלול אותו עם חולי ישראל וכו' .בפרק קמא דשבת )יב (.ת"ר הנכנס לבקר את החולה
בשבת אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא רבי מאיר אומר יכולה שבת שתרחם
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בזכותה רבי יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל חולי עמו ישראל רבי יוסי אומר המקום
ירחם עליך בתוך חולי עמו ישראל שבנא איש ירושלים אומר בכניסתו אומר שלום ביציאתו
אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ]ורחמיו מרובין[ ושבתו בשלום כמאן אזלא
הא דאמר רבי חנינא מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו עם חולי ישראל כמאן
כרבי יוסי ופירש רש"י בתוך חולי ישראל שמתוך שכוללו עם האחרים תפילתו נשמעת
בזכותן של רבים.
ולכאורה נראה דכיון דרבי חנינא אתי כרבי יוסי הלכה כמותו וכן פסק הרמב"ן בתורת
האדם )שם( אבל רבינו פסק בשבת כשבנא איש ירושלים .והרמב"ם בפרק כ"ד מהלכות
שבת )ה"ה( פסק כת"ק ואף על גב דאוקימנא לדרבי חנינא כרבי יוסי אפשר דלא לפסוק
הלכה כרבי יוסי בשבת אמרו כן אלא לומר דילפינן מיניה דכשמערבו עם חולי ישראל
תפילתו נשמעת יותר ונפקא מינה למתפלל על החולה בחול והכי דייק לישנא דרבי חנינא
דלא בשבת מיירי הילכך לענין שבת לא שמעינן הלכתא כמאן ולפיכך פסק הרמב"ם כת"ק
שכן דרך הפסק ברוב המקומות .ורבינו אפשר דהכי נמי פוסק אלא דסבירא ליה דשבנא
איש ירושלים לא לחלוק על דברי ת"ק בא אלא לפרש דבריו ולפיכך פסק כמותו:
ז( ומזכירין אותו שיתן דעתו על עניניו דתניא משעלה אדם למטה נכנסין אצלו ואומרים לו
לא דברים מחיים ולא דברים ממיתים שמא הלוית אדם או הלוך אדם וכו' .במסכת שמחות:
ח( אין מבקרין לא לחולי מעים ולא לחולי העין ולא לחולי הראש וכו' .ברייתא פרק אין
בין המודר )מא :(.ומ"ש הילכך כל חולי דתקיף ליה עלמא וקשה ליה דיבורא אין מבקרין
אותו בפניו וכו' .כן כתב הרמב"ן ז"ל בתורת האדם:
ט( מבקרין חולי גוים מפני דרכי שלום .ברייתא בסוף פרק הניזקין )גיטין סא:(.
י( תניא האיש משמש את האיש בחולי מעים אבל לא את האשה והאשה משמשת האשה
והאיש וכו' .באבל רבתי פרק י"ב וכתבוהו הפוסקים .והטעם ברור דכשהאשה חולה חיישינן
שהאיש יבוא עליה על כרחה אבל כשהאיש חולה לא חיישינן שיבוא על אשה הבריאה
בעל כרחה דכיון שהיא בריאה והוא חולה יכולה היא שתנצל מידו:
ראובן שאסר הנאתו על שמעון וחלה שמעון יכול ליכנס לו ולבקרו וכו' עד סוף הסימן.
כבר נתבאר בסימן רכ"א )קלד:(:
] :ä"ìù ïîéñ ã"åé :ùãç úéáמתוך דבריו) :[...א( ...ומ"ש וכיון שחלה האדם וכו',
כלומר מדינא מיד שחלה האדם כדאשכחן בהקב"ה שמיד שחלה אברהם
ביום שלישי למילתו כדכתיב ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים בקרו כדכתיב וירא אליו
ה' ,ועוד דמצוה גדולה היא וכו' ואין להתרשל בה אלא דהכי איתא בירושלמי דפיאה דרך
ארץ שהרחוקין אין מבקרין את החולה אלא מיום שלישי והלאה .ונראה דהטעם הוא כי
היכי דלא ליתרע מזליה להטיל עליו שם חולה כשיכנסו לבקרו מיד גם הרחוקים ,וכדאמרינן
בפרק אין בין המודר רבא יומא קמא דחליש אמר לא תגלו לאינשי דלא ליתרע מזליה
וכו' ,אבל קרובים וחברים שנכנסו תמיד בביתו גם כשאיננו ]חולה[ ליכא הך חששא
דליתרע מזליה ומשום הכי כשקפץ עליו החולי והכביד דכבר הוטל עליו שם חולי אף
הרחוקין מבקרין אותו מיד:
)ג( ומ"ש ולא ישב ע"ג מטה וכו' עד שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי .ברייתא פרק קמא
דשבת )יב (:וכך כתבה הרמב"ן בספר תורת האדם .ויש להקשות דהיאך מביא ראיה מהאי
קרא דהשכינה למעלה ממראשותיו של חולה ,וצריך לומר דאינו מביא ראיה אלא שהשכינה
סועד את החולה ,אבל גירסת האלפסי שם כך היא שנאמר )בראשית מז לא( וישתחו
ישראל על ראש המטה ,וכתיב ה' יסעדנו על ערש דוי ,דהשתא ניחא דמקרא דה' יסעדנו
נפקא לן דהשכינה סועד את החולה ,ומקרא דוישתחו על ראש המטה נפקא לן דהשכינה
למעלה ממראשותיו .וכתבו בתוספות )שם( ובהגהות אשיר"י וכגון שמראשותיו של חולי
נמוכים ממנו ,וכן כתבו הגהות מיימוני בסוף הלכות אבל וכן כתבו הר"ן בשם התוספות:
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)ה( וכשמבקש עליו רחמים יכול לבקש בכל לשון וכו' ,כלומר שאר בקשת רחמים צריך
ליזהר שלא לבקש ביחיד בלשון ארמי מפני שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי ,אבל
אצל חולה דהשכינה עמו אין צריך למלאכי השרת שיהיו נזקקין להעלות תפילתו לפני
המקום ב"ה .ואמר רבינו כשאר תפילות יחיד כלומר דבציבור מתפלל בכל לשון שירצה
כמ"ש באורח חיים בסימן ק"א:
)ו( ומ"ש ויכלול אותו עם חולי ישראל וכו' ובשבת יאמר שבת היא מלזעוק וכו' .בפרק
קמא דשבת ת"ר הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה
לבוא רבי מאיר אומר יכולה היא שתרחם )פירש רש"י יכולה היא שתרחם אם תכבדוה
מלהצטער בה( ר' יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל רבי יוסי אומר המקום
ירחם עליך בתוך חולי ישראל )פירש רש"י שמתוך שכוללו עם האחרים תפילתו נשמעת
בזכותן של רבים( שבנא איש ירושלם בכניסתו אומר שלום וביציאתו אומר שבת היא
מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ורחמיו מרובים ושבתו בשלום כמאן אזלא הא דאמר רבי
חנינא מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל כמאן כר' יוסי וכתב
הרמב"ן עלה וכך הלכה.
משמע דלענין שבת במאי דפליגי תנאי פסק הלכה כר' יוסי דאילו בחול לא פליגי במידי
ובפסקי הרא"ש גרס להדיא כמאן אזלא הא דתניא מי שיש לו חולה "בשבת" בתוך ביתו
צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל כמאן כר' יוסי ואף על פי דמשמע דהרמב"ן לא גרס
בשבת מכל מקום סבירא ליה דלא מיירי אלא בשבת דהא בחול ליכא פלוגתא וא"כ מאי
קאמר כמאן אזלא הא וכו':
אבל רבינו מפרש דהא דקאמר כמאן אזלא וכו' הכי פירושו כיון דאפילו בשבת סבירא
ליה לר' יוסי שיערבנו בתוך חולי ישראל אף על גב דאיכא למימר דמצטער טפי כשיכללנו
תוך חולי ישראל כאילו רפואתו תלויה ברפואתם מכל מקום כדי שתהא תפילתו נשמעת
בזכותן של רבים התירו אפילו בשבת כל שכן בחול ולהכי פסק בחול שיכלול אותו עם
חולי ישראל כרבי יוסי אבל בשבת פסק כשבנא דמלשון שבנא איש ירושלים בכניסתו
אומר שלום וכו' לא משמע דפליג דאי פליג היה לו לומר שבנא איש ירושלים אומר שבת
היא מלזעוק וכו' אלא בעל כרחו הכי קאמר שבנא איש ירושלים היה כך נוהג והלכה
למעשה אתא לאשמועינן:
אבל הרמב"ם בפרק כ"ד מהלכות שבת פסק כת"ק .ואיכא לתמוה דבשלחן ערוך כאן פסק
כהרמב"ם ובאורח חיים סימן רפ"ז )ס"א( פסק כרבינו .ונראה שחזר ממה שפסק באורח
חיים וכך היא דעת הרב בהגהתו )בא"ח שם( לפסוק כהרמב"ם וכתב שכך נהגו ולא ידעתי
מי הגיד לו שכך נהגו אולי בעירו כך נהגו אבל לפי ענ"ד נראה לנהוג כרבינו שהוא אחרון
להרמב"ם ופסק כשבנא ולא הבנתי מה פקפוק יש בדבר שלא להוסיף בדברים להכריע
דעתם בתנחומים שלא יצטערו בו .ודברי ב"י נכונים בעיני דאפשר דרבינו סבירא ליה
דשבנא איש ירושלים לא לחלוק על דברי ת"ק בא אלא לפרש דבריו ולפיכך פסק כמותו
עכ"ל ואני אומר דאפילו לא בא לפרש אלא להוסיף לא פליגי אלא דת"ק אומר דבמה
שאומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא סגי דכבר הכריע דעתם בזה שלא יצטערו
ומודה ת"ק דאם בא להוסיף דברים כאלו רשאי אלא שאין צריך ושבנא הוסיף דברי הכרעה
וליכא פלוגתא .והכי נקטינן כשבנא דהלכה למעשה אתא לאשמועינן כדמוכח מלשונו
וכדפרישית וכך אני נוהג:
מבקרין חולי גוים מפני דרכי שלום .כבר ביארתי זה באריכות בסימן קנ"א עיין שם:
àðåù ìöà øå÷éá ì

כתוב בתשובת מהרי"ל סימן קצ"ז דשונא יכול לילך לבקר חולה והאריך לבאר דאין לחוש
שיאמרו שהוא שמח לאידו ,והרב בהגהות שלחן ערוך )ס"ב( כתב שיש לחוש שיחשוב
ששמח לאידו ואינו לו אלא צער ולכן לא ינחם אבל ולא יבקר חולה שהוא שונאו ,ובספר
חסידים סימן תקל"ז כתב דאחד היה שונא לחבירו ומת חבירו ולא היה רוצה לצאת ללוותו
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ואמר לו הזקן גם המת יתכבד בך ,לא בעבור שנאה ואיבה ימנע אדם לצאת כשמוציאין
את שונאו רק אם צוה החולה אל תניחו לפלוני להתעסק בי אל יתעסק בו עכ"ל:
ולי נראה להכריע דללוות את השונא ליכא למיחש לשמח לאידו באשר הוא סוף כל האדם,
אבל לנחם אבל או לבקר חולה שהוא שונאו יש לחוש לכך ,ומיהו הכל לפי מה שהיא
השנאה ולפי מה שהן השונאים:
כתב הרמב"ם בפרק י"ד דאבל יראה לי שנחמת אבלים קודם לביקור חולים שניחום אבלים
גמילות חסד עם החיים ועם המתים עכ"ל ,והיינו כשאי אפשר לקיים שניהם מניח את
החולה ועוסק בנחמת אבלים אבל כשאפשר לקיים שניהם ביקור חולים קודם כדי לבקש
רחמים עליו שיחיה או לרבץ ולכבד לפניו דחשוב כאילו מחייהו:
 :à óéòñ :äìù ïîéñ äòã äøåé :êåøò ïçìùמצוה לבקר חולים .הקרובים והחברים
נכנסים מיד והרחוקים ,אחר ג' ימים ,ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו
נכנסים מיד) .טור בקיצור מספר תורת האדם להרמב"ן(.
 :á óéòñאפילו הגדול ילך לבקר הקטן ,ואפילו כמה פעמים ביום ,ואפילו בן גילו ,וכל
המוסיף הרי זה משובח ובלבד שלא יטריח לו :äâä .י"א דשונא יכול לילך לבקר חולה
)מהרי"ל קצ"ז( ,ולא נראה לי אלא לא יבקר חולה ולא ינחם האבל שהוא שונאו שלא יחשב
ששמח לאידו ואינו לו אלא צער כן נראה לי )ש"ס פ' כ"ג(.
 :â óéòñהמבקר את החולה לא ישב ע"ג מטה ולא ע"ג כסא ולא ע"ג ספסל אלא מתעטף
ויושב לפניו שהשכינה למעלה מראשותיו :äâä .ודוקא כשהחולה שוכב על הארץ דהיושב
גבוה ממנו אבל כששוכב על המטה מותר לישב על כסא וספסל )ב"י בשם הר"ן וכן נוהגין(.
 :ã óéòñאין מבקרין החולה בג' שעות ראשונות של יום ,מפני שכל חולה מיקל עליו חליו
בבקר ולא יחוש לבקש עליו רחמים ,ולא בג' שעות אחרונות של יום שאז מכביד עליו
חליו ויתייאש מלבקש עליו רחמים) .וכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים ,לא קיים המצוה(
)ב"י בשם הרמב"ן(.
 :ä óéòñכשמבקש עליו רחמים ,אם מבקש לפניו יכול לבקש בכל לשון שירצה ,ואם
מבקש שלא בפניו לא יבקש אלא בלשון הקדש.
 :å óéòñיכלול אותו בתוך חולי ישראל שיאמר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל,
ובשבת אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא.
 :æ óéòñאומרים לו שיתן דעתו על ענייניו ,אם הלוה או הפקיד אצל אחרים או אחרים
הלוו או הפקידו אצלו ,ואל יפחד מפני זה מהמות.
 :ç óéòñאין מבקרין לא לחולי מעים ולא לחולי העין ולא לחולי הראש ,וכן כל חולי
דתקיף ליה עלמא וקשה ליה דיבורא אין מבקרין אותו בפניו אלא נכנסין בבית החיצון
ושואלין ודורשין בו אם צריכין לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא בו ,ושומעין צערו ומבקשים
עליו רחמים.
 :è óéòñמבקרין חולי עובדי כוכבים מפני דרכי שלום.
 :é óéòñבחולי מעים אין האיש משמש את האשה אבל האשה משמשת את האיש:äâä .
י"א שמי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם שבעיר שיבקש עליו רחמים )נ"י פרק י"נ( ,וכן
נהגו לברך חולים בבית הכנסת לקרא להם שם חדש כי שנוי השם קורע גזר דינו .ניחום
אבלים קודם לביקור חולים )כל בו(.
 :èì è ÷øô :íéãøç øôñמ"ע מה"ת התלויות בלב ואפשר לקיימן בכל יום :מצות ביקור חולים
מנאוה ממנין התרי"ג כדנכתוב לקמן .וענף אחד מהמצוה דכשיראה חבירו
בצער יצטער בלבו ויתפלל ויבקש עליו רחמים ,והמבקר את החולה ולא בקש עליו רחמים
לא קיים מצות ביקור חולים ,בטור בבית יוסף בשם רמב"ן )יו"ד של"ה( וכבר כתבנו
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למעלה דלפי שהתפילה עיקרה בלב מנאה סמ"ק במצוות הלב) .ענף מצוה(.
 :æî áé ÷øôמ"ע מה"ת התלויות בפה וקנה ואפשר לקיימן בכל יום :מצות עשה לבקר חולים דכתיב
את הדרך ילכו בה ,ודרשו ילכו זו ביקור חולים ,ואחד מענפי המצוה לדבר עם החולה
ולשון רבינו שלמה אבן גבירול "והחולים תשיחם" ,וכתב הרשב"ץ דכתב הרב כן מפני
שהידבור יפה לחולים) .ענף מצוה(.
 :çî íùמצוה להשיב את החולה בתשובה ולומר לו שיפשפש במעשיו ,ויתחנן לפניו
יתברך ,והעושה כן שכרו גדול מאד ועליו נאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו
ה' ,פירוש שהוא גורם לחולה שיתרפא מחליו וינצל ,ואם כבר נגזרה גזירה ימלטהו ה'
מדינה של גיהנם ,וגם המשיבו בתשובה ביום רעה ימלטהו ה' ,הכי איתא בפרשת פקודי
ובהקדמת בראשית בזוה"ק) .ענף מצוה(.
... :øçùä úëøá øãñ :íåéä øãñוביקור חולים אף על פי שהיא ג"כ גמ"ח אפ"ה היא
ג"כ גדולת הערך כאחז"ל ביקור חולים אין לו שיעור ,והענין הוא כי גומל
חסד עם הגוף ועם הנפש שלפעמים משיב נפשו של אותו חולה בטוב טעם ודעת אמריו
ודבריו דברי פיוס ורצוי וחזוק לסומכו על ערש דוי ,ובעינינו אנו רואים הענין הזה כי
לפעמים אדם נכנס לבקר את החולה ויושב עמו שעה או ב' ,ואומר החולה עצמו נחמתני
נחמתני החזרת נשמתי בי ,ואנו רואין שהקל מעליו חליו ,וכן ארז"ל הנכנס לבקר את
החולה נוטל אחד מששים מחליו ,ואמרו דוקא בבן גילו הנה נראה בפירוש שמשיב נפש
החולה בבקרו אותו ואם הוא ענין גדול מגמ"ח אחר שהוא מ"ש למעלה:
... äåöî øð :íéçñô 'ñî :ä"ìùביקור חולים דאורייתא ,כדגרסינן במסכת נדרים פרק
אין בין המודר דף מ' ,אמר ר' שמעון בן לקיש ,מנין לביקור חולים מן התורה,
דכתיב ,אם כמות כל האדם וגו' ופקודת כל האדם יפקד עליהם ,מאי משמע ,אמר רבא,
אם כמות כל האדם שהם חולים ומוטלים על מטותיהם ובני אדם מבקרין אותן .ואמרינן
עלה ,תאנא ,ביקור חולים אין לו שיעור ,מאי אין לו שיעור ,סבר רב יוסף למימר אין
שיעור למתן שכרן ,אמר ליה אביי ,וכל המצות יש שיעור למתן שכרן ,והא תנן ,הוי זהיר
במצוה קלה כבמצוה חמורה ,שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות .אלא אמר אביי ,אפילו
גדול אצל קטן ,רבא אמר ,אפילו מאה פעמים ביום .ובמציעא פרק אלו מציאות דף ל',
תאנא רב יוסף ,והודעת להם זה בית חיים ,את הדרך זו גמילות חסדים ,ילכו זו ביקור
חולים  ...אפילו הכי איבעי ליה למיזל ,עד כאן:
וביקור חולים הוא בגוף ונפש וממון .בגוף כיצד ,ירוץ ויתעסק בכל צרכיו ולהמציא לו
כל רפואותיו ,וכן יטרח בגופו ביתר צרכיו .ארז"ל )נדרים מ ,א( ,מעשה בתלמיד אחד מתלמידי
ר' עקיבא שחלה ,ולא נכנסו חכמים לבקרו ,ונכנס רבי עקיבא לבקרו ,ובשביל שכיבד וריבץ
לפניו היה אומר לו רבי החייתני כו' .בנפש כיצד ,ישפוך נפשו בתחינות להתפלל להש"י
שישלח לו רפואה שלימה .בממון כיצד ,לראות אם אין להחולה ממון כל צרכו להשתדל
לו ,כי צרכי החולי הם מרובות:
בפרק קמא דשבת דף י"ב ,תניא ,הנכנס לבקר את החולה בשבת ,אומר ,שבת היא מלזעוק
ורפואה קרובה לבוא ...ע"כ.
וכתבו התוספות ,לא ישב על גבי מטה ולא על ספסל ,ונראה דדוקא כשהחולה שוכב
בנמוך ,שלא ישב גבוה ממראשותיו של חולה ,עד כאן .ונראה דאפילו המבקר יושב בנמוך
מהחולה לא ישב אצל ראשו של חולה רק לפניו ,כדמשמע לישנא דברייתא ,ושם דווקא
שרי לישב נמוך מהחולה .וכן משמע בהגירסא שהיא בהרא"ש שעשה שתי בבות ,דהכי
איתא הגירסא בהרא"ש ,תנו רבנן ,הנכנס לבקר את החולה ,לא ישב על גבי המטה ולא
על גבי הכסא ולא על גבי הספסל ולא על גבי שרפרף ולא על מקום גבוה ולא למעלה
מראשותיו של החולה אלא מתעטף כו' ,נראה מבואר שמתחלה חשיב ישיבות הגבוהות

   

256
ä"ìù

î

9

 

õîåà óñåé

ואמר שאסור ,אחר כך אמר ולא מראשותיו ,רצונו לומר אפילו בנמוך .ואל תטעה מלשון
מלמעלה מראשותיו של חולה משמע הא בנמוך שרי אפילו בראשותיו ,כי למעלה אין
פירושו גבוה ,אלא רגלי המטה הם התחת ,והצדדין הן לפניו ,וראשותיו הוא המעלה,
וק"ל .עוד יש ללמוד מלשון הברייתא שאמרה מתעטף ,שצריך להתעטף כדרך שמתעטפין
כשהולכין לבית הכנסת ,מפני כבוד השכינה השורה מראשותיו:
äìåçä úîùðì íâ âàãé ì

אם גמילות חסד בביקור חולים הוא גדול במאוד כשמבקרו בצרכי גופו ובריאותו ,ק"ו
בנו של ק"ו אם מבקרו בצרכי נשמתו ,דהיינו לראות שהחולה יתוודה היטב בשברון לב
ובחרטה גמורה ובבקשת מחילה וסליחה מהשי"ת ,וגם יצווה ענייניו שלא יהיה נשאר חייב
הוא ,וכן להיפך .ולא כמו שעושין המוניים שממתינין בדברים ההם עם החולים עד דכדוכה
של נפש ,שאז החולה בלי דעת ,ואינו מהרהר בתשובה גמורה .כי מהות התשובה הוא
החרטה ועזיבת החטא והוידוי על כל פרט ופרט מעוונותיו ובקשת המחילה בלב נשבר
ובבכיה ,וצריך לזה ישוב הדעת.
על כן זריזין מקדימין ,כשמבחינין בו שהוא מסוכן ,יאמר לו כי טוב להודות לה' ולהתפלל
לו שהוא הרופא האמיתי בוידוי ,שאינו כי אם תפילה לפניו יתברך ,כמו שאנו עושין בכל
יום תמיד בבית הכנסת ,וכמו שארז"ל ,הרבה לא התודו ומתו ,והרבה התודו ולא מתו,
ובכן ירפאהו ה' רפואה שלימה .וקודם כל דבר יאמר לו שישאל מחילה מכל מי שחטא
כנגדו ,בין בדיבור ובין במעשה ,ואם יש בידו באיזה אופן ממון חבירו ,יסדר שישיבוהו
לו ,כי הרבה הקפיד הש"י על דברים שבינו לבין חבירו .וכן שימחול לכל מי שחטא כנגדו,
בין באומר בין בפועל בין בגזילה בין בכבודו ,כי אלמלא כן לא ימחול לו הש"י על
עוונותיו שישאל עתה מחילה מהן ,שכן ארז"ל )ר"ה יז ,(.נושא עון ועובר על פשע ,למי
נושא עון ,למי שעובר על פשע .וכו' וכו'

:õîåà óñåé

) :íéìåç øå÷éá ÷øôעמוד  (323ובו יתבארו כל הדינים עד כי הולך האדם אל בית
עולמו וכל דיני שמחות:

ביקור חולים היא מצוה רבה מגמילות חסדים וגם היא מצות עשה בפני עצמה שדרשו
חכמינו ז"ל ילכו זה ביקור חולים ,ואין ענינו כמו שרגילים לילך אל החולה בשבת ברוב
עם לומר שבת דמריה טב ]-שבת שלום[ ,שאז מפני קול המולה אין יכול לישא וליתן
מעניניו ,וגם אסור להתפלל עליו ,רק ענינו שילך ביחידות לבקר ולשאול מה ענין חליו
וישא ויתן בענין רפואתו ובשאר ענינים הצריכים לחולה ,ואם הנהגתו והנהגת בני ביתו
לשמשו עמו בדרך ישר לפני איש חולה.
ואפילו לאותן חלאים שאינן ראויין לבקר כגון חולי מעיים וכיוצא דכסיפא להו מילתא,
או לחולה דקשי ליה דיבורא ,מכל מקום יכנס לבית החיצון לשאול מעמדו.
בספר חרדים כתב שהדיבור יפה לחולים ולכן ידקדק המבקר לילך להחולה כשאין אתו
איש שאז נפש החולה מרה עליו בהיותו יחידי ואפשר לבוא לידי טירוף דעת ח"ו ועל ידי
הדיבור יפכח דאגתו גם צערו.
עוד כתב שם בשם הזוהר שמצוה לומר לחולה שיפשפש במעשיו וישוב בתשובה )ונראה
לי דהיינו אם חטא בדברים שבין אדם לחבירו יפייסהו או יצוה ליורשיו לפייסו ,ואם חטא
בדברים שבינו למקום יקבל עליו תשובה בעצת חכם שיעשנה תיכף כשיבריא ,או לפחות
יקבל עליו שתיכף שיבריא ילך אצל חכם לסדר לו תשובתו ויעשנה ,ואז קבלתו זאת נחשבת
לו למעשה כמו שמצינו גבי דניאל מיום אשר נתת אל לבך להבין ולהתענות נשמעו דבריך.
וגם עיקר התשובה הוא הוידוי דהיינו שיפרט חטאיו בפרטות לא בדרך כלל על ידי אשמנו.
וכתב ב"כל בו" וטוב לפרוט חטאיו וגם מה שלא נכשל בהן שמתוך כך יזכור הנשכחות
ויחזור בתשובה שלימה )ונראה לי דהיינו אם אמר אשמנו בדרך כלל אבל אם אמר אשמתי
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בלשון יחיד אין לומר מה שבודאי לא נכשל( .ועליו נאמר אשרי משכיל את דל שהוא
גורם לחולה שיתרפא ,ואם נגזרה גזירה ימלטהו מדינה של גיהנם וגם המשיכו===
בתשובה ביום רעה ימלטהו ה' ,עד כאן ,וסיפא דקרא דאשרי משכיל וגו' הוא ביום רעה
ימלטהו ה'.
וכל שכן שיש לזרזו לפחות לומר וידוי ,ואל יחוש לשברון לבו ,אכן החכם עיניו בראשו
לדבר ברכות ומתק שפתים להשמר כל מה דאפשר משברון רוחו ,ויאמר לו שהוידוי
ותשובה המה רפואה לחוליו וכיוצא .וגם אם אפשר לו לעשות שלא בפני אשתו ובניו
יעשה ,ואם אי אפשר אל ימנע הוידוי מפניהם.
äìåçä ìò ììôúäì ì

המבקר אינו יוצא ידי ביקור אם לא יתפלל על החולה .ומזה נהגו לומר לחולה המקום
ישלח לך רפואה שלימה .ונראה לי שטוב להתפלל עליו בפרטות ובברכת רפאנו בלשון
צח כפי יכלתו ,ולפחות יזכיר שם החולה בלבו ברפאנו ויכלול אותו בתוך חולי ישראל,
ושלא בפניו דוקא בלשון הקודש ובפניו בכל לשון.
äìåôë äåöîä éðòáå íîò íéìéâøä ÷ø åø÷áé íéøéùòå íéãáëð íéìåç ìöàù ïëúé ì

אפילו הגדול ילך לבקר את הקטן ואפילו כמה פעמים ביום ובלבד שלא יטריח ,בית יוסף
יו"ד סימן של"ה .ונראה לי שמזה יש מקום גדול לפטור מביקור חולים לעשירים ונכבדים,
דעל הרוב הוא בעיניהם לטורח כשבאים אליהם מי שאינו רגיל עמהם בבריאותם ,ובפרטות
קטעים מהם בעיניהם דמסתמא לא מייתבא דעתיה מינייהו .אכן לבינונים ועניים ומדוכאים
המצוה כפולה .הגם שיש לצדד לקולא שהקטנים מתביישין על ידי ביקור חולים מכל מקום
אין לסמוך על זה ולפחות יש חיוב לשאול אחריהם בביתם למען יוכלו לייעץ לרפואתו
ולבקש עליו רחמים על ידי שישמעו צערו .ולעניים יתן להם די מחסורם ולהלוות לבינונים
ולהמציא להם מי שילך עבורם אנה ואנה כי על הרוב אנשים כאלו אין להם משמשים.
כתוב בספר חסידים סימן שס"א :עני ועשיר חולים ורבים הולכים לעשיר לכבדו ,אתה
תלך אצל העני ,ואפילו אם העשיר תלמיד חכם כיון שרבים מצויין אצלו ואצל העני אין
אדם הולך ,אבל לענין צדקה כבוד התורה עדיף ,עם הארץ ירא שמים ות"ח אין ירא שמים,
עם הארץ קודם...
äìéìá äìåç ø÷áì ïéà ì

] :ãì ïéøãäðñ :íééç úøåúז"ל הגמרא :דאמר רב יהודה אמר רב שלשה שנכנסו לבקר
את החולה רצו כותבין רצו עושין דין .שנים כותבין ואין עושין דין ,ואמר
רב חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין[...
]וכתב בתורת חיים שם [:ואמר רב חסדא לא שנו אלא ביום .נראה דהיינו הא דנקט רב
יהודה שנכנסו לבקר את החולה ולא נקט סתמא שנכנסו אל החולה לאשמעינן דדוקא
ביום קאמר לפי שאין מבקרין את החולה בלילה שלא ימנע עצמו מן הרחמים מפני שאז
מכביד עליו חליו ויתייאש ממנו כמ"ש בטור י"ד סי' של"ה ,אי נמי אורחא דמלתא נקט
שאין דרך ליכנס אל החולה אלא לבקרו.
 :íéìåç øå÷éá úåöî øàáé åá :â ÷øô â"ç :ãñç úáäàועתה נבאר ענין מצות ביקור
חולים ,שהיא גם כן בכלל גמילות חסדים ,ואוכל אדם פרותיה בעולם הזה,
והקרן קיימת לו לעולם הבא ,כדאיתא בשבת )קכז.(.
הנה מצות ביקור חולים הזהירו עליה חז"ל מאד ואמרו בפרק קמא דסוטה )יד (.מאי דכתיב
)דברים יג ה( אחרי ה' אלהיכם תלכו ...ואמרו חז"ל )בבא מציעא ל( על הפסוק והודעת להם
את הדרך ילכו בה...
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)*(  :ä"âäאיתא בנדרים דף לט דביקור חולים הוא אפילו גדול אצל קטן ,ועיין ברש"י.
ולולי דבריו היה נראה לי ,לאו דוקא קטן ממש ,דאטו אם קטן הוא איננו בכלל ישראל,
אלא קטן במעלתו אצל זה ,ואינו לפי כבודו של המבקר לילך אצלו ,ואפילו הכי צריך
למיזל גבה .וכענין שאמרו בערובין דף יח על הפסוק )בראשית ב כב( ויבאה אל האדם
מלמד שעשה הקב"ה שושבינות לאדם הראשון ,למדה תורה דרך ארץ שיעשה הגדול
שושבינות לקטן ואל ירע לו ,דהתם ודאי לאו קטן ממש אלא במעלה והכי נמי כן.
ואפשר דגם כונת רש"י כן .ונראה לי דגמרא מפיק זה לדינא מעניננו דהקב"ה בעצמו
ביקר חולים ואף אנו כן .וכענין שאמרו שם דהשושבינות שעשה הקב"ה הוא הוראה
לכולי עלמא דאפילו גדול אצל קטן.
ועוד נוכל לאמר דהגמרא מפיק זה ממה דאיתא בבבא מציעא )ל( אשר ילכו זה ביקור
חולים ,בה זו קבורה .וקפריך בגמרא ביקור חולים היינו גמילות חסדים ומשני לא
נצרכה אלא לבן גילו .בה זו קבורה ,היינו גמילות חסדים לא נצרכה אלא לזקן ואינו
לפי כבודו .דלפי המסקנא ילפינן ביקור חולים מקבורה גם לזקן ואינו לפי כבודו .אבל
הוא דוחק דקבורה שאני דהוא מצות עשה דאוריתא ,ועל כן נראה כמו שכתבנו מתחלה.
ואין להקשות אם כן ,למה לן קרא לקבורה דאפילו זקן ואינו לפי כבודו ,נילף גם כן
ממה שהקב"ה קברו למשה יש לומר ,דאין הכי נמי ,והקרא אסמכתא בעלמא .אך קצת
קשה לפי זה מנא לן לחייב ביקור חולים בבן גילו ואפשר דקים להו לחז"ל דזכות
המצוה תגן עליו ,שלא יזיק אותו ,זה החלק המועט:ä"âää ë"ò .
)**(  :ä"âäאשר ילכו זה ביקור חולים בה זו קבורה )ב"מ שם( :לכאורה אין לו ביאור
איך מרמז בתיבת "בה" .אבל כאשר נתבונן נראה כמה נעים רמז זה בקרא .והוא דידוע
מה דאיתא במדרש )במ"ר טז כד( דקדם מתן תורה קרא השם יתברך למלאך המות ואמר
לו אף על פי שמניתיך על כל באי עולם אבל על אמה זו לא תשלט ,אבל אחר כך
שחטאו בעגל אף שסלח השם יתברך על עקר החטא ,וכמו שכתוב )שמות לב יד( וינחם
ה' וגו' ,מכל מקום נתבטל הטובה הזו ,וכמו שכתוב )תהלים פב ו-ז( אני אמרתי אלהים
אתם וגו' ,אכן כאדם תמותון וגו .ועתה ראה ,איך כל זה מרמז במקרא שלפנינו דהנה
מתחלה כתיב )שמות יח יג( ויהי ממחרת וישב משה וגו' ,ואמרו חז"ל )מכילתא פרשת יתרו
פרשה ב( ,דהוא ממחרת יום הכפורים .והנה ידוע דביום הכפורים ירד משה רבנו עליו
השלום מהר סיני בבשורה מאת השם יתברך ,שנמחל להם החטא ,כדאיתא בפרקי דרבי
אליעזר )פרק מו( ואף על פי כן ראה ראינו ,דלא נמחל החטא לגמרי ,שיתבטל מיתה
מבני ישראל.
וזהו שאמר יתרו למשה רבנו )שמות יח כ( והודעת להם את הדרך וגו' ,היינו אף שבעת
שקבלו התורה ,לא היו צריכין לאמר להם מצות קבורה וביקור חולים ]וגם לגמילות חסדים
לא היו צריכין כי לא היו בהם אביונים ,וכמו שפירש רש"י בראה ששי )דברים טו ד([ ,כי
נעשו חרות מכל ,כמו שאמרו חז"ל )שמו"ר מא ז( ,ועתה שנמחל להם חטא העגל לא יחשבו
כי נמחל לגמרי אלא תודיע להם את הדרך ילכו בה ,והוא מרמז על ענין פטירה וקבורה
כמו שכתוב )מלכים א ב ב( אנכי הלך בדרך כל הארץ וגו' ,ואיתא באבות )ג א( הסתכל
בשלשה דברים וכו' ולאן אתה הולך למקום עפר וכו' ,והכונה שהדרך הידוע אשר כל
אדם ילכו בה והוא הקבורה תזרזם על זה ותודיעם בענין זה ,והיינו ההתעסקות בדבר זה.
ומה דמשני הגמרא לא נצרכה אלא לזקן ואינו לפי כבודו ,גם כן מרמז בקרא זה .דהא
מה שכתוב והודעת להם וגו' קאי על מאי דקאמר משה רבנו עליו השלום מתחלה כי
יבוא אלי העם לדרש אלהים וגו' והודעתי את חקי האלהים ואת תורתיו ,ואותן האנשים
בודאי הם תלמידי חכמים ועם כל זה השיב לו יתרו והודעת להם וגו' ,הרי דגם תלמידי
חכמים מצוין להתעסק בדבר הזה .והובא המימרא זו דגמרא בריף ובראש פרק ב
דמציעא סימן ז ע"ש.
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ותימה לי אמאי לא העתיקו ]-הרי"ף והרא"ש[ המסקנא דגמרא דאפילו זקן ואינו לפי
כבודו חייב בזה ,וכל שכן לשיטת הראש דסובר דבעלמא לענין אבדה יש איסור בזקן
ואינו לפי כבודו ,היה לו להשמיענו דבזה שאני .ובשלמא לענין ביקור חולים דבן גילו
חייב ,סמך על מה שכתב בפסקיו בפרק אין בין המדר ,אבל הא דזקן ואינו לפי כבודו
לכאורה קשה עליו ועל הרי"ף אמאי השמיטו .ואולי דסמכו על מה שהעתיקו בכתובות
דף יז .אמרו עליו על ר' יהודא ברבי אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת
וכו' והיינו ללויה ,וכל שכן לקבורה גופא דהוא עצם מצות עשה ,ור' יהודא הלא מזקני
הדור היה ואינו לפי כבודו לילך וללוות לכל מי שקרא ושנה:ä"âää ë"ò .
ומצות ביקור חולים אין לו שעור ,דהיינו אפילו גדול אצל קטן ,ואפילו כמה פעמים ביום,
ובלבד שלא יטריח עליו )יורה דעה סימן שלה( .הקרובים והחברים נכנסין מיד שנחלה,
והרחוקים אחר שלשה ימים ,כי היכי דלא לתרע מזלה .ואם קפץ עליו החלי אלו ואלו
נכנסין מיד ]שם[.
כשהחולה שוכב על הארץ לא ישב המבקר על גבי ספסל שגבוה ממנו שהשכינה למעלה
מראשותיו של חולה ,אבל כשהחולה מוטל במטה מותר ]שם[ .עוד איתא בשלחן ערוך
)שם( אין מבקרין לא לחולי מעים משום כסופא ,ולא לחולי עין ,ולא לחולי ראש שהדיבור
קשה להם ,והוא הדין לכל חולה שהדיבור קשה לו אין מבקרין אותו בפניו ,אלא נכנסין
בבית החיצון ,ושואלין ודורשין בו ,אם צריכין לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא בו ,ושומעין
צערו ,ומבקשין עליו רחמים.
וכן לכל חולה כשמבקרו יזהר לבקש עליו רחמים אחר כך ,ואם ביקר ולא בקש לא קיים
המצוה כדין .ולכן אין מבקרין החולה בשלש שעות ראשונות של יום ,מפני שכל חולה
מיקל עליו חליו בבוקר ולא יחוש לבקש עליו רחמים ,ולא בשלש שעות אחרונות של יום,
שאז מכביד עליו חליו ויתיאש מלבקש] .ונראה שהם שעות זמניות ,דאי לאו הכי יום
שהוא קצר מששה שעות יבטל לגמרי מצוה זו[.
ואם הוא אץ לדרכו וכשלא יבקר באלו הזמנים לא יבקר כלל ,נראה שטוב יותר שיבקר
על כל פנים באלו הזמנים ,משיבטל מצוה זו לגמרי ,כי אולי יועיל לו בביקורו לאיזה דבר
לרפואה ,לכבד ולרבץ לפניו ,וכדאיתא בגמרא )נדרים מ (.אצל ר' עקיבא וכדלקמיה.
וכשמבקש רחמים ,אם מבקש לפניו יכול לבקש בכל לשון שירצה שהרי מבקש כביכול לפני
השכינה שהיא אצל החולה .אבל כשמתפלל שלא בפניו ,דאז מלאכי השרת נזקקין להעלות
תפילתו ואינם מכירין בשאר לשונות ,ולכן מתפלל דוקא בלשון הקודש .ויכלל אותו בתוך
חולי ישראל שמתוך כך נשמעת תפלתו יותר ,ויאמר :המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל.
ובשבת יאמר :שבת היא מלזעק ורפואה קרובה לבוא ורחמיו מרבין ושבתו בשלום.
ואיתא בגמרא )נדרים מ (.כל המבקר את החולה נצול מדינה של גיהנם שנאמר אשרי משכיל
אל דל ביום רעה ימלטהו ה' ,ואין דל אלא חולה ...ואין רעה אלא גיהנם ...ויש לו שכר
גם כן בעולם הזה ,והוא מה דכתב בסיפא דקרא )תהלים מא ג( ה' ישמרהו ויחיהו ואשר
בארץ וגו' (*) ,ישמרהו מיצר הרע ,ויחיהו מן היסורין ,ואשר בארץ שיהיו הכל מתכבדים
בו וכו' ,ע"ש.
)*(  :ä"äâäישמרהו וכו' .יפה פרש בעל קרן אורה )שם( ,שאלו השלשה דברים המה
מידה כנגד מידה .דהנה המבקר את החולה ראוי לו שיפקח בצרכי החולה בגוף ונפש,
בגוף בצרכי רפואתו ,ובנפש לעורר אותו לתשובה שיפשפש במעשיו וכמו שכתוב )תהלים
קג ג( הסולח לכל עוונכי הרופא לכל תחלואיכי ,וזה שאמר בעבור שהביא את החולה
שישוב בתשובה ,ישמרהו ה' מיצר הרע ,ובעבור שהביאו לבריאות הגוף יחיהו מן
היסורין ,ובעבור שהקל עליו בכבודו ,ואף שהיה גדול הולך אל החולה שקטן ממנו וכפי
שאמרו לעיל אפילו גדול אצל קטן ,יהיה מאשר בארץ ,שהכל מתכבדין בו:ä"äâää ë"ò .
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ולהיפך ,כמה גדול העון מי שמתעצל ממצוה זו דאיתא בגמרא )שם( מעשה בתלמיד אחד
מתלמידי ר' עקיבא שחלה ולא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר' עקיבא לבקרו ,ובשביל שכיבד
וריבץ לפניו חיה ,אמר לו רבי החייתני ,יצא ר' עקיבא ודרש כל מי שאינו מבקר חולים
כאלו שופך דמים] .מפני שבני אדם שנכנסין לבקרו עושין לחולה כל צרכיו ,ושמא יודע
לו רפואה או שיכול להשיג לחולה דבר שיועיל לו ,שעל ידי זה ישיב את נפשו[.
éðò äìåçá øáãä äù÷ èøôáå íéìåç øå÷éá úåöîá ïéìé÷î íìåòäù äîéú ì

ובעונותינו הרבים העולם מקילין במצוה זו של ביקור חולים ,ובפרט אם החולה הוא עני,
ולא ידעתי טעמם .אי משום חיובא הלא בודאי החיוב הוא אפילו בעשיר וכל שכן בעני,
דכשעני חולה ,ואין אדם בא לבקרו ,יוכל להיות שיהיה דבר זה נוגע לו לפקוח נפש ממש.
כי על פי הרב אין לאיש כזה מזון הראוי לו לפי מחלתו ,וגם אין לו שום עצה איך לכלכל
מחלתו .כי במה לקרות רופא ,פעמים שאין לו ,ואין לו במה לקנות סמי הרפואות ,ובפרט
בימי החרף שהקר החזק מגיע לנפשו הנדכאת .וגם דאגותיו העצומות המצטרפות לזה,
בראותו שהוא שוכב על ערש דוי זה כמה ימים ,ואין מי שיפתח את דלתיו לפקח עליו
להחיותו כל אלו הדברים מחלישים את כחות נפשו ,ומחזקים את מחלתו ,ויוכל להיות זה
סיבה למיתתו.
ומה נעריך את הענין הנורא הזה ,כי על זה צריכים להתודות אחר כך ולומר ידינו לא
שפכו את הדם הזה .שפרשו חז"ל )סוטה מו( ,דהכונה לא פטרנוהו בלי מזונות ,דזה נקרא
כאלו שופך דמים ,מפני שיוכל להיות זה סיבה שיהיה נשפך דמו על ידי זה ,וכל שכן
בזה שהוא כבר חולה ,ומעלימים עין ממנו ,ודבר זה מקרב מיתתו ,בודאי גדול העון
מנשוא .ועל זה נוכל לאמר מאמר הגמרא )כתובות סח (.כל המעלים עין מן הצדקה כאילו
עובד עבודה זרה שנאמר וכו' ,כי היצר מפתהו לאדם שיעלים עין מן העני החולה הזה
ולא יכנס כלל לביתו ולא ידע ממנו ,כי אם יהיה נכנס לביתו יהיה מכרח להשגיח עליו
בדבר מה ,אבל אינו יודע האדם כי בנפשו הוא ההעלמה הזו.
ולהיפך ,מי שנכנס אצל העני בעת שהוא חולה ומיעצהו איך להתנהג בזה ,ומחזקו בדבריו
שלא יפל לבו עליו ,כמה גדול שכרו עבור זה מאת השי"ת ,כי אפילו עבור מצות ביקור
לבד ראה מה שאמרו חז"ל בגודל שכרו וכנ"ל ,וכל שכן בזה שמקיים גם כן מצות צדקה
ופיקוח נפש ,ומפייסו ומחזקו בדברים בכמה וכמה ענינים גדולים ,יתברך עבור זה מאת
השם יתברך וכמו שאמרו חז"ל )בבא בתרא ט( המפיס לעני מתברך בי"א ברכות ע"ש.
ובאמת כבר נהגו כן בכמה קהלות קדושות שיש להם חברה ביקור חולים ,והיא מיוסדת
על ענין זה לפקח על העלובים בעת חלים אודות רפואתם ואודות מזונותם וכל עניניהם.
אבל מה טוב ויפה היה אם היה נמצא כן בכל העירות ,כי לפעמים נוגע דבר זה לפיקוח
נפש ממש .והמעלים אז עין מזה עובר על לא תעמד על דם רעך ,ואשרי מי שמשים )*(
לבו ודעתו לחולים הנדכאים האלו ,ועל זה אמר הכתוב אשרי משכיל אל דל ביום רעה
ימלטהו ה' ,ודל הוא חולה ,כמו שאמרו חז"ל ,וכל שכן אלו שהם דלים ונדכאים בכפלים.
åéëøö ìëì íéâàåãå äìéìá äìåçä ìöà íéðìä "÷ãö úðéì" úøáç ì

 (*) ää"âäואגב אחוה לכל מה שראיתי עוד חברה קדושה שנתיסדה מקרוב באיזה
קהלות ,ודבר נחמד הוא מאד ובשם 'לינת הצדק' נקראת .והוא שיש אנשים נבררים
]על פי הגורל[ מחברתם על כל לילה ולילה ללון אצל החולה לפקח על ענינו ,אם
הוא צריך להושיט לו איזה רפואה או שאר דבר הצריך לו.
והיא תועלת גדולה לכמה ענינים :א( עושים בזה חסד עם החולה גופא ,כי אנשי הבית
כבר עמלו כמה ימים עבורו ,והתנומה מנח על עפעפיהם ,ואין להם כח להיות נעורים
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כל הלילה עבורו .ב( עושים בזה רב חסד עם אנשי ביתו הבריאים שלא יחלו ,כי לפעמים
מרוב הדאגה ורוב העבודה יום ולילה גם אנשי ביתו נעשים חולים על ידי זה.
והנה מה יקר הוא החסד הגדול שנעשה על ידי חברה קדושה הזו ,וכלול בה כל המדות
טובות הנמצאים בצדקה ובחסד ,כי עושה בזה צדקה וחסד עם החולה וכל ביתו וגורם
להצלות נפשות רבות וכמו שכתבתי ,כי אפילו אם החולה הוא בעל הבית ,גם כן הוא
טובה גדולה כי לפעמים לא ימצא לשכר איש לשרתו ,ואפילו אם ימצא אחד גם הוא
מתיגע לעמד על משמרת יום ולילה .גם כשהחולה רואה שהכל דואגים עבור בריאותו
ומשתדלים ברפואתו הוא לו למשיב נפש ממש .ואשרי להעיר שנמצא בה בעלי חסד
כאלו:ää"âää ë"ò .
úåãååúäì åì íéøîåà êéàå éúîå åéðéðò øãñì äìåçì íéøîåà ì

עוד איתא בשולחן ערוך )יורה דעה סימן שלה סעיף ז( ,דהמבקרים אומרים להחולה שיתן דעתו
על עניניו אם לוה או הפקיד אצל אחרים או אחרים אצלו ,ואל יפחד מפני זה מהמות,
וזהו דוקא לאחר שלשה ימים אם לא שתקף עליו החלי מאד.
כתב בחכמת אדם )כלל קנא סעיף יא( :המנהג בקהלות קדושות ובפרט בק"ק ברלין כשאדם
חולה ביום שלישי לחליו הולכין אליו גבאי ביקור חולים או שאר אנשים ואומרים לו אתה
ידעת שכן הוא התיקון והמנהג אצל כל החולים ,ולכן אין לך לדאג מזה כלום ,ולכן תעשה
צוואה מה שתרצה ,ומה שאתה חייב או אחרים חייבים לך ,ועוד אומרים לו התודה כי
כל המתודה על חטאיו מוחלין לו ,וכיון שבאותן הקהלות המנהג כן אין החולה דואג מזה
כלום .וכן ראוי לתקן בכל עיר ועיר .אך במקום שאין מנהג זה אין אומרים כן לחולה
שמא ידאג על מיתתו שכן דרך ההמון לדאג כשאומרים לו התודה.
ומכל מקום כשרואין המבקרין שנטה למות ]או שמשערים את ענין מחלתו שימות[ מסבבים
עמו בדברים ואומרים לו התודה ואל תדאג מזה כי הרבה התודו ולא מתו והרבה שלא
התודו ומתו ,ובשכר שאתה מתודה אתה חי ,וכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא .ואם
אינו יכול להתודות בפיו יתודה בלבו .ואם אינו יודע להתודות ,אומרים לו אמר :יהי רצון
שתהא מיתתי כפרה על כל עונותי .ואין אומרים כל אלו הדברים בפני עם הארץ ולא בפני
נשים וקטנים שמא יבכו וישברו לב החולה אלא מוציאין אותן לחוץ .וגם יאמרו לו שיבקש
מחילה מכל מי שחטא נגדו ,בין בממון בין בדברים] ,עכ"ל החכמת אדם שם[.
והטעם ,כי על אלו הדברים אפילו יום המיתה אין מכפר ויצטרך ח"ו לבוא עוד הפעם אל
זה העולם להשיב הגזלה לבעליו ,כמו שכתב הגרא במשלי על הפסוק )יד כה( מציל נפשות
עד אמת ע"ש.
והנה בספר יש נוחלין בהגהותיו הביא בשם הזהר פרשת פקודי מי שמשגיח על חולה
ומשתדל שישוב בתשובה הנה זה הוא מלאך המליץ טוב ,והוא גורם לו שינצל ממידת
הדין הקשה ,וגואלו ממות ופודהו משחת וגורם לו החיות ,ועליו נאמר )תהלים מא ב( אשרי
משכיל אל דל .עד כאן.
ושפתי צדיק ידעו רצון לרצות ולפיס החולה על זה ולעורר אותו בדברי פיוס ,וידבר דברי
תנחומין על לבו ודברים שתתישב בהם דעתו של חולה ,ויאמר לו בזכות שאתה שב
בתשובה ומתודה אתה חי ,ואם תמות אז תהיה נקי מכל חטאותיך ,לפני ה' תטהר ויהיה
לך חלק לעולם הבא ותזכה לגן עדן בין הצדיקים .ועיין שם שמאריך בענין החסד הזה,
שעושה המבקר עם החולה ,כשעושה תשובה על ידו מה רב זכותו ע"ש .ועיין בזהר חדש
פרשת לך לך אמר ר' אבהו בא וראה כמה שכרו של אדם העושה לאחר לחזר בתשובה
וכו' ע"ש.
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ואם איש אמיד הוא ולא עשה צדקה וחסד כראוי עד עתה ,יזכירוהו שיתקן דבר זה ,או
על כל פנים לקבל עליו בלי נדר לתקן כשיקום מחליו ,כי מצינו כמה פעמים בדברי חז"ל
)בב י ,(.שזכות הצדקה מצלת לאדם ממות וגם להנצל מן הגיהנם.
 ú"åù :÷çöé úçðîחלק ב סימן פד :במצות בקור חולים ע"י טלפון :ב"ה ,יום ה'
ראה תשט"ז לפ"ק ,מנשסתר יצ"ו שוכט"ס לכבוד ידידי הגה"צ מפורסם
לשבח ולתהלה חו"פ וכו' ,מוה"ר שלו' יחזקאל שרגא רבין הלברשטאם שליט"א ,האדמו"ר
מציעשינוב יצ"ו .אחדשת"ה באה"ר ,את יקרת מכתבו הגיעני בצירוף קונטרסו הגדול בחו"ב
בענין ביקור חולים ,וביקש ממני לעיין בכל פרטי הדברים ,ולעשות רצונות חפצתי וקיימתי
דברי כהד"ג נ"י .ע"ד הנדון אם יוצאין מצוות ביקור חולים בדיבור עם החולה ע"י הטלפון.
)א( הנה למעשה ,הברור כדברי כהד"ג ,דאף דקיום המצוה בשלימות לא הוי רק בהליכתו
לבקרו בפועל ,דאז שייכים כל הענינים הנאמרים במצות ביקור חולים ,שאיתא בש"ס
ופוסקים )עיין טוש"ע יו"ד סימן של"ה( ,מכל מקום באם אי אפשר לקיים כולם ,מקיים
גם כן המצוה בכל פרט ופרט ,ויש הרבה ענינים ,שאפש' לעשות לטובת החולה על ידי
דיבורו עמו ועם בני ביתו על ידי הטעלעפון /טלפון ,/וכמו שביאר באריכות כת"ה ,ואפלפל
רק קצת בדברי תורתו.
)ב( הנה כת"ה הביא קושי' השלמי נדרים בשם השי' ,על מה שאמרו בנדרים )ל"ט ע"ב(,
בביקור חולים ,אפילו גדול אצל קטן ,ובהשבת אבידה ,פטרה תורה זקן ואינו לפי כבודו,
וכיב"ז הביא בשם הגאון ר"י פיק ז"ל בשאילת שלום ,שהקשה על הא דאיתא )שם /מס'
נדרים /מ'( בר"ע ,ותי' כת"ה ,דרק היכא דנוגע להיזק ממון ,אמרה התורה והתעלמת פעמים
שאתה מתעלם ,אבל היכא שנוגע לספ"נ ,וכמו שדרש ר"ע כל מי שאינו מבקר את החולה
כאלו שופך דמים ,בודאי ל"ש הפטור של והתעל' וכמו שמדגיש ברא"ש )ב"מ( ,ומשום
ספק ממון לא יזלזל בספק איסור ,עיי"ש ,אבל בספק נפשות ,בודאי מחויב לעשות יותר
ממה שביכלתו ,והוא בכלל לא תעמוד על דם ריעך אם לא נמצא רק הוא עכת"ד.
)ג( והנה בעיקר קושייתם ,י"ל לכאורה בפשטות שאני הכא דגלי קרא ,כמבואר בסוטה
)י"ד ע"א( ,אחרי ד"א תלכו וכו' הקב"ה בקר חולים דכתיב וירא וגו' אף אתה בקר חולים
וכו' עיי"ש ,אך י"ל דאין למדין הלכה מדברי אגדה ,וראיה ,דהרי איתא שם גם כן הקב"ה
קבר מתים ,דכתיב ויקבר וכו' אף אתה קבור עיי"ש ,ואפי"ה אצטרך קרא )בב"מ ע"ב(
בקבורת מתים ,לזקן ואינו לפי כבודו ,ולא יליף מהקב"ה כביכול בעצמו ,ומדברי הש"ס
בב"מ ראיה ,דלביקור חולים אין צריך קרא לזקן ואינו לפי כבודו ,מדמשני כן על קבורה,
ולא משני כן מעיקרא על ביקור חולים עיי"ש ,שמע מינה דבביקור חולים פשיטא ,ומאי
פשיטותי' ,ובזה צריך לד' כת"ה כנ"ל.
 :âô ïîéñ â ÷ìç ú"åù :úòã äåçéשאלה :האם יוצאים ידי חובת מצות ביקור חולים
על ידי ששואל בשלום החולה דרך הטלפון ,ומברך אותו בברכת רפואה
שלמה ,או שצריך דוקא ללכת ולבקר בעצמו אצל החולה?
תשובה :מצות ביקור חולים סמכוה חז"ל )בבבא מציעא ל (:על הפסוק והודעת להם את
הדרך ילכו בה ,זו ביקור חולים .ובמסכת סוטה )יד :(.אחרי ה' אלהיכם תלכו ...מה הקב"ה
ביקר חולים ,שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא ,אף אתה בקר חולים...
הנה הזכירו ענין הליכה במצות ביקור חולים כי על ידי הליכתו אצל החולה עומד מקרוב
על צרכי החולה להושיט לו כל עזרה אפשרית ,אם חסר לו דבר ממאכל או משקה או
תרופות ,או בעצה נכונה ונבונה כמו שכתוב ותשועה ברוב יועץ ,או בנקיון הבית ,וכמ"ש
בנדרים )מ (.מעשה בתלמידו של רבי עקיבא ...ואפילו אם החולה שוכב בבית חולים וישנם
רופאים ואחיות המטפלים בו במסירות ,בכל זאת מצוה להכנס אליו לבקרו ולעודדו ולחזקו,
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וכמו שאמרו בנדרים )מ (.בן גילו נוטל אחד מששים בחוליו .ופירש המאירי שהכוונה שאם
המבקר אוהבו שביקורו ערב עליו מצד הנאתו ממנו ,מיקל חוליו מעליו.
וזו לשון הרמב"ם] ...ומה שלא התנה שיהיה בן גילו דוקא ,נראה שמקורו מהמדרש ויקרא
רבה )לד א( :אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' ,אמר רב הונא זה המבקר את
החולה ,שכל המבקר את החולה פוחת לו אחד מששים בחוליו .אמרו לו ,אם כן יעלו
ששים לבקרו וירד עמהם לשוק ,אמר להם ,ששים ובלבד שיהיו אוהבים אותו כנפשם,
ואע"פ כן מרויחין לו ע"כ .והסיום ר"ל ,שאפילו אינם אוהביו כנפשם ,מכל מקום מרויחים
לו מחוליו .וכמו שצידד המתנות כהונה שם לפרש בראש דבריו ע"ש[.
ועוד ,שעל ידי ביקורו באופן אישי את החולה הוא מתרשם ומתפעל יותר ממצב החולה,
שאינה דומה שמיעה לראיה ,ומתעורר לבקש עליו רחמים בכל לבו ,וכן אמרו בנדרים )מ,(.
כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה ,וכל מי שאינו מבקר אינו מבקש עליו
רחמים .כלומר ,שעל ידי ביקורו מתעורר לבקש עליו רחמים שהשי"ת ישלח דברו הטוב
וירפאהו ,ויתן בלב הרופאים חכמה בינה ודעת לכלכל דבריהם במשפט להחיש לו רפאות
תעלה ,ושלא תצא תקלה מתחת ידיהם .כמאמר הכתוב ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם.
ואז בודאי שתפלתו קרובה להתקבל יותר ,כמו שאמרו בשבת )י"ב ע"א( ,מנין שהשכינה
למעלה מראשותיו של חולה ,שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי .וטעמים אלה הזכירם הרמב"ן
בספר תורת האדם )ריש שער הסכנה( ,וסיים :הילכך כל המבקר את החולה ולא ביקש עליו
רחמים ,לא קיים המצוה.
לפיכך נראה שאם יכול ללכת לבקר החולה בעצמו ,אינו יוצא ידי חובת המצוה בשלימותה
על ידי הטלפון או על ידי מכתב .ואמנם בקשת רחמים על החולה יכולה להיות אפילו
שלא בפניו ,כגון שעושה לו תפלת מי שבירך במנין של עשרה אנשים ,וכל בי עשרה
שכינה שריא ,כמבואר בסנהדרין )ל"ט ע"א( .מכל מקום נראה שהתפלה בפני החולה יותר
מקובלת ,על פי מה שאמרו חז"ל )בברכות ל"ד ע"א( ,המתפלל על החולה אינו צריך להזכיר
את שמו ,שנאמר ,אל נא רפא נא לה ,ולא הזכיר משה רבינו בתפלתו את שמה של מרים.
ואילו בזוהר הקדוש פרשת וישלח )קסט (.איתא :הצילני נא מיד אחי מיד עשו ,מכאן
שהמתפלל צריך לפרש דבריו כראוי ,ולכן אמר מיד אחי ,ושמא תאמר קרובים אחרים
נקראים גם כן אחים ,כמו שנאמר כי אנשים אחים אנחנו ,לכך פירש ,מיד עשו ,כדי לפרש
דבריו בתפלתו כראוי.
וצריך לומר כמו שכתב המגן אברהם )סימן קי"ט סק"א( בשם מהרי"ל ,שדוקא בפניו אין
צריך להזכיר שמו ,אבל שלא בפניו צריך להזכיר שמו) .ודברי מהרי"ל הם בדרשותיו דף קס"א
ע"א( .והגאון מהריק"ש בהגהותיו )סימן תקע"ו( כתב :ואין להזכיר שם החולה בתפלתו) .פרק
אין עומדין ל"ד ע"א( .וכן כתב רש"י בספר הפרדס .נראה שיש קפידא בזה שלא להזכיר שמו,
והטעם מבואר בספר עיון יעקב )ברכות ל"ד ע"א( ,שאולי השם גרם החולי ,שהרי מפני כך
משנים שם החולה ,כמ"ש בראש השנה )ט"ז ע"ב( .ובטור יו"ד )סימן של"ה( ע"ש .וכן כתב
בספר חסידים )סי' רמ"ד  -רמ"ה( ,ששם האדם גורם לטובה או לרעה ע"ש .וכן כתבו
המקובלים ,שבהזכרת שמו של החולה יכולים לפעמים לעורר עליו מידת הדין .ועיין בשו"ת
אפרקסתא דעניא )סימן כ"ב( .ובשו"ת ויעתר יצחק )סימן ח'( .ובשו"ת זקן אהרן ואלהין חלק
א' )סימן י"א( .ובשו"ת דעת כהן )סימן קל"ב(.
ונמצא שבתפלה שבפני החולה שאין צריך להזכיר את שמו ,התפלה יותר רצויה ומקובלת.
וכן כתב החתם סופר בחידושיו לנדרים )מ' ע"א( ,לפרש בזה מה שאמרו בגמרא שם ,כל
שנכנס לבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה ,כלומר ,שמכיון שאינו מזכיר שמו,
תפלתו רצויה ומקובלת ,מה שאין כן כשאינו מבקרו ומתפלל עליו שלא בפניו ,הרי צריך
הוא להזכיר שמו בתפלתו ,ולפעמים מתעוררת עליו מידת הדין ,כמו שכתבו המקובלים ע"ש.
ולכן השואל לשלומו של החולה דרך טלפון ,אינו יכול לקיים מצות ביקור חולים בשלימותה,
שממנה תוצאות חיים על ידי בקשת רחמים ,וכנ"ל .וכן העלה הגאון ר' משה פיינשטיין
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264
î

úòã äåçé

 שעיקר מצות ביקור חולים היא כשמבקר את,(בשו"ת אגרות משה )חלק יו"ד סימן רכ"ג
.( וכן כתב בשו"ת חלקת יעקב חלק ב' )סימן קכ"ח. ולא באמצעות טלפון,החולה בעצמו
 ובשו"ת ציץ אליעזר חלק ה' )בקונטרס רמת.(וע"ע בשו"ת מנחת יצחק חלק ב' )סימן פ"ד
 ורק אם אינו יכול לבקר החולה.( ובשו"ת הליכות שבא )חלק יו"ד סימן כ"ו.(רחל דף י"ג ע"ב
. מוטב לטלפן או לשלוח אליו מכתב לחזקו ולעודדו בדברים,בעצמו
 בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק.והשי"ת ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל
.ולקרוב אמר ה' ורפאתיו
íéìåç øå÷éá,ïééèùøàô,ä"ìù ã"åé äøåú úòã ,íééç òøæ ,ééçã àø÷é ,íééçäøùâ ,(íìåöî)ãîç éãù :íéðåøçà
,á 'éñ ìçø úîø ä"ç øæòéìà õéö ,äìù ã"åé ïçìùä êåøò ,øðæåø
ù"ééò ä"ìù 'éñ ã"åé ìò íéøôñ ãåò== äøåú úòã== ïçìùä êåøò==
?? àøîâä éùøôîìóøöì== éðéñî äùîì äëìä éåäã íéøãð úåéç õ"øäî

 זרע חיים,==לציין לספרים המיוחדים העוסקים בהרחבה במצוה זו == יקרא דחיי
,)סופר( ==מצות ביקור חולים מאת האב אברהם זאב וזנר ב"ב
íéìåç øå÷éá ì

[ ללמדנו בא שנאמר אחרי ה' ]אלהיכם,' וירא אליו ה: בראשית יט, בובר:áåè ìëù
 שכן הוא בכבודו בא לבקר החולים עם פמליא, אחרי דרכיו,(תלכו )דברים יג ה
 וכתיב ופקודת כל אדם יפקד עליהם,( וכתיב ה' יסעדנו על ערש דוי )תהלים מא ד,שלו
 ולפי שמל אברהם וחלה לכך בא, ומתרגמינן וסעודת כל אדם יסעד עליהם,()במדבר טז כט
 לפיכך אמרו רבותינו אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת,לבקרו
.. וביקור חולים, וגמילות חסדים, כיבוד אב ואם,לעולם הבא
 הוא שאדם הולך:( כדכתיב לא יבקר בין לטוב לרע )ויקרא כז לג,ובקור לשון פשפוש הוא
 ואם הוא בן גילו נוטל מעליו אחד, ולהזדקק לו כפי הענין,ושואל לחולה מה אתה צריך
 שנאמר )במדבר יב יג( אל נא, ואם בא להתפלל עליו צריך להזכיר שמו,מששים שבחליו
.רפא נא לה

 ביקור חולים- הוספות ועיונים
øùåëä úòù äúò éë åúøåúìå 'äì åáéùäì
àð÷ ïîéñ 'ä ÷ìç ,ù"ééò
ïééèùøáìéæ é"øâä é÷ñôî ,ãåã úéá
è"ìùú úåãìåú

,ïåôìè é"ò íéìåç øå÷éá

ïééèùðééô äùî 'ø ,äùî úåøâà
äìåç ìò ììôúäì íãà ìë ìò äåöîäî çéëåî
ìë úìéôúì òîåù ä"á÷äù åúåà íéø÷îùë
ììôúéù åðîî íéù÷áîù éî ïëìå-] ãçà
àð ïîéñ ã"ç ã"åé

èàèùðæéà ïåéö ïá 'ø ,ïåéö éðá
ä"öåà 73 åì

,áúëî é"ò íéìåç øå÷éá

øâðìøà íäøáà 'ø ,íäøáà úëøá
èì íéøãð

äëåæ äìåçä úà ø÷áîä / íéìåç øå÷éá
à-àìù 'îò ã"ç

,íéøãðã àéâåñá

éìåç

ù"ééò
âàøôî ì"øäî ,äéøà øåâ

áåøáé íåçð 'ø ,íéøôåñ éøáã
ñ÷åá_åøáéäá àöîð úåìéáà
ïé÷ééãåé ÷çöé ìàåîù 'ø ,íåìù éøáã
åúèîî äìòîì äéåøù äðéëùä / íéìåç øå÷éá

,éìåç êøò êåúá íéìåç øå÷éá

)ìãà( ìéãò áéì äãåäé 'ø ,íéä ééà
åì î"á

÷åñôá / ãçà øáà àìå åôåâ ìë äìåçá ÷ø

úåëìä ìò åøôñ úìéçúá íéìåç øå÷éá úåëìä

,äðéëù éðô ìéá÷äì

ñåøâ ãåã äùî 'ø ,äãâàä øöåà

÷ìô ãåã 'ø ,äâäé åúøåúá

é÷ñô ïééò / àøîî éðåìàá 'ä åéìà àøéå
àøéå ,äáåùú

,[áøñé àì åøåáò

éøåã íäøáà 'ø ,úøàôú úøãà

,íéìåç øå÷éá

øìåø éëãøî íééç ,éëãøî íééç øàá
/ úåëéøàá ù"ééò íéìåç øå÷éá úøáç úìòîá
38 æì â ,ãåòå íéîé 'â ãò íéø÷áî àìù ïéãá
ùèééã äãåäé íééç 'ø ,äãåäé øàá
12 'îò

,ïðáøã åà àúééøåàã íéìåç øå÷éá
ïøèù äùî 'ø ,äùî øàá

222 ãåîò á ÷ìç

,ïåôìè é"ò íéìåç øå÷éá

øùôàéë òùøá íâ úëééùíéìåçøå÷éáúåöî

265
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úééìò

,íìåë úà æéâøîù "ãáëä íãàä" øåàéú
ïåèåá íäøáà 'ø ,íäøáà äæçî

58 ãé 'éñ

äìù ã"åé

,ïðáøã åà àúééøåàã íéìåç øå÷éá
ñééå âéìòæ øùà 'ø ,øùà úçðî

,íéìåç øå÷éáá çð éðá / ú÷áãî äìçîá / äìåç
äàìäå 031 ë úéùàøá

é'âàìô ç"øâä ,íé÷éãö ìù íäéùòî

øìùøä äùî 'ø êøåòä ,äàåôøå äëìä
âòø á

ë"ùîì íéòâåðä íéðéã ,íéìåç øå÷éá
úàöì êéøö ,äìåç ìù åéúåùàøî äðéëùäù

,ù"ééò øéîæéà

ïééèùáøô øéàî á÷òé 'ø ,íéìåç øå÷éá úåöî

73 ç"öåà ,åë

,'åëå åéìà íéðôä íò

çôø-æôø

,íéìåç øå÷éáå ç"îâ

êøåòä ãìôøáéá ñçðô 'ø ,ïîàðä
÷çöé áøä / äøéáò ìòááå àðåùá íéìåç øå÷éá

øôñ ù"ééò úåëéøàá íéìåç øå÷éá úåëìä
øôñä ìë

çô 'éñ à"ç

3-2 èé

,íéìù

õéôù éáö 'ø ,äøåúä éèôùî

ïéæàìååî á"éöðä ,äìàù ÷îòä
áé - æ âö

,úáù âðåò íåùî úáùá

ïééèùôò áéì äéøà 'ø ,ñãøôä

íäøáà 'ôøåô 'ø ,íäøáà úîùð
íéðéã é÷ñô äáøä íò íéìåç øå÷éá úåëìä

ç"îâ ìò ùåøã

,íéøãðã àéâåñá ìåôìô

ïåëîä éøáç ,äëìää øåàì äàåôøä

,ù"ééò ïîæä éðáøî

áäåáà ìåàîù 'ø ,úåðåøëæä øôñ

áøä é"ò - íéìåç øå÷éá éðéã ìëá óé÷î øåøéá

ïéðòä éôì ìëä ì"æç åøîàù úåòù

â"ç

çøæîä úåìéä÷á 'íéìåç øå÷éá' úøåáç"

76

é÷öéìáã äéøù 'ø ,ïçìåùä äæ
'îò àìù ã"åé

ïééò íéãñç úåìéîâå ä÷ãö ïéðò ìëá úåëéøà
210

,øåòéù äá ùé íàä íéìåç øå÷éá

,ïùá øæòéìà ø"ã ,"ïåëéúä

õéðåìî íéøôà 'ø ,íéøôà úåììåò

,ú÷áãîä éìåçá / äåöîä íöò
46 çð

?? 'áå à ùé ,õáå÷ ,íäøáàì øåëæ

, == == íùî è÷ììå ç"îâ ãåîò

,ïåùàø ñåôãá 112 ù"ééò íéìåç øå÷éá ïéðòá

á÷òé íäøáà ø"øä úàî äàåôø ééç ñøèðå÷
523 á

210

êøåàá ù"ééò øôñä ìë / íéìåç øå÷éá ïéðòá

äëî úîçî é÷åôàì åôåâ ìë äìåçá ÷øù
äò÷

,ù"ééò )øôåñ( ÷ìåç íééç òøæå äîåãëå

114 'îò

é"ùø ,ìåãâä ñãøô

97 ç"äöåà âé 'éñ

êáéìø÷ éëãøî 'ø ,ïåøùä úìöáç

,øôñä éôãá 104

312 àøéå

== ,íéãåîòä ïåéáö
ïá ïéðòá / íéìåç øå÷á áåéçá íéðåù úåøå÷î
áé ãåîò á úåà æî 'éñ

,ú÷áãî äìçî íò äìåçá íéìåç øå÷éá ïéãá

, ù"ééò ãåòå åìéâ

úåãåñé äîë íéìåç øå÷éá úåöîá øåøéá
57 î ,ù"ééò íéùåãéçå

â"î 'éñ â"ç

øáìéæ ãåã 'ø ,úåòéøéä ùîç
25 àøéå

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æá íéìåç øå÷éá
ïéìòé íäøáà 'ø ,íäøáàì ãñç

éæàâìà äîìù íéñð 'ø ,äáäà óåöø

è ïîéñ

,íéøãð 'ñîá íéìåç øå÷éáã àéâåñá
íéìåç øå÷éá éðéã

íéìåç øå÷éá éðéã
øôñä ìë

éðéãî äé÷æç 'ø ,ãîç éãù
451 à

,ú÷áãî äìçîáå / ïðáøã åà àúééøåàã

íéøãð

,íéìåç øå÷éá úåöî ìò ìç øãðä êéà

,íéìåç øå÷éá

ïééèùðøá íééç 'ø ,ééçã àø÷é

ùééò äãåäé ø"øä ,äãåäé èáù
äìù ã"åé

,íéìåç øå÷éá

øðìåå áåã äùî 'ø ,éáö úãîç

íéøáçî äîë ,äøåúä ìå÷

124

,íéðîéñ äáøä

,íéìåç øå÷éáá áééç íàä åãåáë éôì äðéàå ï÷æ

/ úåøîâä èå÷éì ø÷éòá / íéìåç øå÷á úåëìä
100

,õðéîãìåâ

øôåñ íééç á÷òé 'ø ,íééç òøæ

é÷ñáååà÷øèòô íäøáà 'ø ,äáåùú é÷ñô
äéøà øåâá ì"øäî ùåãéç / ú÷áãî äìçîá

,øâöî áàæ

õáå÷ ,àôøé àôøå

íéøáçî äîë ,ïåøëæ øôñ
209 'îò

,é÷ñðæãåøâ

ïéø÷áî ïéà ,äìåçä ìò äìéôú ïéðòáå ,åìéâ ïá

,ú÷áãî äìçîá íéìåç øå÷éá

614 äìù ã"åé àøúá

,õéáåðéáø

øãðåìå÷ éøàá ìàøùé 'ø ,äëìäë ùøãîä

÷"÷á ÷"á úøáç ìù úåð÷ú / íéìåç øå÷éá
æé æè

,ù"éò

äéìãâ áøä íéìåç øå÷éá éðéãá úåøòä

äðéàå ï÷æ / çð ïáå ìàøùéá íéìåç øå÷éá úåöî
àø÷ð éî / ïåôìè é"ò / íéìåç øå÷éáá åãåáë éôì

,äìåç ìù

àë 'îò íéðåéö â"ç

ïäëä éëãøî íåìù 'ø ,äøåú úòã

øå÷éáä

,úåëéøàá íéìåç øå÷éá éðéã
ïäë äùðî 'ø ,íéðùåù éèå÷éì
485

,ãåòå íéìåç øå÷éá

ïéãîò á÷òé 'ø ,æåò ìãâî

é÷ñøáåô ãåã éáø ,ãåã éáø éøåòéù
157 'îò

,øå÷éáä úééìò - íéìåç øå÷éá ïéðò
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éâàìàô íééç 'ø ,íééç úçëåú
éçéå à"ç

,íéìåç øå÷éá

êåáðøèù äùî 'ø ,úåâäðäå úåáåùú
æö 'â

,úáùá íéìåç øå÷éá

781

øå÷éáá åãåáë éôì åðéàå ï÷æ ìù øåèô ùé íà
781 íéøãð

,íéìåç

éæàâìà äîìù íéñð 'ø ,íéðéòì äåàú
96 úáù

,úáùá çñåðä / íéìåç øå÷éá

267
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_ åúééåìå úîä úøåá÷ :àé ÷øô +
 .ãé äèåñואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב )דברים יג( אחרי ה' אלהיכם
תלכו ...אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה ...הקב"ה ניחם אבלים
דכתיב )בראשית כה( ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו ,אף
אתה נחם אבלים ,הקב"ה קבר מתים ,דכתיב )דברים לד( ויקבר אותו בגיא ,אף
אתה קבור מתים.
 ,÷çöé úà íéäìà êøáéå :íù :é"ùøניחמו על אביו וברכו ברכת אבלים.
 ,åðá ÷çöé úà íéäìà êøáéå :íù úéùàøá :é"ùøנחמו תנחומי אבלים.
==דברי הרמב"ן בהשגות לספר המצוות וגרי"פ ??
) :åúøåá÷å ïéåìîä úâäðäå åúééåìå úîä úàöåä éðéã :õîåà óñåéעמוד  :(326מיום עמדי
על דעתי הקלושה נסתפקתי במה שפה עמנו מחלקים הוצאת המת לשנים,
דהיינו מהבית עד בית הטהרה והוא שקורין פה לויה ,ומבית הטהרה עד הקבר והוא
שקורין פה מצוה .ולכן לא ידעתי איזה מהם עיקרי ,ואחרי שלא ידעתי דברג ברור דאיכא
פנים לכאן ולכאן לקחתי סמך מן השם דלמה שקורין דקמונינו שם מצוה הוא עיקר המצוה.
כשהולכין ללות את המת נראה בעיני דלא יאות עבדי אותם העומדים לפני המטה וממתינים
עד בוא המטה להעביר אותה על פניהם ואח"כ הולכים אחריה ,רק ילכו להמתין באופן
שיהיו אחורי המטה תיכף יציאתה מן הבית ,וטעמא דמסתבר הוא.
שכר הלויית המת הגדול מאד ?? ידוע ומבטלין תלמוד תורה בשבילו מסתמא אם לא
שידוע שלא למד משנה ומקרא .ובאשה איכא פלוגתא ,ונראה לי דהיכא דליכא ביטול
תורה טוב להחמיר אבל מספק אל יבטל תורה עבורה .ואפילו היכא דליכא חיובא אם
ראה נושאי המת אז מחוייב לפחות ללוותו ד' אמות ולקום מפניו.
כשיש שני מתים בר מינן מוציאין הראשון תחילה ,אכן אם אשה גדולה היא השניה אז
מוציאין האשה תחילה ,ודוקא גדולה אבל קטנה לא ,וכן נעשו מעשים פה .נוסח הברכה
לרואה קברי ישראל...
==בפרק יב יש חומר מ"אהבת חסד" שצריך להעתיק פה =
==עיין בספר ברכת אבות מצולם סיכום מ"מ של המצוה

דעת המשנה ברורה בסי' ע"ב סק"ג כתב שהלוית המת בכלל גמ"ח וגמ"ח הוא מן התורה
ווכ' ,אבל עיי"ש בביאור הלכה ד"ה אם יש שהות ,שמשמע דנקט כפמ"ג שהוי רק מצוה
דרבנן .וע"ע בד"ה אחר זה בסמוך בכל דבריו ומביא דעת הרמב"ם דהוי מ"ע מדברי
סופרים וצ"ע כעת -ועמד בזה בארחות חסד לאהבת חסד עמוד כט עיי"ש= אולי להביא
דברי פרמ"ג כאן ???
====
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שבט הקהתי ח"ד רפד להשתתף בלויה שרואה דרך החלון :שלחן המלך אב האם אפשר
סנהדרין לה ותהא קבורת מת דוחה שבת מק"ו ....
לכפות ללוות המת.
אגרות משה ח"א יו"ד סימן רמ"ט :האם מותר לכהנים ללוות המת כשצריכים לעבור דרך
טומאה דרבנן כגון ד' אמות סמוך לקבר ווכ' ,ודן מדין כבוד המת ,וסוגיא דכבוד הבריות,
ומזכיר בתו"ד המצוה של לווית המת מצד ואהבת לרעך כמוך עיי"ש .ומסיק שלבנים
והקרובים ממש יש להתיר ולא לכהנים בעלמא.

==÷éø óã
=====
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_ íéìáà íåçéð :áé ÷øô +
 .ãé äèåñואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב )דברים יג( אחרי ה' אלהיכם
תלכו ...אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה ...הקב"ה ניחם אבלים
דכתיב )בראשית כה( ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו ,אף אתה
נחם אבלים ,הקב"ה קבר מתים ,דכתיב )דברים לד( ויקבר אותו בגיא ,אף אתה קבור
מתים.
 ,÷çöé úà íéäìà êøáéå :íù :é"ùøניחמו על אביו וברכו ברכת אבלים.
 ,åðá ÷çöé úà íéäìà êøáéå :íù úéùàøá :é"ùøנחמו תנחומי אבלים.
יונתן בן עוזיאל == נדפס לעיל ומדרש רבה עיי' בשל"ה
 :ç úåáåúëאמר ליה קום ואימא מלתא כנגד אבלים ,פתח ואמר אחינו המיוגעים
המדוכאים באבל הזה תנו לבבכם לחקור את זאת ,זאת היא עומדת
לעד נתיב הוא מששת ימי בראשית ,רבים שתו ורבים ישתו כמשתה ראשונים כך
משתה אחרונים ,אחינו בעל הנחמות ינחם אתכם ברוך מנחם אבלים,
אמר ליה קום ואימא מלתא כנגד מנחמי אבלים ,פתח ואמר אחינו גומלי חסדים
בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו דכתיב ביה כי ידעתיו למען
אשר יצוה וגו' ,אחינו ,בעל הגמול ישלם לכם גמולכם ברוך משלם הגמול,
 :ãé ÷øô (à àçñåð) :ð"øã úåáàכשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו
לנחמו ,נכנס רבי אליעזר וישב לפניו ואמר ליה רבי רצונך אומר דבר אחד
לפניך ,אמר לו אמור ,אמר לו אדם הראשון היה לו בן ומת וקבל עליו תנחומין ומנין
שקבל עליו תנחומין שנאמר וידע אדם עוד את אשתו אף אתה קבל תנחומין ,אמר לו לא
די לי שאני מצטער בעצמי אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון.
נכנס רבי יהושע ואמר לו רצונך אומר דבר אחד לפניך ,אמר לו אמור ,אמר לו איוב היו
לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין אף אתה קבל תנחומין ,ומנין
שקבל איוב תנחומין שנאמר ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך ,אמר לו לא די לי שאני
מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של איוב.
נכנס רבי יוסי וישב לפניו אמר לו רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך ,אמר לו אמור ,אמר
לו אהרן היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין שנאמר
וידם אהרן אין שתיקה אלא תנחומין ואף אתה קבל תנחומין ,אמר לו לא די לי שאני
מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של אהרן.
נכנס רבי שמעון ואמר לו רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך ,אמר לו אמור ,אמר לו דוד
המלך היה לו בן ומת וקבל תנחומין ואף אתה קבל תנחומין ומנין שקבל דוד תנחומין
שנאמר וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו
שלמה אף אתה רבי קבל תנחומין ,אמר לו לא די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני
צערו של דוד המלך.
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נכנס רבי אלעזר בן ערך כיון שראהו אמר לשמשו טול כלי ולך אחרי לבית המרחץ לפי
שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו ,נכנס וישב לפניו ואמר לו אמשול לך משל למה
הדבר דומה לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון ,בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר אוי
לי אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום ,אף אתה רבי היה לך בן קרא תורה מקרא נביאים
וכתובים משנה הלכות ואגדות ונפטר מן העולם בלא חטא ,ויש לקבל עליך תנחומין
כשהחזרת פקדונך שלם ,אמר לו רבי אלעזר בני נחמתני כדרך שבני אדם מנחמין...
 :äøù ééç úùøô :åè àúìéàù :úåúìéàùשאילתא :דאילו מאן דאיתרע ליה מילתא
דאבילותא לבר מינן מיחייבי' למיעל לגביה ולנחמיה דהכי אשכחן דכד נח
נפשיה דאברהם אבונא איתחזי ליה קב"ה ליצחק בריה ונחמיה דכתיב ויהי אחרי מות
אברה' ויברך אלהים את יצחק בנו ומחייבינן לאברויה במיכלא ובמשתיא לפכוחי צעריה
אמר עולא ואמרי לה במתניתא עשרה כוסות תיקנו חכמים בבית האבל...
 :éçéå úùøô :ãì àúìéàùשכיב מרע שכתב כל נכסיו שאילתא :דמחייבי' דבית ישראל
למיעסק בשיכבא ולמקבריה אמר רב יהודה אמר רב מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית
מלאכה הני מילי היכא דלא מיפלגי מתא בחבורתא אבל אי מיפלגא מתא בחבורתה הני
דרמו עלייהו לאיעסוקי ביה אסירי אבל הנך אחריני אע"ג דאתן לכבוד בעלמא לא אסירי
כדהא רב המנונא איקלע לההיא מתא שמע קל שיפורא דשיכבא חזא הנהו אינשי דקא
עבדי עיבידתא אמר להו להוו הנך אינשי בשמתא דרב אמרי ליה בחבורתא מיפלגא מתא
אמר להו אי הכי שרי לכו
והיכא דאיכא מת מצוה דלית ליה קוברין כולי עלמא מחייבים לאיעסוקי ביה דכתי' אחרי
ה' ילכו כאריה ישאג וא"ר חמא ברבי חנינא אחרי מידותיו של הקב"ה ,דרש רבי שמלאי
תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחלתה גמילות חסדי' דכתי' ויעש ה'
אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם וסופה גמילות חסדי' דכתיב ויקבר אותו בגיא.
ואפי' כהן גדול ונזיר דאין מיטמין למת ולקרוביהן למת מצוה יטמא ואי ליכא איניש
אחרינא לאיעסוקי ביה מעסיקין ביה אינון דתנן כהן גדול ונזיר אין מיטמין לקרובין אבל
מיטמין למת מצוה מנלן דכתי' לאביו ולאמו לא יטמא לאביו ולאמו אינו מטמא אבל
מטמא הוא למת מצוה.
ומבטלין תלמוד תורה לכבוד המת דתניא מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת
הכלה אמרו עליו על ר' יהודה בר' אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת
הכלה בד"א בשאין לו כל צורכו אבל יש לו כל צורכו אין מבטלין וכמה כל צורכו א"ר
בר אוניא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר אלפי גברי
ומינייהו שיתא אלפי שיפורי עולא אמר כגון דחייצי גברי מאיבולא ועד סיכרא רב ששת
ואיתמא רבי יוחנן נטילתה כנתינתה מה נתינתה בששים רבוא אף נטילתה בששים רבוא
והני מילי לדקרי ולא תני אבל לדקרי ומתני לית ליה שיעורא וכי מבטלינן נמי לכבוד
דקרי ומתני אבל לא קרי ולא תני כי איכא דמעסקין ביה לא מבטלינן וכי ליכא דמעסקין
ביה מבטלינן ואפילו תלמוד דגדול ממעשה מבטלינן להוצאת המת ולהכנסת הכלה.
ברם צריך אלו מאן דקא אזיל לממהל ית בריה ואי לא אזיל מיפגרא מלתא דליכא איניש
אחרינא דמהיל ליה ואיכא מת מצוה לאיעסוקי ביה דאי לא מיעסק ביה איהו ליכא איניש
אחרינא דמיעסק ביה ומיבזה להידא מיתבעי ליה לאיעסוקי ביה ברישא  -מי אמרינן מילה
עדיפא שכן דוחה את השבת ואילו קבורת מת מצוה לא דחייא את השבת ולא אתי עשה
דקבורה ודחי עשה דמילה או דילמא קבורת מת מצוה עדיפא דקא דחייא עשה ולא תעשה
דטומאה דכהן גדול ונזיר ואי משום דקא אמרת מילה דוחה את השבת ואין קבורת מת
מצוה דוחה את השבת דכתיב קבור תקברנו ביום ההוא ביום שאתה רוצחו אתה קוברו
וביום שאין אתה רוצחו אין אתה קוברו משבת לא ילפינן דהא רציחה דוחה את העבודה
דכתיב מעם מזבחי תקחנו למות ועבודה דוחה את השבת ורציחה חמורה מעבודה ומנלן
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דכתיב מעם מזבחי תקחנו למות ועבודה דוחה את השבת ואילו רציחה אינה דוחה את
השבת דאמר מר נאמר כאן מושבות ונאמר להלן מושבות דכתי' והיו אלה לכם לחקת
משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם ונאמר בשבת מושבותיכם דכתיב לא תבערו אש בכל
מושבותיכם או דילמא אדרבה מטומאה לא ילפינן שכן לאו ועשה שאין שוה בכל היא.
ת"ש דתניא ולאחותו הבתולה מה ת"ל ולאחותו הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול
את בנו ואמרו לו מת לו מת יכול יטמא הא אמרת לא יטמא דלא אתי עשה דטומאה ודחי
עשה דמילה ואע"ג דלא יטמא חובה יכול כשם שאין מיטמא לאחותו כך אינו מיטמא
למת מצוה ת"ל ולאחותו לאחותו הוא דאין מיטמא אבל מטמא הוא למת מצוה אלמא
עשה דמת מצוה עדיף ממעשה דמילה וכן הילכתא.
 :ú÷ç úùøô :âì÷ àúìéàùשאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאיעסוקי בשיכבא
ולמיקבריה דכתיב ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחדש הראשון וגו' ואמור רבנן
דלא משהינן לה לאיתתא דתנן אין מניחין את המטה ברחוב מפני שמרגלת את ההספד
ולא של נשים לעולם מפני הכבוד ואמרי נהרדעאי לא שנו אלא חיה אבל של שאר נשים
מניחין ורבי אלעזר אמר אפילו של שאר נשים אין מניחין שנ' ותמת שם מרים ותקבר שם
אלמא סמוך למיתה קבורה ואמ' רבי אלעזר למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה
לומ' לך מה פרה אדומה מכפרת ומעלת ישראל מטומאה לטהרה אף מיתתן של צדיקים
מכפרת על ישראל...
 :à äëìä ãé ÷øô ìáà úåëìä :í"áîøמצות עשה של דבריהם לבקר חולים ,ולנחם
אבלים ,ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה ,וללוות האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי
הקבורה ,לשאת על הכתף ,ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור ,וכן לשמח הכלה והחתן,
ולסעדם בכל צרכיהם ,ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור ,אע"פ שכל מצות
אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם
לך אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות.
 :æ äëìä...יראה לי שנחמת אבלים קודם לבקור חולים ,שנחום אבלים גמילות חסד עם
החיים ועם המתים.
רדב"ז שם הלכה ז :יראה לי שנחמת אבלים וכו' .אם לא שאמרה רבינו הייתי
אומר איפכא דבקור חולים קודם שיש בו כאילו שופך דמים דאמר רב דימי
כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה ונחמת אבלים לית ביה חד מהני:
 :ç äëìäמי שהיה לפניו מת וכלה ,מניח את הכלה ומתעסק עם המת ,וכן הוא אומר לב
חכמים בבית אבל וגו' ,מת וכלה שפגעו זה בזה בדרך ,מעבירין את המת ב מלפני הכלה,
וזה וזה עוברין מלפני המלך.
 :è äëìäמבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת הכלה ,במה דברים אמורים בשאין
לו כל צרכו ,אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין ,וכל שאין מתעסקין בתורה חייבין להתעסק
עמו.
 :é äëìäמת אחד בעיר ,כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה עד שיקברוהו ,ואם יש לו
מי שיתעסק בצרכיו מותרין.
 :àé äëìäהתלמיד חכם שמת ,אפילו היו עמו עד ששים רבוא מבטלין תלמוד תורה
להוצאתו ,היו ששים רבוא אין מבטלין ,ואם היה מלמד לאחרים אין לו שיעור אלא מבטלין
הכל להוצאתו.
 :áé äëìäהקוברין מתי עכו"ם ומנחמין אביליהם ומבקרין חוליהם מפני דרכי שלום.
== ,ùééò 'åëå äàðä øåñéàå úî úøåá÷ ïéðòá úåëìä ãåò íù ùéå
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 :äðåé åðéáø éãéîìúברכות יח-:יט] .תנן קברו את המת וחזרו ,אם יכולים להתחיל
ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לא לא יתחילו[] .ברי"ף
שם[ קברו את המת וחזרו וכו' ואם לאו לא יתחילו ,טעמא דמילתא משום דתנחומי אבלים
מדאורייתא דבכלל גמילות חסדים הוי ,וגמילות חסדים מן התורה כדאמרינן והודעת להם
את הדרך זו גמ"ח ,ולפיכך אמרו דכיון שעוסק במצוה פטור מן המצוה ,ואע"פ שכבר
נקבר המת לא יתחיל.
] :à"áèéøברכות שם[ קברו את המת וחזרו וכו' ואם לאו לא יתחילו ,טעמא דמילתא
משום דתנחומי אבלים גמילות חסדים היא ,וגמילות חסדים היא מן התורה
כדאמרינן בעלמא והודעת להם זה גמילות חסדים ,ולפיכך פטורים מק"ש אע"פ שכבר
נקבר המת משום דעוסק במצוה הוא )=.(êåîñá ìéòì äðåé åðéáø ïåùìì äåùä
 .çé úåëøá :à"ùøäîכל הרואה המת ואינו מלוהו עובר משום משום לועג לרש ,ואם
הלוהו מה שכרו ,א"ר אסי עליו הכתוב אומר מלוה ה' חנון דל ומכבדו חנן
אביון .לפי שגמ"ח לעשירים מצפה לתשלום גמול משא"כ גמ"ח לרש ,וע"כ קרא גמ"ח
למתים כאלו עושה חסד לרשים כמ"ש חסד ואמת דגמ"ח שעושים עם המת הוא גמ"ח
של אמת ,והיינו לועג לרש וגו' כאלו גם עושהו לא יוכל לשלם לו.
ואמר שאם מלוהו אמר הכתוב מלוה ה' חונן דל גם שהמת לא יוכל לשלם לו כדל הזה
קאמר בסיפיה דההוא קרא וגמולו ישלם לו הקב"ה דהיינו כאלו מלוה ה' וק"ל:
 :ç úåáåúë :à"ùøäîאימא מלתא כנגד מנחמי אבלים כו' ,כי זה הג"ח שהוא עם המתים
הוא חסד של אמת יותר משאר גמ"ח ,ולכך ראוי לשבחם ולברך אותם על זאת וז"ש אחינו
גומלי חסדים בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו ,ר"ל אבותיהם של
אחינו הם המחזיקים כו' ,שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו גו' ,שהם אבות של
אחינו ומפורש בהאי קרא גמ"ח כמבואר בפרק הערל ע"ש ,וקרא הגמ"ח בריתו של אברהם
אבינו שע"י נטיעת האשל אמר הכתוב ויקרא שם בשם ה' אל עולם כמפורש במדרשות:
==שו"ע יו"ד שעו ס"א עד שיפתח האבל
==ערוך לנר שם = שייך לפרישה בסמוך
 :â"÷ñ â"öù 'éñ ã"åé :äùéøôויושבין שם שעה אחת וכו' ,מדלא כתב שיושבין ומדברים
דברי תנחומין אלא שבסוף כתב שמדברים השוכן בבית זה ינחמך ,מכאן יש
קצת סמך לניחום אבלים שלנו שעל הרוב אין האבל מתחיל לדבר כלום רק נכנסין אצלו
ויושבין מעט ואומרים ה' ינחמך עם שאר אבלי ציון ,דיש לתמוה וכי זה נקרא תנחומי
אבלים ,ומזה יש קצת ראיה דהכניסה והשיבה לכבוד מיקרי ניחום אבלים.
 :å ãåîò ã"ç :íéøôà úåììåòאבות דר"נ פי"ד ]נעתק לעיל >?<[  ...אך שלא רבים
יחכמו לידע לנחם על דרך האמת בניחומים שלימים ,כי דרך רוב המנחמים לנחמם בצרות
זולתם לומר לא עליך לבד עבר כוס זה ,ובאמת לא תתקרר הדעת בדברים אלו כי מה לו
לצרת זולתו...
===להשלים ולכתוב שזה פירושו בתוך אבות דר"נ עיי"ש ==

ãé

)... :íéãñç úåìéîâ ïéðò :ç"ô úåòã :äðè÷äיח( מצות ניחום אבלים לנחם את
האבלים העגומים ביגון ואנחה ולדבר על לבם דברי נחומין.

)ïåùì :éðò úçðî
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 (.øåàîä úøåðîוהמנחם יאמר דברים של טעם כדי שיצדיקו דין יוצרם ויקבלו תנחומין .כי
הא דרב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתיה ,אמרי ליה רבנן לעולא קום וניחמיה ,אמר
מאי אית לי לגבי נחמתא דבבלאי דגדופא הוא ,דאמרי מאי אפשר למעבד ,הא אפשר להו
עבדי )כלומר אם היה באפשרי לעשות נגד הקב"ה לא היו מניחין למות אף שרצון הקב"ה
הוא שימות ,זה גידוף הוא( אזל איהו לחודיה לגביה ,אמר ליה ויאמר ה' אלי אל תצר
את מואב וגו' והלא דברים ק"ו ומה בשביל שתי פרידות טובות חס המקום על שתי אומות
של רשעה ולא החריבן ,בתו של רבי שכשרה היתה אם היה ראוי לצאת ממנה דבר טוב
על אחת כמה וכמה דהות חיה.
ר' חייא בר אבא הוה מנחם אבלים ופתח ואמר אחינו המנוגעים והמדוכאים באבל הזה,
רבים שתו כמשתה הזאת ובעל נחמות ינחם אתכם.
לפיכך מחכמינו הקדושים מהם ראוי ללמוד וכן לעשות ולילך לבית אבלים לנחם אותם
ולדבר על לבם.
)יט( במה דברים אמורים כשפתח האבל תחילה אבל אם לא פתח אסורים המנחמים מלדבר
כי אין המנחמים רשאין לפתוח ולדבר דבר עד שיפתח האבל תחילה ,לפיכך נוהגין עכשיו
שבכל יום ויום משבעת ימי האבל נכנסין בני אדם לבית אבל ויושבין שם קצת ואומרין
לאבל המקום ינחמך ,ואע"פ שאין מדברים על לבם יותר ואפילו אינם רשאין כל זמן שאין
האבל פותח תחילה ,בכל זאת אף הכניסה לבד היא מצוה גדולה ,לפי שכבר אין האבל
ראשי לצאת מפתח ביתו והוא יושב בדד בביתו ביגון ואנחה כל שבעת הימים כמו אסיר
ובמה שנכנסין ויוצאין אצלו בני אדם רווחיה דעתיה.
עוד גדול ויותר על זה אמרו אשר זה הענין הוא אפילו נחת רוח למת ,כי הא דההוא
דשכיב בשבבותיה דרב יהודה לא הוה ליה מנחמין כל יומא מדבר רב יהודה עשרה בהדיה
ויתבי בדוכתיה ,אתחזי ליה בחלמא ואמר ליה תנוח דעתך שהנחת את דעתי ,לפיכך מת
שאין לו אבלים להתנחם בכל יום מבשעת ימי אבילות מתקבצין עשרה לשם ויושבין
במקומו(.ïë ïéâäåð éúéàø àìå à"îø áúë íù ò"åù :ò"î) .
)כ( גם בזאת מה שנוהגין לומר "המקום ינחמך" ג"כ כבר מצינו שהיא מצוה ואמרו בזה
)פדר"א יז( ראה שלמה שמידת גמילות חסדים גדולה לפני הקב"ה לפיכך כשבנה בית המקדש
בנה שני שערים ,אחת לחתנים ואחת לאבלים ומנודים ,היו בני ישראל הולכין ויושבין בין
שני השערים הללו ,הנכנס לשער חתנים היו אומרים לו המקום ישמחך בבנים ובבנות,
והנכנס בשער אבלים היו אומרים לו המקום ינחמך ולמנודה היו אומרים כו' ,כדי שיהיו
כל ישראל יוצאין ידי חובתן בגמילות חסדים.
)כא( אין צריך לומר שאם האבל פותח תחילה לאונן ולקונן על מתו שמצוה גדולה לנחם
ולדבר על לבו בכל מה דאפשר ,ויאמרו לאבל שלא יבכה יותר מדאי כי אמרו כל המתקשה
על מתו יותר מדאי ,על מת אחר הוא בוכה ,כי הא דרב הונא הויא הך איתתא בשבבותיה
דהוה לה שבע בני שכיב חד מנייהו הות בכי עלייה טובה ,אמר לה רב הונא לא תעביד
הכי ולא אשגחא ביה שלח לה אי ציית מוטב ואם לא תכנוש ההיא איתתא זוודתא לאינך
)פי' תכריכין לשהן צדה למת( ומייתו .בדמיתו כולהן אמר תכנוש זוודתא לנפשא ומתה.
ואמרו אל תבכו למת ולא תנודו לו ,אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעור,
שלשה לבכי שבעה להספד שלשים לתספורת ,מכאן ואילך אמר הקב"ה אין אתם מרחמים
עליו יותר ממני.
)כב( כל המנחם את האבלים הוא מקיים מצות גמילות חסדים ומדבר במידותיו של הקב"ה,
כי מצינו שהקב"ה ניחם אבלים שנאמר ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו.
úîä íò ÷ñòúäì äåöî ì

)כג( מצות ההתעסקות עם המת היא מצוה גדולה .והיא גמילות חסד שאינם מצפים בהן
לתשלום גמול ,והוא מידתו של הקב"ה אשר עסק בה בעצמו שנאמר ויקבור אותו בגי,
אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו .וכבר הפליגו חכמים בגודל ענינה עד שאמרו מבטלין
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תלמוד תורה להוצאת המת ,ואם שתלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות .ואמרו שהמתעסקין
פטורין מק"ש ומתפילה ותפילין ומכל מצוות האמורות בתורה .יתר על זה אמרו שמת
שאין לו קוברין נקרא מת מצוה וההתעסקות עמו דוחה פסח ומילה וכהן גדול ונזיר ואפילו
אם היה כולן יחד .והחמירו בה יותר מבכל מצוות התורה ואמרו בשכר ההתעסקות עם
המת ששכרו גדול ומרובה ואוכל מפירותיו בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא.
)כד( כל ענין וענין מההתעסקות שעם המת היא מצוה .העסק בעשיית התכריכין והארון,
והדחת המת ונקיותו ,והלבשת התכריכין ,הכל היא מצוה .העסק בהוצאת המת ,לשאת על
כתף ,היא מצוה .אמרו נושאי המטה וחלופיהן וחילופי חילופיהן את שלמטה צורך בהם
פטורין מקריאת שמע ,וכן הוא הפסק בכל הפוסקין וכן פסק שו"ע.
úîä úéåìä úåöî ì

)כה( הלוויית המת היא מצוה וחובה לבטל תלמוד תורה וללוות המת בשעת הוצאתו.
ועכשיו אין חילוק בין קרי ותני או לא ומבטלין לכולם ואפילו יש מלווין הרבה ,כי אין
לך אחד מישראל בזמן הזה שאינו במקרא או במשנה מלבד באשה ותינוק שנהגו להקל.
ואין צריך לומר שמבטלין כל העסקים וכל המלאכות ובאין ללוות המת ,ואפילו אין המת
עובר לפניו חייב לבטל ואפילו מלימודו ולילך שם בשעת הוצאתו כדי ללוותוíéôéòñ :ò"î) .
(.íéðåøçàå ò"åùå øåèá øàåáî ìëä æ"ë å"ë ä"ë

)כו( במה דברים אמורים שמבטלין תלמוד תורה ללוותו ,בשעת הוצאתו ,אבל כל זמן
שמוטל לקברו אין מבטלין תלמוד תורה .ואפילו אין חבורות בעיר רק שיש אנשים בעיר
אין צריך לבטל ולצאת ולראות אם מתעסקין עמו דמסתמא מתעסקים .וכל זה בתלמוד
תורה אבל בשאר מלאכות אזי תיכף כשיש מת בעיר כל בני העיר אסורין במלאכה עד
שיקבר ,והני מילי במקום שאין חבורות אבל אם יש חבורות בעיר אסורין רק בני החבורה
העוסקין בה ושאר אנשים מותרין במלאכה .וכל זה שלא בשעת הוצאתו אבל בשעת
הוצאתו אפילו אם יש חבורות ,כולן מחוייבין לבטל מלאכתן ואפילו לימוד תורה ובאין
ללוות המת וכאשר ביארנו ,אבל תינוקות של בית רבן אין מבטלין כלל.
)כז( וכל הרואה את המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרש ,ובר נידוי הוא ,ולפחות
ילוונו ארבע אמות ,וארון שעובר ממקום למקום צריכין ללוותו כמו בשעת הוצאת המת.
)כח( הספד המת היא מצוה וכבוד המת היא (.á"éô íù í"áîø :ò"î) .ומצוה גדולה להספיד
על המת כראוי ומצותו שירים קולו לומר עליו דברים המשברים את הלב כדי להרבות
בכיה ,ולהזכיר שבחו של מת ,ואסור להפליג בשבחו יותר מדאי ,ומספידין גם על הנשים
וקטנים בני חמשה ובני ששה .וכל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים ,וכל
המתעצל בהספד אדם כשר ראוי ליקבר בחייו ,וכל המוריד דמעות על אדם כשר הרי שכרו
שמור על כך אצל הקב"ה.
)כט( חפירת הקבר היא מצוה (.íù í"áîøä ïåùì :ò"î) .החופר הקבר פטור מקריאת שמע
ותפילה ותפילין ומכל מצוות שבתורה ) (ä"ñù 'éñ ò"åùä ïåùì :ò"îוכן המשמר את המת
אפילו שאינו מתו פטור מקריאת שמע ומכל מצוות התורה(.à"îù 'éñ ò"åùä ïåùì :ò"î) .
)ל( קבורת המת בקרקע היא מצוה .ומלבד שהיא מצות גמילות חסדים ומכלל שאר
התעסקות ,היא מצות עשה שמן התורה בפני עצמה .שנאמר כי קבור תקברנו ביום ההוא
)ìò äùòú àì ãåîìðù åîëå" ïåùàø ùøåù óåñ úåöîä øôñá ï"áîøä ïåùì äæå ,åî óã ïéøãäðñ :ò"î

 (.äùòä ãåîìð êë íéúîä øàùומדרשו מרבויי דתקברנו אף לשאר מתים ,רוצה לומר שנקבור
כל מתי ישראל ביום מותם .(à"ìø äùò úååöîä øôñá í"áîøä ïåùì :ò"î) .ולכן המת שאין לו
מי שיתעסק בקבורתו נקרא מת מצוה ,כלומר המת שמצוה על כל אדם לקברו ,באמרו
קבור תקברנו וכבר נמנה זאת המצוה בתוך העשין .כמו כן כל המלין את המת אף משאר
מתים עובר בלא תעשה שנאמר לא תלין ,אבל לכבודו מותר להלינו ,ואמרו קבור תקברנו
משמעותו דוקא בקרקע לפיכך הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע עובר משום מלין את
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המת ,ואם נתנו בארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו ,ומכל מקום יפה לקברו בקרקע ממש
אפילו בחוץ לארץ ,ואם יש נקבים בארון סגי בהכי.
)לא( ועוד פרטי דינים מהתעסקות המת יתר ממה שביארנו וגם דיני האבל ודיני הקריעה
ודיני מת מצוה וטומאת הכהן ואיסור הנאה במת ובתכריכיו ואיסור הנאה של קבר והאבן
והבנין ושאר דינים ,הכל מבואר בטור ושו"ע יו"ד הלכות אבילות יעויין שם.
:íéìáà íåçð ïéðòå ,íéúîä íò ïéùåòù ãñçä ïéðò øàáé åá :ä ÷øô â"ç :ãñç úáäà
הנה ענין קבורת מתים מלבד שהיא מצות עשה דאורייתא כמו שנאמר
)דברים כא כג( כי קבור תקברנו ,גם הוא בכלל גמילות חסדים ויפה ממנה ,ונקראת חסד של
אמת שאינו מצפה לתשלום גמול ממנו .וכן הוצאתו לקבורה ונשיאת מטתו והלויתו והספדו
ושאר צרכי המת כולם בכלל גמילות חסדים למתים הן ,ומפרש ענינן בתורה בפרשת חיי
שרה ובפרשת ויחי.
וראה את גודל הענין שיש בזה שאמרו חז"ל )מו"ק כז( מת בעיר כל בני העיר אסורין
במלאכה ,אף שיש לו קרובים ועיקר חיוב הקבורה מוטל על הקרובים ,מכל מקום מצוה
על כל בני העיר להשתדל בזה ולפיכך אסרום במלאכה כדי שישתדלו כל בני העיר להכין
כל צרכי הקבורה ]אם לא שיש חבורות בעיר ,שכל אחת מתעסקת ביומה ,בענין זה מותרים
השאר במלאכה .ובמקום שאצל החברה קדישא אין מתחלק זה לימים ,וכל החברה נקראים
לעסק אודות מת ,יש להם ליזהר מלעשות מלאכה והוא הדין כל שום עסק עד שיגמרו
פעלתם וימסרו לכתפים[.
ואפילו אם המת לא קרי ותני ,גם כן דינא הכי דאסורים במלאכה ,אבל מתלמוד תורה אין
צריך לבטל כל זמן שאין מוציאין אותו לקבורה אפילו למאן דקרי ותני ,אבל בשעה
שמוציאין אותו לקבורה צריך לבטל מתלמוד תורה ללוותו למאן דקרי ותני ,אפילו יש
הרבה אנשים בלתו עד ששים רבוא ,דנטילת התורה צריך להיות כנתינת התורה שהיה
ששים רבוא .ואפילו היה זקן מחכמי הדור אין נפטר ממצות לויה כדאיתא בגמרא )כתובות
יז (*) (.על ר' יהודא ברבי אלעאי שהיה מבטל מתלמוד תורה להוצאת המת ,והוא למאן
דקרי ותני ,וכל שכן למאן דמתני לאחרים ,אבל למאן דלא קרי ותני אין מחויב לבטל
תלמודו בשביל זה ,אם יש מתעסקין אחרים שילווהו ויקברוהו ,והוא שיש עשרה ,כדי
שיוכלו לאמר קדיש וברכת אבלים ]שו"ע יו"ד סימן שס"א סעיף א[.
ותמיהני על איזה מקומות שאינם זהירין בזה שתיכף כשמקיימין מעט מצות לויה חוזר
כל אחד לביתו והולך המת לבית עולמו גלמוד באיזה יחידים ,ולא יוכלו לאמר קדיש
וברכת אבלים ,הלא בודאי מוטל על כל אנשי העיר לראות שיהיה מנין בלויתו עד אחר
הקבורה ,ואף שלפעמים הוא טרחה רבה ,כגון בימות החרף ובית הקברות רחוק מן העיר,
צריך שיהיה זה לפי הגורל .וכל זה אפילו אי ידעינן דלא קרי ותני ,וכל שכן בימינו שכמעט
אין לך אדם מישראל שאין לו ידיעה במקרא או במשנה כמבאר בשלחן ערוך )שם( ,בודאי
יש לאדם להדר אחרי זה מאד ,ועיין בהגה.
גם יש לחברה קדישא תמיד להיות זריזים בדבר שלא יבוא לבסוף לידי הלנת המת ,כי
הוא צער גדול למת כמו שכתוב בזוה"ק ,ובפרט שיש על זה לאו בתורה אם מלין אותו
בחנם ,אם לא בדבר שעל פי דין מתר להלין אותו עבור זה ,כמבאר הכל בשלחן ערוך
)יו"ד שנז( .וכבר ראינו פעמים רבות שמפני איזה סיבה קלה ונקלה ,או מפני עצלות השמשים,
בא לידי הלנת המת ויש לזהר בזה מאד.
úîä úøåá÷å úééåìá óúúùäì ãçà ìë ìò áåéçä äîë ãòå äøåá÷á åãåáë éôì åðéàå ï÷æ éåáéø ì

)*(  :ää"âäלכאורה נראה דטעם ר' יהודא ברבי אלעאי ,אף שהיה זקן ואינו לפי כבודו,
משום מה דאיתא בבבא מציעא )ל( בה זו קבורה ,דהיינו אפילו בזקן ואינו לפי כבודו
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כדאיתא שם ,וקסבר ר' יהודא ברבי אלעאי דהלויה בשעת הוצאה הוא גם כן בכלל
קבורה דרבתה התורה .ולפי זה מסתבר דצריך לבטל למאן דקרי ותני עד אחר הקבורה.
ומה שאמר בגמרא )בכתובות יז ,(.שהיה מבטל להוצאת המת  -רבותא הוא ,דהיה מבטל
מתחילת ההוצאה מן הבית ללוותו לקבורה מטעם דכל זה הוא בכלל קבורה ,וכל שכן
שהיה מתעסק וממתין שם עד אחר הקבורה ,ואפשר שהיה מתעסק גם בענין הקבורה
גופא .ואף דיש מתעסקין אחרים בלתו ,לכבוד הוא לו כל שיש משתדלים יותר בענין
זה ,כמו לענין לויה.
ואפשר עוד לאמר דמה שריבתה התורה זקן ואינו לפי כבודו לענין קבורה ,מיירי בשאין
מתעסקין בלתו דוקא ,ואפילו למאן דקרי ותני .ומה דאמר שם דמבטלין תלמוד תורה
להוצאת המת למאן דקרי ותני אפילו ביש הרבה אנשים ,היינו דוקא ללויה לחוד ,ומשום
דכבוד התורה מתרבה על ידי זה ,מה שאין כן בקבורה אפשר דאין הכבוד מתרבה על
ידי זה ודי במעוט אנשים כמו למאן דלא קרי ותני .ואפשר דמשום זה נוהגין איזה
אנשים שאין נזהרין ללוות עד הקבורה אפילו למאן דקרי ותני ,וצריך עיון לדינא.
שוב מצאתי בספר אור זרוע בהלכות אבלות סימן תי"ט שכתב על הא דאיתא במועד
קטן )כד( אם היה ניכר לרבים רבים מתעסקין עמו ,היינו אם היה ניכר לרבים לצאת
ולבוא בבית הכנסת ]והיינו שהיה קרי ותני[ רבים מתעסקין עמו לקברו ולנחמו ,והיינו
אפילו יותר מעשרה ,דעשרה בלאו הכי צריך אפילו למאן דלא קרי ותני ,ומשמע דסבירא
לה כמו שכתבנו מתחילה .אולם רש"י ושאר פוסקים לא פירשו לברייתא זו הכי ,אם
כן אזדא הראיה לדידהו.
ועל כל פנים יזהרו שילווהו עשרה אנשים עד הקבר וימתינו עד שיקברוהו ,ואפילו
מתלמוד תורה צריך לבטל בשביל זה כדמשמע בשלחן ערוך )שסא סעיף א( דאפילו למאן
דלא קרי ותני דינא הכי ,וכל שכן למאן דקרי ותני חיוב גדול יש בזה:ä"âää ë"ò .
úîä ìò ãôñä ì

ועתה נדבר אודות הספד על המת שזה הוא גם כן בכלל חסד עם המתים ,דיקרא דשכבי
הוא כמו שאמרו חז"ל )סנהדרין מו( ]וכן פירש רש"י בסוכה מט עיי"ש[ .מצוה גדולה
להספיד על המת כראוי ,ומצותו שירים קולו עליו לאמר דברים המשברים את הלב כדי
לעורר בכי ,כי מצוה לבכות ולהצטער על אדם כשר שמת .וכבר אמרו חז"ל )שבת קה( כל
הבוכה על אדם כשר שמת מוחלין לו על כל עונותיו .עוד אמרו )שם( כל המוריד דמעות
על אדם כשר שמת הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו .וענינו כי כל זה הוא מורה על הבוכה
שהוא אדם כשר ומתאונן על שנחסר עבודת ה' מן העולם ,לכך חשוב בעיני השם יתברך
כל דמע ודמע .והמתעצל בהספדו של חכם יש לו עונש ח"ו כמו שאמרו חז"ל )שם( שאינו
מאריך ימים וראוי לקברו בחייו ,על כן יש לזהר בזה מאד.
íéìáà íåçéð ì

ועתה נדבר אודות ניחום אבלים ,שכל זה הוא בכלל חסד כמו שכתב הרמב"ם פרק יד
מהלכות אבל )הלכה ז( ,ואחר כך מצאתי כן בהדיא בפרקי דרבי אליעזר פרק יז שניחום
אבלים הוא גמילות חסדים .גם מרמז עיקרו בתורה במה שכתוב )דברים יג ה( אחרי ה'
אלהיכם תלכו ,וכמו שאמרו חז"ל )סוטה יד ,(.והעתקנו לעיל בפרק ג עיין שם.
גם מצינו זו המידה כמה פעמים בתורה ובנביאים ,אצל יעקב ואצל דוד וכיוצא בהם .גם
הוא נכנס בכלל )ויקרא יח יט( ואהבת לרעך כמוך ,היינו כל הדברים שאתה רוצה שיעשו
אותם לך אחרים ]בין שיסיעו אותם לך בעניניך בכל מה שאתה צריך ,או כשאתה בדאגה
וברב צער ,שיפיגו אותך מדאגתך[ ,כן תעשה אותם גם אתה לאחיך .על כן יש לזהר בזה
אם ארע איזה אבל ר"ל.
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íééðò íçðì øäæäì ì

]ובעונותינו הרבים הרבה מקלין במצוה זו ,ובפרט כשארע אצל עניים מצוי הוא שאין איש
פותח דלתו ,ובאמת נהפוך הוא שאבלותו וצערו של עני הוא יותר מהעשיר ,שאין לו בדבר
אחר לשמח כי אם בבניו ,כדאיתא סברא זו בגמרא )מו"ק כד לענין הספד ,עיין שם( .והתבוננתי
שסיבת הדבר מפני שהעני אין לו רעים ואהובים בעולם הזה ,וכמו שאמר הכתוב )משלי
יט ד( הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד ,אבל באמת רק מרעהו יפרד ואצל השם יתברך
הוא קרוב יותר מאחרים ,וכמו שכתוב )תהלים לד יט( קרוב ה' לנשברי לב וגו' .על כן מה
גדול שכר המנחם אותם ומדבר על לבם[.
íéîçðî êéà ì

והנה יסוד ענין נחום אבלים הוא כדי לנחמו מצערו .והמנהג הוא אצל העולם שאומרים
המקום ינחם וכו' .ואם שבזה יוצא מצות נחום אבלים מכל מקום יותר טוב אם יכול לדבר
על לבו ולהפיגו מצערו באיזה דיבורים ,שזהו עקר הנחום .ועיין לקמן בפרק ז מה שכתבנו
בענין כיוצא בזה.
ïåôìè úçéùá äáåç éãé íéàöåé íàäå íéìáà íåçéðá íéðéðò éðù ì

... :î ïîéñ ã ÷ìç íééç çøåà :äùî úåøâàסימן יא :ניחום אבלים ע"י הטלפון ובדבר
אם מקיים מצות נחום אבלים ע"י הטלפון.
הנה בנחום אבלים איכא תרתי ענינים ,חדא לטובת אבלים החיים שהם טרודים מאד בצערם
מחוייבין לדבר על לבו ולנחמו ,שבשביל זה הרי ג"כ מחוייבין לילך לביתו למקום שהוא
נמצא ,ושנית לטובת המת כדאיתא בשבת )קנב( א"ר יהודה מת שאין לו מנחמין הולכין
עשרה בני אדם ויושבין במקומו ,ומסיק עובדא דמת שאין לו מנחמין שבכל יומא הוה
דבר ר' יהודה בי עשרה ותיתבי בדוכתיה ואיתחזי ליה בחלמו דר' יהודה וא"ל תנוח דעתך
שהנחת את דעתי ,הרי ממילא ידעינן דכשיש מנחמין איכא בזה גם טובת המת,
ומטעם זה כתב הרמב"ם בפי"ד מאבל ה"ז יראה לי שנחמת אבלים קודם לביקור חולים
שנחום אבלים גמ"ח עם החיים ועם המתים ,ופשוט שאיירי הרמב"ם כשידוע לו שיש שם
מי שיעשה צרכי החולה דאל"כ אף שיש שם בנחמות אבלים תרתי ואפילו היה יותר מזה
היה צריך לילך אל החולה דפקוח נפש דוחה כל המצות ,ואף תלמוד תורה שאמר רב
יוסף במגילה דף ט"ז שגדול מהצלת נפשות ,מ"מ דוחין ת"ת ואפילו של רבים להציל
נפש מישראל ,אבל כוונת הרמב"ם הוא דמצד חשיבות המצות מצד עצמן הרי נחום אבלים
קודם מביקור חולים שאית בה תרתי שלכן כשליכא ענין פקוח נפש שיודע שיש שם
מתעסקין ,שעכ"פ חייב כל אחד לבקר החולה צריך לילך לנחם האבלים,
ולא קשה כלום מה שהקשה הרדב"ז מהא דבק"ח יש בו ענין פק"נ ,ואולי סובר הרדב"ז
דמאחר דאיכא לפעמים בבק"ח ענין פק"נ יש להאדם להקדים תמיד בק"ח קודם נחום
אבלים כדי שלא יבוא לטעות איזה פעם ,וגם אולי בלא זה אלא כדי שיתרגל לידע דחולה
שהוא חי קודם ולא יצטרך לאמוד בכל פעם שיזדמן בזה ,אבל משמע לי שהרדב"ז סובר
שאף בידוע שיש שם מתעסקין בצרכי החולה מ"מ מצד מצות בק"ח לבד שמתפלל עליו
שם שמתקבל יותר התפלה משום ששכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה ,דהא אינו
מביא הרדב"ז הא דר"ע אלא הא דרב דימי בנדרים דף מ' דאמר כל המבקר את החולה
גורם לו שיחיה ומפרש בגמ' הגרמא שיחיה הוא בזה שמבקש עליו רחמים שיחיה הרי
דזה שמתפלל עליו נחשב גורם שיחיה ,אבל הרמב"ם אינו סובר שזה יכריע העדיפות
דאיכא תרתי בנחום אבלים ,ל"מ כשהוא רק קדימת זמן בעלמא אלא אפילו כשא"א לו
לקיים אלא אחת מהן שנמצא כשילך לנחום האבלים לא יוכל לילך לבק"ח מ"מ הא אפשר
להתפלל בביתו ועדיפות התפלה אצל החולה פשיטא לו שאין בזה להכריע התרתי דאיכא
בנחום אבלים.
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ומשמע לי שמצד האבל החי שייך לקיים גם ע"י הטלפון ,אבל המצוה שמצד טובת המת
לא שייך אלא דוקא כשיבוא לשם במקום שמתנחמין או במקום שמת ,ואף מצד האבל
החי נמי ודאי עדיף כשבא לשם שהוא גם מכבדו שזה עצמו הוא ג"כ ענין תנחומין כלשון
ר"ע במו"ק דף כ"א כשמתו בניו והספידום כל ישראל עמד ר"ע ואמר אחבנ"י שמעו
אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם ,וענין הכבוד לא שייך ע"י
הטלפון ,דלכן למעשה אם אפשר לו לילך לבית האבלים שהוא קיום מצוה שלמה לא
שייך שיפטר בטלפון ,אך קצת מצוה יש גם ע"י הטלפון שלכן אם א"א לו ללכת לבית
האבלים כגון מחמת חולי או שהוא טרוד בטירדא דמצוה יש עליו חיוב לקיים מה שאפשר
לו יש לו לנחם ע"י הטלפון דג"כ איכא בזה מצוה ולא יאמר כי מאחר שאינו יכול לילך
לבית האבלים אין עליו שוב שום חיוב כלל .וכה"ג כתבתי בתשובה ביו"ד ח"א סימן רכ"ג
לענין בקור חולים עיין שם.
ולענין אם האבל מותר לדבר בטלפון פשוט שמה שצריך שהוא לצורך גופו וביתו שמוטל
עליו וצורך המנין שמותר לו לדבר בביתו מותר גם ע"י טלפון וכן כשקוראין לו לנחמו
נמי מותר ליגש אל הטלפון ולקבל דברי התנחומין ,ודברים בעלמא וכ"ש לשאול בשלום
חבריו ואפילו בניו אסור.
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מנהגי הקדמונים בניחום אבלים
ïéàù íééñù óàå íéðåàâä éøáãîå ñ"ùá úåøå÷î äîëî íéìáà íåçéð éâäðî è÷éì åðéðôì íéòè÷á ï"áîøä ì
íéøáãä áåøù ïééöì ùé] .ì"æç úðùîá íåçéðä úåäî íäî ãåîìì ìëåð íå÷î ìëî äùòîì íéâäåð íéøáãä
.[óñåé úéáá íâ ù"ééòå â"öù 'éñ ã"åé øåèá íéàáåî

] :äìçúää ïéðò ìáàä øòù :ï"áîøì íãàä úøåúהוצאת זכרון יעקב[ )...מג( בפרק
כהן גדול )סנהדרין יח (.מת לו מת לכהן גדול אינו יוצא לאחר
המטה אלא הן נכסין והוא נגלה הן נגלין והוא נכסה ויוצא עד פתח העיר דברי רבי מאיר,
רבי יהודה אומר אינו יוצא מן המקדש שנאמר ומן המקדש לא יצא ,וכשהוא מנחם את
אחרים דרך כל העם עוברין זה אחר זה והממונה ממצעו בינו לבין העם ,וכשהוא מתנחם
מאחרים כל העם אומרים לו אנו כפרתך והוא אומר להם תתברכו מן השמים ,וכשמברין
אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מסב על הספסל.
)סנהדרין יט (.ת"ר בראשונה היו אבלים עומדין וכל העם עוברין ,היו שתי משפחות בירושלים
שמתגרות זו עם זו זאת אומרת אני עוברת תחלה וזאת אומרת אני עוברת תחלה ,התקינו
שיהו אבלים עוברין וכל העם עומדין ,אמר רמי בר חמא החזיר ר' יוסי בצפורי את הדבר
ליושנו שיהו אבלים עומדין וכל העם עוברין ,ואבלים לשמאל המנחמין עומדין ,ואין שורה
פחותה מעשרה בני אדם ,ואין אבלים מן המנין בין שאבלים עומדים וכל העם עוברים
בין שאבלים עוברים וכל העם עומדין.
)מד( בהקורא את המגילה )כג (:אין עושין מעמד ומושב ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי
אבלים בפחות מעשרה ,מאי ברכת אבלים ברכת רחבה דא"ר יצחק אמר ר' יוחנן מברכין
ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין ,ברכת אבלים בעשרה ואין אבלים מן המנין.
ובפרק בתולה נשאת )כתובות ח (.אמר ר' יצחק א"ר יוחנן חתנים מן המנין ואין אבלים מן
המנין ,ואקשינן עלה והא תניא חתנים ואבלים מן המנין ,ופריק כי תניא ההיא בברכת
המזון כי קאמר ר' יוחנן בשורה ,והוינן בה אלא הא דאמר ר' יצחק א"ר יוחנן מברכין
ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין ברכת אבלים בעשרה ואין אבלים מן המנין ברכה
בשורה מי איכא ,והדרינן ומפרקינן אלא כי קאמר ר' יוחנן ברחבה ,ומקשינן אלא הא
דא"ר יצחק אמר ר' יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים מן המנין ברכת
אבלים בעשרה כל שבעה ואין אבלים מן המנין ברכת רחבה כל שבעה מי איכא ,ומפרקינן
אין משכחת לה בפנים חדשות,
כי הא דרבי חייא בר אבא מקרי בריה דריש לקיש הוה ,ואמרי לה מתני בריה דריש לקיש
הוה ,שכיב ליה ינוקא יומא קמא לא אזיל לגביה ,למחר דבריה ליהודה בר נחמני מתורגמניה
ואזל לגביה ,אמר ליה קום ואימא מילתא כל קבל ינוקא פתח ואמר וירא ה' וינאץ מכעס
בניו ובנותיו דור שאבות מנאצין בו הקדוש ברוך הוא כועס על בניהם ובנותיהם ומתים
כשהם קטנים ,ואת חשיבת לאיתפוסי אדרא,
אמר ליה קום ואימא מילתא כנגד שבחו של הקב"ה פתח ואמר האל הגדול ברוב גודלו
אדיר וחזק ברוב מוראו מחיה מתים במאמרו עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין
מספר ברוך מחיה המתים.
אמר ליה קום ואימא מלתא כנגד אבלים ,פתח ואמר אחינו המיוגעים המדוכאים באבל
הזה תנו לבבכם לחקור את זאת ,זאת היא עומדת לעד נתיב הוא מששת ימי בראשית,
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רבים שתו ורבים ישתו כמשתה ראשונים כך משתה אחרונים ,אחינו בעל הנחמות ינחם
אתכם ברוך מנחם אבלים,
אמר ליה קום ואימא מלתא כנגד מנחמי אבלים ,פתח ואמר אחינו גומלי חסדים בני גומלי
חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו דכתיב ביה כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו',
אחינו ,בעל הגמול ישלם לכם גמולכם ברוך משלם הגמול,
אמר ליה קום ואימא מלתא כנגד כל ישראל ,פתח ואמר רבון כל העולמים פדה והצל
עמך ישראל מן הדבר ומן החרב ומן הרעב ומן השבי ומן הבזה ומן השדפון ומן הירקון
ומכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות המתרגשות בעולם טרם נקרא ואתה תענה ברוך
עוצר המגפה.[úåáåúëáàøîâä éøáã ïàë ãò-] .
ויש אומרים שברכת רחבה הזו טעונה כוס ,דאמרינן בפרק אין בין המודר )לח (:אמר ר'
ירמיה א"ר יוחנן המודר הנאה מחבירו מותר להשקותו כוס של שלום מה היא כוס של
בית האבל.
ופירשו חכמי הצרפתים ז"ל שברכות הללו ראשונה פותח בה בברוך בא"י אמ"ה האל
הגדול ברוב גדלו ,והאחרות כולן סמוכות לה ואינן פותחות בברוך כסדר כל הברכות כולן,
ואיני נסכם לדעתם בזה מפני שברכות אלו הם שנויות בלשון הגמרא בלא פתיחה ושם
נשנו ברכת חתנים בפתיחות שלהם.
ועוד אני רואה מתורגמניה דריש לקיש שלא היה עושה אותן כסומך אלא בכל אחת ואחת
היה ריש לקיש מצוה אותו בה ,נראה מזה שהן ברכות מפוזרות וריש לקיש מכנסן ,ומצינו
בברכות של שבח תחלת ברכה בלא פתיחה ,כגון )ברכות כט (:צרכי עמך ישראל מרובים
ודעתם קצרה כו' ,וכן מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה שהורדת לנו וכו' )ברכות נט,(:
וכן הברכות הללו שבח ובקשת רחמים הן ולא הקפידו בהן בפתיחה:
ובתשובות מצינו שכתבו לפני הגאונים :במקומנו כשחוזרין עם האבל מן הקבר מברכין
על הכוס בא"י אמ"ה מלך דיין הרחמים שופט אמונות שדיניו דיני אמת כדכתיב הצור
תמים פעלו וגו' בא"י מנחם אבלים ,ושותין אבלים.
ואמר רב פלטוי ז"ל וברכת אבלים שאתם אומרים על הכוס ברוך מנחם אבלים ,אנו אין
מנהגנו בישיבה כל עיקר ולא בבבל כלל ,אבל אתם שתקנוה לכם חכמים הראשונים אמרו
אותה ,מיהו אין צריכה עשרה שלא מצינו עשרה אלא בברכת רחבה בלבד .סבור הגאון
ז"ל שאין ברכה זו שעל הכוס ברכת רחבה ,לפי שראה זו בבית האבל ,וברכת רחבה
ברחבה כשמה ,ובלשון אחר נמי שנאוה בגמרא כמו שכתבנו למעלה.
ובירושלמי מצינו עוד :אלו הן ברכת אבלים מה שהן אומרים בבית הכנסת ,אלו הן תנחומי
אבלים מה שהם אומרים בשורה ,וגם זה חולק עם הגמרא שלנו בפשטן של דברים,
שבגמרא שלנו פירשו ברכת אבלים ברכת רחבה ,ולפנינו נסדר הענין בתיקון הכל.
ירושלמי בפרק בתולה נשאת :תני רבי אומרים ברכת חתנים כל שבעה ,רבי ירמיה סבר
מימר מפקין כלתא כל שבעה ,א"ל ר' זעירא והתני ר' יוסה אומרים ברכת אבלים כל שבעה
אית לך מימר מפקין מיתא כל שבעה ,מאי כדון מה כאן משמחין עמו אף כאן מנחמין
עמו ,מה כאן מזכירין אף כאן מזכירין ,פירוש מנחמין עמו ומזכירין פנים חדשות שבאים
לנחם ולהזכיר האבל ומברכין עמהם כל שבעה .אית תניי תני אבלים עולים מן המנין ואית
תניי תני אין אבלים עולים מן המנין ,אמר ר' אבינא מאן דמר אין אבלים מן המנין באבלי
אותו המת ומאן דמר אבלים מן המנין באבלי מת אחר
)מה( בהמוכר פירות לחבירו )ב"ב ק (:ת"ר אין פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת
כנגד הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל ,אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב
אשי היכי עבדי ,א"ל כדתניא אמר ר' יהודה בראשונה לא היו פוחתין משבעה מעמדות
ומושבות למת כגון עמדו יקרים עמודו שבו יקרים שבו ,אמרו לו א"כ אף בשבת מותר
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לעשות כן ,פי' דלרבנן היו מזכירין ענין של צדוק הדין או של אנינות כגון אוי ואבוי
וכיוצא בהן כשהן עומדין על כל פעם ופעם.
אחתיה דרמי בר פפא הות נסיבא ליה לרב אויא ,שכיבא עבד לה מעמד ומושב ,אמר רב
יוסף טעה בתרתי ,טעה שאין עושין אלא בקרובים והוא עבד אפילו ברחוקים ,וטעה שאין
עושין אלא ביום ראשון והוא עבד ביום שני ,אביי אמר אפילו בהא נמי טעה שאין עושין
אלא בבית הקברות והוא עבד אפילו בעיר .ורבא אמר אפילו בהא נמי טעה שאין עושין
אלא במקום שנהגו והתם לא נהוג ,שמע מינה העושה דבר של רשות במקום שלא נהגו
נקרא טועה.
והתם תנן )מגילה כג (:אין עושין מעמד ומושב בפחות מעשרה מאי טעמא כיון דבעי למימר
עמדו יקרים עמודו שבו יקרים שבו בבציר מעשרה לאו אורח ארעא.
)מועד קטן כח (:אמר רב יהודה אמר רב אין המנחמין רשאין לפתוח עד שיפתח האבל
תחילה דכתיב ואין דובר אליו דבר וכתיב אחרי כן פתח איוב את פיהו וענו חבריו .אמר
ר' יוחנן אבל כיון שנענע ראשו שוב אין המנחמין רשאין לישב אצלו.
פירש הרב ר' יצחק בן גיאת ז"ל כיון שהאבל אסור בנתינת שלום בזמן שפוטר את
המנחמים שוחה כתלמיד השוחה לרבו ליתן לו שלום וזו היא פטירתן.
א"ר אבהו מנין לאבל שהוא מיסב בראש שנאמר אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך
בגדוד כאשר אבלים ינחם.
לרבינו האיי ז"ל מנהג המנחמין בבית האבל ,שהאבל יושב ויושבין לפניו ומתכנסין לאחר
תפלה שורות שורות מיושב ,ושליח צבור עומד ומכריז נשיילו רבנן טעמא ,ואבלים אומרים
ברוך דיין האמת ,והכל עונין עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ,ונגשין
ומנחמין אחד אחד ושנים שנים כאשר רוצים ,ועל תלמידי חכמים דרכם לעמוד בשורה.
בשור שנגח )ב"ק לח (.רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה רבנן לעולא
נינחמיה מר אמר מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא דאמרי מאי אפשר למעבד
הא אפשר למעבד עבדי ,אזל הוא לחודיה לגביה פתח ואמר ויאמר ה' אל משה אל תצר
את מואב ואל תתגר בם מלחמה וכי מה עלתה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא
ברשות ,אלא נשא משה ק"ו בעצמו אמר ומה מדינים שלא באו אלא לסעוד את מואב
אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם מואבים עצמם לא כ"ש ,אמר לו הקב"ה לא
כשעלתה על דעתך שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית,
ומה בשביל שתי פרדות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות של רשעה ולא
החריבן בתו של רבי אם כשרה היא וראויה לצאת ממנה דבר טוב עאכו"כ.
)מו( וסדר מנהגות הללו לפי העולה מאלו השמועות כולן כך היה – קוברין את המת
וחוזרין למקום סמוך לבית הקברות והוא הנקרא מקום מעמדן של בני משפחה ,ומתעכב
שם האבל ועומד לצד אחד ,והעם מסדרין עצמם לפניו שורות שורות ,שורה ראשונה
בקרובים ,ושניה בחברים ושכנים ,ושלישית בכל העם ,ואין שורה מהן בפחות מעשרה בני
אדם ואם היו מועטין נעשין כולן שורה אחת ,וכמדומה בעיני שהיו מזכירין שם ענין
תחיית המתים ,כגון האל הגדול ברוב גדלו אדיר וחזק ברוב נוראו מחיה מתים במאמרו,
ומבקשין רחמים על המת לומר הוא יזכה פלוני לתחיית המתים ,ואינו חותם בזו כמו
שמוזכר בתוספתא ברכות שנכתוב לפנינו ,ומקדישין שם ואומרים בעלמא דעתיד לאתחדתא
וכו' וזהו הנקרא המפטיר בבית עולמים,
ואח"כ במקום שנהגו לעשות מעמד ומושב עומד ש"ץ ואומר עמדו יקרים עמודו ,ועומדים
ואומרים ברוך דיין האמת וכיוצא בהן דברים של צידוק הדין בקצרה ,ואח"כ חוזר הש"ץ
ואומר להם שבו יקרים שבו ,וכך עושין עד שבעה פעמים ,ובפעם שביעית כשאומר להם
עמדו יקרים עמודו עומדין ,וכל העם עוברין שורות שורות על הסדר שהושבו ,ועוברין
משמאל האבלים ואומרין להם כל אחד ואחד תתנחם מן השמים.
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משם הולכין למקום אחר סמוך מזה ,והוא נקרא מקום הספדו ,וסופדין ומקוננין כדרכן,
ומשם לרחובה של עיר ומברכין על הכוס ברכה שמסיימין בה בא"י מנחם אבלים ,ואם
בא לרבות בברכות כנגד שבחו של הקדוש ברוך הוא ולחתום בה מחיה מתים ,וכנגד
המנחמין לחתום משלם הגמול ,וכנגד כל ישראל ולחתום עוצר המגפה אומר ,לפי שברכות
הללו ברכות השבח הם ,ורשות בידו לרבות בהן כפי הענין ולהאריך בשבחו של הקדוש
ברוך הוא ובקשת רחמים ממנו,
ואח"כ נכנסין עם האבל לביתו והוא מסב בראש ,ושליח צבור אומר נשיילו רבנן טעמא,
ואבל עונה ברוך דיין האמת.
וגדולי החכמים מנחמין כל אחד ואחד כפי מה שרואה לדרוש בנחמה ,כעובדא דעולא
וזולתן בתלמוד.
ויש עיירות וכפרים שאין שם רחוב ,והולכין ממקום ההספד ונכנסין לבית הכנסת ומברכין
אותה ברכה של מנחם אבלים בבית הכנסת כמו שמוזכר בירושלמי למעלה ,ומקומות שאין
אבלים נכנסין מבית הקברות לבית הכנסת מברכין אותה ברכה בבית האבל ,וזהו שאמרו
כוס של בית האבל,
והיו נוהגין לצאת לבית הקברות כל שבעה להספיד ,וכשחוזרין לרחובה של עיר מברכין
ברכת הרחבה הזו כל שבעה ,והוא שיש שם פנים חדשות ,ומאריכין בשאר ברכות שהזכרנו
כמו שעושין ביום הראשון כעובדא דריש לקיש ,ואם לא יצאו לבית הקברות ובאו פנים
חדשות בביתו של אבל שמזכירין ומנחמין ,מברכין אותה בבית כמו שמוזכר בירושלמי,
ונמצאו כל דברי חכמים קיימין וכפי מה שסדור למעלה.
ובדורותינו בטלו מנהגות הללו ,שלא היו חובה לכוף בהם אלא שהדורות נהגו בכך ,ואפילו
הברכות האלו כולן רשות הן ,שמצינו ברכות של רשות בשבח כדאמרינן )עירובין מ (:לענין
זמן רשות לא קא מבעיא לי כי קא מיבעיא לי חובה.
ומצאתי במס' ברכות דתניא בתוספתא מקום שנהגו לומר בשלש אומר בשלש ,בשתים
אומר בשתים ,אחת אומר אחת ,מקום שנהגו לומר ברכת אבלים בשלש כולל את הראשונה
בתחיית המתים וחותם בה מחיה המתים ,שניה בתנחומי אבלים וחותם בה מנחם עמו
ישראל בעירו ,שלישית בגמילות חסדים ואינו חותם ,המפטיר בבית עולמים אינו חותם,
ע"כ בתוספתא.
ואנו למדין ממנה שברכותיו של מתורגמניה דריש לקיש במנהג תלו אותן ,ותנא דתוספתא
מברך ראשונה כמתורגמניה דר"ל וחותם בה כמותו מחיה המתים ,ושניה מברך כך אלא
שהוא משנה בחתימה לומר מנחם עמו ישראל בעירו ,ובשלישית הם חולקין דמתורגמניה
חתים משלם הגמול ובתוספתא קתני אינו חותם ,ובברכה רביעית כולה פליגי דתנא דתוספתא
לא נהיג בה כלל.
ומכל מקום למדנו שכל הברכות הללו חלוקות להם במנהגים ,חוץ מאחת מהן והיא שחותמין
בה מנחם אבלים שכולן מברכין אותה ,והיא ברכת אבלים השנויה בכל מקום ,ובמקומות
שנהגו לומר אחת ,כולל ענין תחיית המתים ומשלם הגמול ועצירת המגפה באחת ,וחותם
בה מנחם אבלים ,ובודאי היו נראין הדברים שהיא חובה ,אלא כיון שלא נהגו עכשיו כלל
נדחוק בה לומר שהיא עצמה רשות היא ,ובאותן זמנים היו הכל נוהגין בה.
)מז( ועכשיו בדורות הללו כיון שלא נהגו אין משנין על ידן בדבר מכל המנהגות הללו,
אלא כך נהגו עכשיו נותנין את המת בקבר וסותמין גולל הקבר ,וחולצין מנעל וסנדל,
ומרחיקין מעט מבית הקברות ומקדישין יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעלמא דהוא עתיד
לאתחדתא ולאחיאה מתיא ולשכלולי היכלא ולמבני קרתא דירושלם ולמעקר פולחן נוכראה
מארעא ולאתבא פולחנא דקודשא בריך הוא לאתריה בהדריה וזיויה ויקריה בחייכון
וביומיכון וכו' ,תתכלי חרבא ושביא ומותנא מיננא ומכל אחנא בית ישראל ואמרו אמן.
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והכי אמר גאון ז"ל מנהגנו להתרחק מבית הקברות שיעור חמשים או מאה אמה ,ויש
מקומות שבונין בו בית לדבר זה ,אבל בתוך ארבע אמות לא ,דמת תופס ארבע אמות
לק"ש ,וכן אמר רב מתתיה אין אומרים יתגדל בבית הקברות אא"כ מרחיקין ארבע אמות
כקריית שמע.
)מח( ובמסכת סופרים )פרק יט( מצאתי מביא כוס אחד ומברך בורא פרי הגפן ,ואחריו
בא"י אמ"ה אשר בעגלה גדול דור דורשים וכו' ,וכן אתה אומר בברכת חתנים ובברכת
אבלים לפי שאין אומרים שתי קדושות על כוס אחד,
ונהגו רבותינו לומר בבקר ברכת חתנים על הכוס בעשרה ופנים חדשות כל שבעה ,וכן
בערב קודם סעודה ,וברכת אבלים בערב לאחר התפלה בפני המתפללין על הכוס ,בשבת
שאין אבלות נוהג בפרהסיא כר' אליעזר בן הורקנוס דאמר ראה שלמה כת של גומלי חסדים
ובנה להם לישראל שנים שערים אחד לאבלים ולמנודין ואחד לחתנים ,ובשבת היו מתקבצין
יושבי ירושלים ועולין להר הבית ויושבין בין שני שערים הללו כדי לגמול להם חסד לחתנים
לקלסם וללוותם לבתיהם ,ולאבלים לאחר שיגמור החזן תפלת המוסף הולך לו לבית הכנסת
ומוצא שם את האבל וכל קרוביו ואומר עליהם ברכה ,ואח"כ אומר קדיש ואין אומרים
בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא אלא על תלמיד הדרשן ,עד כאן שנו במס' סופרים.
ונראה מכאן דבקר וערב לאחר התפלה בפני המתפללין מברכין ברכת אבלים על הכוס כל
שבעה ובפנים חדשות וכמו שביררנו למעלה ,ומוסיף בכאן שאומרים קדיש על הברכה
הזו כדרך שאומרים לאחר קבורת המת ,ואין אומרים בעלמא דהוא עתיד לחדתא אלא על
תלמיד הדרשן .וטעמא דמילתא שאין מזכירין עולם חדש אלא למי שמעשיו מוכיחין עליו
שהוא בן תחיית המתים ובן העולם הבא אבל לסתם בני אדם לא .וכן הדין בבית הקברות
לאחר קבורה שאין לומר כן אלא מקדישין ואומרים בעלמא דברא כרעותיה וכו' ותתכלי
חרבא וכו' ,ונהגו לומר על הכל ואפי' על אשה מפני המחלוקת שאין הדור דומה יפה.
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íëøöá úåððåáúäå íééðòä úðéðç ì

... :äçðîä úøåúד"א אשרי משכיל אל דל ,זה העני המסכן שהוא דל ואין ידו משגת
לבד פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו ,וצריך אדם להשתכל ולהתבונן כדי
לדעת מה סיבת העני הזה ומי גרם לו זה הצער וזאת הצרה וקושי המות הזה ,כי חסרון
כיס קשה מכולם ואפילו המות.
ודבר זה אינו בא מצד מעשיו של אדם ,שהרי אנו רואים כמה בני אדם מחזרים על הפתחים
ועדיין לא הגיעו לכלל מצות ולא לכלל עונשים .ועוד הרי כמה מחסידי עליון לקו במידה
זו כגון הלל )יומא לה ,(:ור' חנינא בן דוסא ,ורבי אלעזר בן פדת )תענית כה ,(.ורבה ,וכמה
וכמה מן הצדיקים ומן החסידים שלא הספיקה מחיתם .א"כ המשפט הזה איננו בא מצד
מעשיו של אדם ,אלא מצד הוויתו ויציאתו לאויר העולם ,וכדאמרי רבנן )מו"ק כח (.חיי
ומזוני ובני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מילתא וכו' ,וגלגל הוא שחוזר
בעולם )שבת קנא ,(:או גלגול הוא שחוזר בעולם והבן זה .ואינו עומד זה הגלגל בענין
אחד ,אלא פעם מוריש פעם מעשיר ,מוריד שאול ויעל.
ועל כן החי יתן אל לבו ,ויתבונן תחלה כי לא בצדקתו וביושר לבבו ולא בכחו ועוצם
ידו עשה לו את החיל הזה .ועוד שאינו בטוח שיתקיים בידו ואפילו יום אחד .ושהעני
הזה לא פשעו ולא חטאתו גרמו לו את המות הזה ,ועל לא חמס בכפיו עתה לקה .ואל
יהיה בז לו ,כי אע"פ שהוא נקלה בעיני הבריות הוא נכבד בעיני המקום ,והדין נותן שיהיה
כן שהרי כולנו מעשה ידיו ,וכי מפני שמזל העשיר גרם לו להיות נכבד בעיני הבריות,
למה יהיה נכבד בעיני השם ית' יותר מן העני ,אדרבא יש לו לעני להיות נכבד יותר בעיני
בוראו שהוא סובל יסורין וגזר דין.
וכן מצינו )ב"ב י (:ברב יוסף בריה דר' יהושע בן לוי שחלש ואיתנגיד ואיתפח אמר ליה
אבוה מה ראית ,אמר עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה ,אמר לו עולם
ברור ראית וכו' .וכן בא זה הענין בדברי הנביאים ,כי קורא לעניים עמו ונחלתו דכ' )ישעיה
ג טו( מה לכם תדכאו עמי ופני עניים תטחנו ,וכתיב )ישעיה מט יג( ועניו ירחם ,וכתיב )תהלים
פב ח( קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים ,ר"ל כי ביום הגדול הוא יבחר
את העניים מכל הגוים ויקחם לו לנחלה ויהיו עמו ונחלתו.
ועם כל זה יש לו לאדם לפקוח עיניו ויתבונן בטוב שכלו וירחם על העני .וכשהוא מרחם
על הדל כביכול מעלה עליו הכתוב כאילו עשה טובה למקום דכתיב )משלי יט יז( מלוה ה'
חונן דל וגמולו ישלם לו .הלא תראה בכמה מקומות הוא מזהיר עליו ,וכי ימוך אחיך,
לא תעשוק שכיר עני ואביון ,ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו ,פתוח תפתח את ידך
לאחיך לעניך ולאביונך ,כי פתח תפתח את ידך לו וגו' ,אם כסף תלוה את עמי את העני
עמך וגו' ,והרבה כיוצא בזה.
והשם ית' הוא יריב ריבם ונפרע ממי שאינו מרחם עליהם דכתיב )משלי כב כב( אל תגזול
דל כי דל הוא וגו' ,ומה יש לו לדל שהזהיר על גזילו ,אלא אל תגזול ממנו חמלתך
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וצדקתך .ואם גזלת ראה מה כתיב בתריה כי השם יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש ,ולא
נפשות גוזליהם לבד לוקח אלא שעוקר ומוחה זכרם מן העולם.
בא וראה מאנשי סדום שלא נחתם גזר דינם אלא מפני שלא החזיקו ידי העניים דכתיב
)יחזקאל טז מט( הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה
ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה וגו' ,וכתיב הכצעקתה הבאה אלי וגו' ,הכצעקתם אין
כתיב כאן אלא כצעקתה ,כצעקתה של ריבה זו וכו' )סנהדרין קט.(:
... :äëøáä úàæå úùøô :÷çöé úãé÷òסופר מאיש סוחר אשר קבל טוב גדול מרבו,
גדלו והשיאו אשה והעשירו ,לסוף העני רבו ובא לידו ושאל ממנו מתנה
לחיות בה ,והוא השיבו בשפה רפה ,אבל שלח נער לבוש בלויי סחבות ומרגלית יקרה
מאד בידו ונזדמן לפניו ומכרה לו בדינר או בסלע ,ומדי ימים מעטים שלח אליו אחר
לבוש מכלול כמשפט צידוני או צורי או כאחד השרים ,וקנאה ממנו באלפי זהב וכסף,
ועשה זה כדי שיקבל את הטוב ויחיה בו באחריתו מבלי שיגיע לו ממנו בושת ופגם אבל
שיחשוב שהאלהים ===חסר===
 :'åâå ìã ìà ìéëùî éøùàã àø÷ä øàáé åá - éòéáù ÷øô :ãñç úáäàהנה בעבור
שהחיבור הזה מיוסד על פרטי אופני מידת החסד ,וחד ענינא הוא עם
הקרא דאשרי משכיל אל דל ,אמרתי לבארו בעזרת ה' כיד ה' הטובה עלי.
כתיב בקרא )תהלים מא ב( אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' :הנה ההשכלה אל
הדל יש בכמה פנים .דהנה שם דל הוא שייך בכמה דברים ,אחד בממון ,ועל ידי זה שהוא
דל בממון מצוי שחסר לו מכל הדברים העקריים ששייך להאדם והוא אכילה ,בגד ,בית,
ועל זה צריך להשכיל ולהתבונן אודותיו בכל השלשה ,היינו שלא יחסר לו אכילתו והוא
מה שכתוב )ישעיה נח י( ותפק לרעב נפשך וגו' ,וגם לכסות הערום )*( והוא מה שכתוב
)שם ז( כי תראה ערום וכסיתו ,וגם לשכור לו בית דירה ,וכמו שנפסק ביורה דעה בהלכות
צדקה )יו"ד ר"נ ס"א( .ואם הוא אורח ליתן לו מלון ללינת לילה ,וכענין שכתוב )איוב לא לב(
בחוץ לא ילין גר וגו' ,ואמרו בגמרא )בבא בתרא ט (.לן נותנין לו פרנסת לינה ,דהיינו פוריא
ובי סדיא )מטה ומצעות( .זהו השלשה שרשים שצריך להתבונן אודות עני הדל בממון.
וכל דבר ודבר מאלו השלשה יש בו השכלה רבה איך להגיע אותו לו באופן שיקבל הדל
מזה רב תועלת ובטרחה מעוטה ,היינו אם הוא מלוה לו מעות ,או שנותנם לו במתנה,
הוא מתבונן שיהיה מזה רב תועלת להדל )*( שנותנם לו בשעה שהפרות בזול ,או כשנותן
לו איזה דבר מתנה הוא מצמצם שיהיה מקרבא הניתא כגון שנותן לו איזה בגד ללבש או
פת אפויה ,וגם טורח בעצמו להוליך לביתו.
åôåâá äçøéèá íâå ïåîîá íéîåøò úùáìä ì

)*(  :ä"äâäוגם זה הוא ענין גדול מאד וממדותיו של הקב"ה כמו שאמרו חז"ל )בסוטה
יד (.על הפסוק )דברים יג ה( אחרי ה' אלהיכם תלכו וגו' .וכי אפשר לו לאדם להלך אחרי

השכינה וכו' אלא אחר מידותיו ,מה הוא מלביש ערמים דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם
ולאשתו כתנות עור וילבשם ,אף אתה הוי מלביש ערמים ,מה הוא מבקר חולים וכו'.
ולכאורה למה צריך להסמיך הלבשת ערמים על הפסוק הזה ,הלא הוא בכלל מצות
עשה )דברים טו ח( דפתח תפתח את ידך וגו' די מחסרו וגו'.
ונראה דכונת הגמרא אפילו הוא עשיר ויש לו מעות אך הוא בדרך ואינו יודע באיזה
מקום לקנות ,ואין לו משרת שישרתנו בזה וכיוצא בזה ,ובא הכתוב להורות דהטרחה
בענין זה הוא בכלל המצוה ,ונוהג אף לעשירים] .ודמיא דמה שאמר אחר כך מה הוא
מבקר חולים אף אתה וכו' ,ומצות ביקור חולים הלא נוהג אף בעשירים[ .וראיה מאדם
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הראשון דהיה אז עדיין יחיד בעולמו והיה הכל שלו ,אך לא עשה לעצמו בגד מפני
איזה טעם] .ואולי מפני שהיה ירא שיהיה זה נגד רצון הש"י מפני שהוא גרם לעצמו
שיכנס בו יצר הרע ויצטרך ללבוש כידוע[ ,והטריח הקב"ה בכבודו לעשות לו בגד.
ומה שאמר וילבשם ,לכאורה יתר הוא .ואפשר דהכוונה לפי מה שאמרו חז"ל )חגיגה
יב (.דאדם הראשון אחר החטא נתמעט קומתו הרבה ,ולזה בא הכתוב לומר דעתה אחר
החטא נעשה לו הכתנות עור לפי מידתו עתה כדי שיהיה ראוי ללבישה.
היוצא מזה שלעניים המצוה הוא בכפלים ,מצות צדקה וגם הלבשת ערמים ,ולפעמים
נוגע דבר זה גם לפקוח נפש בימות החורף שהקור חזק .ובאיזה עיירות נהגו להתחזק
במצוה זו מאד להכין מעות בכל חורף מנדיבי העיר לזה ואשרי חלקם .ואיתא במסכת
דרך ארץ פרק ב הרחמנים וכו' ומלבישי ערמים עליהן הכתוב אומר )ישעיה ג י( אמרו
צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו ,היינו אף בעולם הזה יעזרם הש"י שלא יחסר
להם מלבוש כל ימי חייהם ,ובעולם הבא ילבישם הש"י מלבושי הוד והדר וכדכתיב
)בזכריה ג ד( ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות.
)**(  :ä"äâäוהנה בגדרי השכלה אל הדל יש כמה וכמה דברים שצריך לזה ,רק שיתן
דעתו ושכלו לטובת העני ,וייטיב לו בזה הרבה ,וגם לעצמו לא יחסר בזה מאומה
ויקבל על זה רב ברכות מאת ה'.
óøåçä ïîæì ä÷ñäì íéöò ïéëäìå íééðòì âåàãì ì

ואזכיר פרט אחד וממנו נוכל להקיש לכמה דברים כיוצא בזה .והוא דהנה ידוע בעת
החרף כשמתגבר הקר והדרך נתקלקל ,אין מצוי על השוק עצים לקנות ,וגם כשמביא
אחד לפעמים הם לחים וביוקר גדול ,ואין בכח הבעלי הבתים היורדים וכל שכן הדלים
לקנות אז ,וממש הם וגם בניהם הקטנים בחשש סכנת נפשות על ידי הקור החזק .מה
שאין כן העשירים הם מכינים לעצמם עצים בעת הקיץ והם יבשים ובזול.
ועל כן אם היה העשיר משכיל אל אלו האנשים הנעלבים להתבונן בטובתם ,היה קונה
בקיץ בעת שהמקח בזול מאה עגלות עצים או יותר ,כל אחד לפי ערכו ,ומחזיקם
בחצרו עבור הנדכאים הנ"ל כמו שהוא מכין עבור עצמו .וכשיגיע ימות החרף בעת
שהדרך מקולקל יפתח את אוצרו וימכר להדלים וכן לבעלי הבתים היורדים ,על קרן.
וזהו ענין נכבד מאד וזכותו הרבה יותר ממדת הצדקה שבזה הוא מיטיב לכל אחד
מאד ובלא שום בושה.
וכל זה כתבנו הטובה אודות הדל שיכול ליתן דמי הקרן של העצים ,ועתה נדבר אודות
מי שהוא דל גמור שאין לו במה לקנות עצים ,וכשנתחזק הקור הרי הוא נוגע לו לסכנת
נפשות ממש אם נתעלם עין ממנו ,על כן מצוה רבה לכל מי שנגע יראת ה' בלבו
להתבונן בתקנת הדלים האלו ולעשות חסד בגופו עמהם ,דהיינו לעורר אנשי העיר
אודות זה ולקבץ נדבות מהם על קנית עצים עבורם כדי להחיות נפשם.
]וברוכים לה' אנשי עיר שקלאוו שבכל שנה בהגיע ימות החרף יושבים בכל בית
המדרש ממנים העוסקים ומעינים בענין חלוקת עצים לעניים ,כן שמעתי מפי נאמן,
ובודאי יש בענין הזה כמה עיירות כמותם[.
והנה ידוע )תענית פרק ד משנה ה( שבזמן הבית שני היו הכהנים והעם מתנדבים בתשעה
זמנים להביא עצים למערכה ,והיו מקריבין קרבן באותו יום עיי"ש .וסיפרה לנו הגמרא
שאפילו בעת הגזירה החזיקו במצוה זו ולא בטלוה ,וכדאיתא )שם כח (.ת"ר מה הם
בני סלמאי הנתוצתי ,אמרו פעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל שלא יביאו עצים
למערכה והושיבו פרוזדאות על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל
לרגל ,מה עשו יראי חטא וכשרים שבאותו הדור ,הביאו גזירי עצים ועשו כמו סולמות
והניחו על כתפם והלכו להם ,וכיון שהגיעו אצלם אמרו להם להיכן אתם הולכים אמרו
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להביא שתי גוזלות משובך שלפנינו בסולם שעל כתפינו ,כיון שעברו מהם פרקום
והביאום לירושלים ,עליהם ועל כיוצא בהם נאמר )משלי י ז( זכר צדיק לברכה ,ועל
ירבעם בן נבט וחבריו נאמר )שם( ושם רשעים ירקב ,עד כאן הגמרא.
ויתבונן האדם אילו היה בזמננו מקדש ,בודאי היה כל אחד מישראל מתנדב עצים על
המזבח ,שהוא מקום כפרת עונותינו ,וגם טורח בעצמו להביאם לבית המקדש ברוב
שמחה ,וכמו שעשו מאז.
ובלי ספק שהאיש המתחסד עם הדלים והאביונים ועושה ככה לענין עצים כמו שכתבנו
בתחלת דברינו ,וכן ההולך ומכתת רגליו לקבץ נדבות עבורם לענין זה ,זכותו כל כך
גדול ומועלת לכפר עונותיו כמו המביא עצים לבית המקדש ,ומי לא ירצה להביא עצים
לבית המקדש .ולא תאמר שמפליג אני לך חלילה כי כן מצינו )אבות דר"נ ד ה( שהשיב
רבן יוחנן בן זכאי לר' יהושע בן חנניה שהיה דואג ואומר אוי לנו שהוא חרב מקום
שמכפרים בו עונותיהם של ישראל ,אמר לו בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא
כמותה ואיזה זה גמילות חסדים שנאמר )הושע ו ו( כי חסד חפצתי ולא זבח.
וזה העושה כן לענין עצים ,חסד ממש הוא שמתחסד את בעלי בתים היורדים והדלים
למכור להם על קרן ]ואינו מותר משלו רק מה שמעותיו עומדין בלי רוח עד זמן
המכירה[ ,ולהדלים גמורים מתחסד להם בגופו לקבץ נדבות עבורם:ä"äâää ë"ò .
והנה כל דברינו נובעים ממאמר הגמרא )סוכה מט( אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה
שנאמר )הושע י יב( זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד ,ופירש רש"י וז"ל :לפי גמילות חסד
שבה ,הנתינה היא הצדקה ,והטרח הוא החסד שנותן דעתו ולבו לטובתו של עני ,שלא
ילך המעות לאבוד ,כגון שנותן לו בעת שהתבואה מצויה ,וטורח עצמו להוליך לביתו
ולתן לו פת אפויה ובגד ללבש ,עכ"ל רש"י .ואם יכול להשכיל ליתן לו באופן שלא ידע
מי הנותנו לו ,כאשר מצינו במעשה דמר עוקבא ,אשרי חלקו ,ועל כל פנים יזהר ליתן לו
בצנעא כדי שלא יבישנו.
ויש בעניני השכלה אודותיו אופן היותר גדול מכל ,והוא שמתבונן באיזה אופן להיטיבו
להקים אותו בזה מדלותו .וכגון שנותן לו מתנה או הלואה ,או ממציא לו איזה מלאכה
להשתכר ,וכהאי גונא איזה ענין ,שבזה תומך ידו ומחזקו ,ומקיים בזה המצוה )ויקרא כה
לה( ומטה ידו עמך והחזקת בו .וכזה כתוב גם כן בספר חסידים )סימן תתרלה( יש צדקה
שאינה נראית כצדקה והיא נראית לפני השם יתברך צדקה מעולה ,כגון עני שיש לו חפץ
למכור או ספר שאין רוצין לקנותו ואדם קונה אותה מידו ,וכן עני שחפץ לעשות איזה
פעולה ואינם רוצים לשכרו ,והוא שוכרו ,אין צדקה למעלה ממנו עד כאן .ומכלל זה ידעתי
עשירים נכבדים שלוקחים בכוון עסקים תחת רשותם כדי להמציא מלאכה לעניי ישראל
שישתכרו להחיות נפשם ,וכל זה וכיוצא בזה הוא בכלל צדקה ומעולה ממנה ואשרי חלקם.
ועיין לעיל בפרק כא ,שהארכנו במצות והחזקת בו.
ועוד מצינו שם דל על מי שהוא דל בכח ,דהיינו שהוא חולה ,וכמו שכתוב )שמואל ב יג
ד( מדוע אתה ככה דל בן המלך ,וההשכלה אודותיו הוא כמו שפרשו חז"ל )נדרים מ,(.
דהיינו לבקרו ולהתבונן אולי יוכל להועיל לו באיזה דבר להקימו מדלותו זה ,וכבר בארנו
כל הצרך בעזרת ה' לעיל בפרק ג' וד' עיין שם .ומכלל זה מי שהוא מצר מצרת המציקים
אותו ,להשכיל ולהתבונן בעניו ולהציל אותו באיזה עצה מצרותיו.
íéðôåà äîëá "úòãá éðò"ì ìéëùäì ì

ויש עוד דל אחד והוא העני בדעת ,והוא דל יותר מן הכל ,וכמו שאמרו חז"ל )נדרים מא(.

אין עני אלא בדעה וכו' ,וגם בזה יש כמה סוגים –
א .שהוא כסיל בעניני הדעות ועל ידי כסלתו תעה מן הדרך ונעשה רשע ,בכגון זה צריך
להשכיל איך להשיבו בתשובה ולהעמידו על דרך האמת ,וזכותו גדול מאד עבור זה
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כמבואר בזהר חדש פרשת לך לך אמר ר' אבהו כמה שכרו של אדם העושה לאחר לחזר
בתשובה וכו' עיי"ש.
ב .ויש שהוא בן לא חכם בעניני דרך ארץ ועל ידי זה הוא מקלקל עסקו ,וגם לפעמים
נתבזה בעיני הכל בשביל זה ,וגם בזה מצוה להשכילו וללמדו דעת כדי שלא יקלקל עניניו,
וגם כדי שלא יתבזה .ויתבונן בעצמו אילו היה לו בן בעיר אחרת באופן זה כמה היה
רוצה שימצא שם אדם ישר וטוב שילמד לבנו דעת ותבונה איך להתנהג – ככה יעשה
הוא לחבירו .וכל זה הוא בכלל מצות עשה של )ויקרא יט יח( ואהבת לרעך כמוך וכמו
שכתב הרמב"ם )דעות ו( בביאור מצוה זו דהיינו שיחוס על ממונו כמו שהוא חס על ממון
עצמו ,ורוצה בכבודו כמו שהוא רוצה בכבוד עצמו עיי"ש.
ג .ויש עני בדעת כפשוטו שהוא עני בתורה וצריך להשכיל ולהתבונן איך להמשיך לבו
לתורה ,והוא דבר גדול מאד כדאמרינן )ב"מ פה (.אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן
כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר וכו' .עוד אמרו
)סנהדרין צט( אמר ריש לקיש כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאו
שנאמר וכו' .ואיתא באבות דרבי נתן פרק יב על המשנה דהוי אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה ,מלמד שיהא אדם מקפח את הבריות ומכניסן תחת כנפי השכינה כדרך שהיה
אברהם אבינו מקפח את הבריות ומכניסן תחת כנפי השכינה ,שנאמר )בראשית יב ה( ואת
הנפש אשר עשו בחרן.
וצריך האדם להתעורר בנפשו על אנשים כאלו ולרחם עליהם כמו אם היה רואה איש עני
ערום שאין לו לבוש ,כי במה יכסה נפשו שם בעולם העליון אחרי שהוא ערום מתורה
ומצות .וכידוע שעל ידי קיום התורה נברא תכשיטין לנפשו שבהם הוא זוכה לישב לפני
ה' בהיכל קדשו וכדכתיב אצל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול )זכריה ג ד( הסירו הבגדים
הצואים וגו' והלבש אתך מחלצות ,וילבשהו בגדים וגו' .וכדאיתא בתנא דבי אליהו רבה
פרק כז )ישעיה נח ז( כי תראה ערום וכסיתו ,כיצד אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה
הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע ותפלה ולמדהו פסוק אחד בכל יום או הלכה אחת,
וזרזהו במצות לפי שאין לך ערום בישראל אלא מי שאין בו תורה ומצות ,והוא דומה למי
שהוא ערום עד כאן .עוד מקיים בזה מה שאמר הכתוב )דברים ו ה( ואהבת את ה' אלהיך,
דהכונה לאהב אותו על בריותיו ,כמו שאמרו חז"ל )ספרי ואתחנן פ' לב(.
äøåú åãîìéù éðòä ìù íéðáì âåàãì ì

ויש עוד ענין שצריך להשכיל אודות הדל והוא דבר גדול מאד .כי ידוע מי שהוא דל אין
לו כח להחזיק בניו לתורה ובעצמו אין יכול ללמד עמהם ,ובניו הולכים ומתדלדלים
ונשארים עמי הארץ גמורים ,ויש מהם שיוצאים על ידי זה לתרבות רעה גם כן .על כן
מצוה רבה להשכיל אודותם ולתנם לבית הספר .ומצוי הוא באלו הנערים שהם מצליחים
בתורה בזכות אביהם המדכאים ,וכמו שאמרו חז"ל )נדרים פא (.הזהרו בבני עניים שמהם
תצא תורה .וזכות המתעסק בענין הזה גדול מאד כדאמרינן )בבא מציעא פה (.כל המלמד
את בן עם הארץ תורה ,אפילו הקב"ה גוזר גזרה מבטלה בשבילו ,שנאמר וגו'.
ועוד יש הרבה ענינים כיוצא בזה שצריך להשכיל אודותיו אך אנכי לקצר באתי ,כי מכל
אלו הדברים שכתבנו יוכל המשכיל להקיש ליתר הפרטים ,ובזכות זה ימלטהו השם יתברך
ביום רעה ,וכמו שאמר הכתוב )תהלים מא ב( == חסר = חסר = .
:åøòöî åøéáç úà ç÷ôì äåöîå ,øåáéãá éåìúù ãñç ïéðò øàáé åá :éðéîù ÷øô
אמרו חז"ל )סוכה מט( דחסד הוא בין בגופו בין בממונו ,והנה חסד שבגופו נחלק לשלשה
מעלות למעשה ,דיבור ומחשבה .ועד כה דברנו בפרקים שעברו כמה פרטים מענין חסד
שעיקרו תלוי במעשה ומחשבה ,היינו לעזור לחברינו בשום דבר של טרחה ,או להתבונן
במחשבה ולהשכיל באיזה ענין ועצה נוכל לתקן מצבו שלא יתמוטט חלילה לגמרי ,וזהו
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הכל בכלל מה שאמר הכתוב אשרי משכיל אל דל ,ועתה נדבר מענין חסד שתלוי בדיבור,
כי האדם יכול להמשיך מידת החסד בכל דבריו.
א .בעניני תורה ,היינו תורה שהיא ללמד לאחריני )*( הוא בכלל חסד ותורה שאדם לומד
לעצמו אינו בכלל חסד ,וכדאיתא )בסוכה מט( מאי דכתיב )משלי לא כו( פיה פתחה בחכמה
ותורת חסד על לשונה ,וכי יש תורה שהיא של חסד ותורה שאינה של חסד ,אלא תורה
שהיא ללמד היא תורה של חסד ותורה שאינה ללמד זו היא תורה שאינה של חסד.
)**(  :ä"äâäומכל מקום צריך שידע האדם שמה שמצינו בכמה מאמרי חז"ל שהאדם
צריך לעסוק בגמילות חסדים ,אינו יוצא בזה כל זמן שלא עסק בגמילות חסדים ממש
להיטיב לו גם בגופו ,שהרי אמרו )ר"ה יח (.אביי ורבא תרויהו מדבית עלי קאתו ,רבא
דעסק בתורה חיה ארבעין שנין ,אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין,
ורבא הלא לימד תורה לאחרים .ויש לעיין אם לא היה אפשר לעשות על ידי אחרים
מאי טעמא דרבא ,ואם אפשר מאי טעמא דאביי דעסק בגמילות חסדים הלא אמרו
)מו"ק ט( דמצוה שאפשר לעשות על ידי אחרים אין מבטלין תורה.
ואולי דאביי דהיה אז מפרסם בדורו מאד כיון שהוא עסק בגמילות חסדים ,בודאי היה
מוסיף ענינים גדולים במדת החסד ,ובלתו לא היה נעשה דבר זה .וסברת רבא היה
דאינו מונח חיוב על האדם שיתחיל לעסק בדבר ,כיון שלא בא מעשה לפניו וחשש
לבטול תורה .ומכל מקום מדחזינן דהוסיפו עבור זה לאביי עשרים שנה לחייו ,שמע
מנה דמשמיא אסכימו לאביי .וגדר הוספת השנים נוכל לאמר בפשיטות דמה שביטל
תורה על ידי עסק הזמן של גמילות חסדים הוסיפו לו כדי שלא יחסר לו מתורתו .ועוד
נוכל לאמר דבשביל שאמר הקב"ה על בית עלי )שמואל-א ב לב( ולא יהיה זקן בביתך
כל הימים ,והקב"ה נשבע )שם ג יד( אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה ,ודייקו חז"ל
)ר"ה יח (.דמתכפר הוא בתורה ובגמילות חסדים ,וידוע דבן ששים לזקנה ועל כן הוסיפו
עד ששים:ä"äâää ë"ò .
ב .אם יש על חבירו כעס מאיזה אדם ויכול בדיבורו להסירו מעליו ,הוא בכלל חסד,
וכדכתיב אצל יוסף )בראשית מ יד( כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד
והזכרתני אל פרעה והוצאתני וגו' .וכן אם בדיבורו יכול לסבב שלא יבוא רעה על חבירו
גם זה הוא בכלל חסד .הדמיון אם באיזה מקרה נזדמן בין האנשים החשודים על הגנבה,
והם חשודים בעיניו שילכו ויגנבו לאיש אחד ושומע שמספרים אודות מצבו ,מצוה שיכחד
להם ויאמר כי הוא עני ,אף שהוא יודע בעצמו שאינו כן ,וכל זה הוא בכלל חסד ,וכמו
שמצינו שאמר אברהם לשרה )בראשית כ יג( זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל המקום וגו'
אמרי לי אחי הוא .וכל שכן אם יכול להודיעו באיזה עצה שישמר מהם ,בודאי מחויב
בדבר מצד הדין כדאיתא בסוף חושן משפט )תכו א(.
וכן אם מסבב בדיבורו שאיש אחד ייטיב לחבירו באיזה טובה ,כל זה הוא בכלל חסד
ומקבל עבור זה ברכה מאת ה' ,וכדאיתא בתוספתא )פאה ד יז( דאפילו אם רק אמר לאחרים
תנו ,נותנין לו שכר על זה שנאמר )דברים טו י( כי בגלל הדבר הזה ]-היינו דיבור[ יברכך
ה' אלהיך וגו' .ועיין לעיל בפרק טז בחלק ב בענין גודל שכר המעשה לדבר מצוה עיי"ש.
ג .ליעץ לחבירו עצה ההוגנת לו בעניניו ,וכדאיתא בחושן משפט )סימן צז סעיף א( עיין שם
שדבר זה נוהג אף לעשירים.
ד .אם הוא רואה בחבירו שהוא עצב מפני דלותו ,או איזה צרה ח"ו ואינו יכול לעזר לו,
על כל פנים מצוה לדבר על לבו ולהפיגו מדאגתו ,וזהו הכל בכלל גמילות חסדים ,וכמו
שכתב רבנו יונה באגרת התשובה שלו  שאפילו אם דל הוא ואין ידו משגת לעסק
בגמילות חסדים ממש מכל מקום יוכל להשיג המידה טובה ההיא בלא כסף ובלא מחיר,
וזה מעשה גמילות חסדים ידבר על לב העני ,ויהיו דבריו נחת רוח לאביון ,וינחמנו ממעשיו
ומעצבון ידיו ,ויכבדהו .אמרו רז"ל )בבא בתרא ט( הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות,
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והמפיסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות שנאמר )ישעיה נח י( ותפק לרעב נפשך ונפש
נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים ,ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך
וגו' .והוא ענין פיוס דברים והראות לו רצון טוב בלב שלם ובנפש חפצה .הלא תראה מה
שכתוב באר היטב כי שכרו הרבה מאד מן עושה צדקות ,וברכות רבות וכבדות ממנו ,עכ"ל.
וכמה גדולה היא המידה הזו שמזומן עבורה לחיי עולם הבא כדאיתא בתענית )כב (.גבי
מעשה דרב ברוקא עיי"ש.
עוד כתב שם רבנו יונה :ישית עצות לפני רבים לעשות צדקה וחסד ויקבל שכר על הרבים
אשר הצדיק ועל הנפשות אשר יעשה ,ויוכח בשכר הצדקה אשר תעשה על ידו שנאמר
)ישעיה לב ח( ונדיב נדיבות יעץ ,ואמרו רז"ל )בבא בתרא ט (.גדול המעשה יותר מן העושה,
וזהו אהבת חסד ,עכ"ל.
ç"îâ ììëá äøöá àåäù òãåéù íãà ìò åà äìåç ìò ììôúäì

עוד יש בעניני החסד שתלוי בדיבור כמה דברים ,היינו להתפלל על החולה שירפאהו ה',
שזהו הכל בכלל ביקור חולים דהוא גמילות חסדים ,וכדאיתא בגמרא )נדרים מ (.וביורה
דעה סימן שלה סעיף ד' ,וכבר העתקנו זה לעיל בפרק ג עיי"ש.
והוא הדין צער אחר שיש לאדם שהוא בתוך צרה ומצוקה ,ואפילו אם אותו פלוני בעצמו
אינו יודע מזה וכענין שמצינו שאברהם התפלל על אנשי סדום שלא יהפכו ,וכל שכן
על ישראל.
והנה המתבונן בשמונה פרקים הראשונים ובשלשים ושנים פרקים אלו ,יראה שמדת החסד
פרוסה על כל עניני הטובה שבעולם ,וכל איש ואיש יוכל לקיים מידת החסד בעניניו,
ולפעמים גם בדברים נקלים וקלים ,עד שכמעט זה נהנה וזה אינו חסר ,ובני אדם מזלזלים
בהם ,בעונותינו הרבים...
והסיבה לכל זה ,שהיצר אינו מניח לאדם להתבונן בגודל מידת החסד ורב טובו .ועל כן
העצה היעוצה לזה שיתבונן תמיד בהכתובים ומאמרי חז"ל המספרים לנו בגודל שבח
המידה הקדושה הזו ,ויתברר ויתאמת אצלו שזו היא רצון השם יתברך שנרגיל עצמנו
להתנהג ברחמים ובחסד עם זולתנו ,וכדכתיב )דברים יא כב( ללכת בכל דרכיו ,ופירשו בספרי
)שם( אלו הן דרכי השם יתברך שנאמר ה' ה' אל רחום וחנון .ועל ידי זה ישיג אהבה
למדת החסד וכדכתיב )מיכה ו ח( ואהבת חסד ,ובזכות זה יתחסד עמו השם יתברך גם כן
בכל עניניו בזה ובבא.
ומכל מקום אל יטעה האדם בנפשו לומר שבמדת החסד לבד די אפילו אין בו יראת שמים
כלל ,ח"ו לא כן הדבר ,אלא צריך שילך בדרכי התורה ובקבלת על מלכות שמים ויתחזק
גם כן בדרכי החסד ,וכדאיתא בספרי האזינו )פסקה שכג( על הפסוק )דברים לב כט( לו חכמו
ישכילו זאת וכו' ,אילו נסתכלו ישראל בדברי תורה לא שלטה בהם שום רעה ,ומה אמרתי
להם קבלו עליכם על מלכות שמים והכריעו זה את זה ביראת שמים והתנהגו זה את זה
בגמילות חסדים ,ע"כ .ואז אשריו וטוב לו.
לרוץ אחר דלים ==חקקי לב ==אבן ישראל הרב פישר ==אהבת חסד ==ארח
מישרים סימן יז אות יח ואות כב ]-היפוך מדרשת הגרי"ס עיי"ש==
==עקידת יצחק :פרשת וזאת הברכה... :סופר מאיש סוחר אשר קבל טוב גדול מרבו,
גדלו והשיאו אשה והעשירו ,לסוף העני רבו ובא לידו ושאל ממנו מתנה לחיות בה ,והוא
השיבו בשפה רפה ,אבל שלח נער לבוש בלויי סחבות ומרגלית יקרה מאד בידו ונזדמן
לפניו ומכרה לו בדינר או בסלע ,ומדי ימים מעטים שלח אליו אחר לבוש מכלול כמשפט
צידוני או צורי או כאחד השרים ,וקנאה ממנו באלפי זהב וכסף ,ועשה זה כדי שיקבל את
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הטוב ויחיה בו באחריתו מבלי שיגיע לו ממנו בושת ופגם אבל שיחשוב שהאלהים אנה
לידו בדרך מקח וממכר:

íåé ìëá ãñç úåìéîâ

... :íåé ìëá åæ äåöî øçà óåãøì êéøö íãàäù øàáé åá :á"é ÷øô :ãñç úáäàומאד
צריך ליזהר שלא יחסר לו מידת החסד אפילו יום אחד מימי חייו ,כמו שצריך איש הישראלי
ליזהר לענין קביעת עתים לתורה בכל יום .וכזה מצאתי בספר שער הקדשה )חלק ב שער
ב( למורינו הרב חיים ויטל שכתב שהאדם צריך להתאונן בכל יום ולאמר אוי לי שהלך
היום בלי תורה וגמילות חסדים ]עכ"ד[ .וענינו הוא כי כח הקדושה נשלם על ידי השלושה
עמודים תורה ועבודה וגמילות חסדים ,ובעו"ה כאשר חסר לנו עתה העמוד השלישי של
עבודה מעת החרבן ,ולא נשאר לנו כי אם אלו השני עמודים ,מוכרחים אנו לחזקן ביותר
שאת ובזה יהיו נמחלים עונותינו.
וכמו דכתיב )משלי טז ו( בחסד ואמת יכפר עון ,ואמרו חז"ל )ברכות ה (.חסד זו החסד שנאמר
)משלי כא כא( רדף צדקה וחסד וגו' ,ואמת זו התורה שנאמר וגו' .וכמו שהשיב רבן יוחנן
בן זכאי לר' יהושע בן חנניא )אד"נ ד ה( כשהיה אצל הר הבית והיה מתאונן ואמר אוי לנו
מקום שמתכפרים בו עונותינו שהוא חרב ,אמר לו בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת
שהיא כמותה ואיזה זה גמילות חסדים שנאמר )הושע ו ו( כי חסד חפצתי ולא זבח .ועל
כן כיון שהם מכפרים עוונות כמו הקרבנות מוכרח האדם להתדבק בהן תמיד כי העונות
מצויות תמיד ,וכמו המזבח שלא היה בטל אפילו יום אחד מהקרבת הקרבנות.
וכל זה אנו מדברים שהיום שאין לנו מקדש וקרבנות ובעו"ה עוונות מצויות ,האדם מוכרח
ביותר למידה הקדושה הזו כדי שיתכפרו עונותיו .אבל באמת אפילו בזמן שהיה המקדש
קיים גם כן היה צריך האדם להתדבק תמיד כל ימי חייו במידות הקדושות של טוב וחסד,
ומקרא מלא הוא בתורה )דברים יא כב( כי אם שמר תשמרון את כל המצוה וגו') ,שם יט ט'(
לאהבה את ה' אלקיך וללכת בדרכיו כל הימים ,וכבר בארנו בשם הספרי )עקב מט( דהליכה
בדרכיו הוא לאחוז במידת השם יתברך שהיא רק לטוב ולחסד.
וטעם לכל זה ,כי ידוע מזוה"ק )ח"א רכד (.שימי האדם שהוא חי על האדמה כולם חיים
וקיימים לנצח ,דהיינו שמכל יום ויום נעשה בריאה רוחנית קדושה ,ולעתיד לבוא בבוא
זמנו להפקד מן העולם באים כל ימיו למעלה עמו להעיד עליו לפני אדון הכל .ועל כן
צריך כל אדם לזהר שיהיו כל ימיו שלמים בקדושה ,והיינו בלימוד התורה בכל יום ...וגם
יראה להתדבק בכל כוחו תמיד במדות השם יתברך שהוא רק לטוב ולחסד ,ועל ידי זה
יזכה שיאר ה' פניו אליו וכמו דכתיב )ישעיה נח י( ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע,
אז יבקע כשחר אורך והשביע בצחצחות נפשך.
íéãñç úåìéîâáå äøåúá "÷ñåòä" ì

וזהו ענין מה שנמצא בדברי חז"ל בכמה מקומות העוסק בתורה וגמילות חסדים ,ולא
אמרו כל מי שלמד תורה ועשה חסד ,להראות שצריך האדם להיות מצוי ורגיל תמיד בזה,
וכענין שאמרו בבבא בתרא )ט( כל הרגיל בצדקה וכו' ,והביאו ראיה לזה ממה דכתיב
)משלי כ' ,א כא( רדף צדקה וחסד ,הרי דמה שאמר הכתוב רודף חסד ,היינו שרודף תמיד
אחר מידה הקדושה הזו.
והארכנו בכל זה לעקור הטעות שנשתבשו בו איזה אנשים ,שחושבין שמאחר שעשה פעם
אחת גמילות חסד לאיזה איש יצא בזה לכמה שבועות ,אף שיש בכחו לעשות עוד טובות
לשאר אנשים ,כי אם ]-אלא[ בכל יום ויום מימי חייו אימתי שנזדמן לו המצוה הזאת מחויב
לעשותה אם יש בכחו ואפילו כמה פעמים ביום ,וכמו שכתבנו בדיני הלואה בפרק א' דין
ז' עיי"ש.
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והנה על פי הדברים האלה כשיתבונן האדם בימים שעברו לו מימי חייו ,ימצא שרובם
חסרים ממידה הקדושה הזו ,ולפעמים חסרים גם מתורה .ויראה על כל פנים להתחזק ביתר
ימי חייו לקדשם שלא ילך יום אחד בלי תורה וחסד .ולא יהיה לפלא היאך יוכל לקיים
ביום השבת מידת החסד ,דבאמת חסד כולל עוד הרבה סוגים לבד מהלואה וכנ"ל בפתיחה.
 :å úåà øîåòä úøéôñ íéçñô úëñî :ä"ìùויראה שלא יהא שום יום מימי חייו בלי
גמילות חסדים או בגופו או בממונו או בנפש ,דהיינו שמלמד תורה עם חבירו או עם בן
חבירו ,וסימנך )תהלים נב ג( חסד אל כל היום ,על כן בכל יום ויום יחזור אחר איזה גמילות
חסדים ,ואז יתנהג עמו הקב"ה במידת החסד.
חסד בכל יום :יוסף אומץ לעיל בשם סדר היום ,קבלות סבא מקלם )כתבי ,(...חפץ חיים
שם עולם פרק ז  /בשם הגר"י פישר עיין קובץ  /עוד ספר ראיתי שהוא מעמודי העולם
תורה תפילה וגמ"ח שכל אחד צריך בכל יום ואולי זה שם בשם הרב פישר  -וללקט עוד.

==
==בענין הקמת "בית מושב זקנים" בכל עיר – להביא דברי אהבת חסד ח"ב פרק יז
בסוף ההג"ה===
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_ åãåáë éôì åðéàå ï÷æ :ãé ÷øô +

 (.ì) :ì àòéöî àááמצא שק או קופה ]וכל דבר[ שאין דרכו ליטול הרי
זה לא יטול מנהני מילי דתנו רבנן )דברים כב( והתעלמת
פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם ,הא כיצד היה כהן והיא
בבית הקברות ,או שהיה זקן ואינה לפי כבודו ,או שהיתה מלאכה שלו מרובה
משל חבירו ,לכך נאמר והתעלמת מהם .למאי איצטריך קרא ,אילימא לכהן
והיא בבית הקברות פשיטא ,האי עשה והאי לא תעשה ועשה ולא אתי עשה
ודחי את לא תעשה ועשה ,ותו לא דחינן איסורא מקמי ממונא ,אלא לשלו
מרובה משל חבירו מדרב יהודה אמר רב נפקא דאמר רב יהודה אמר רב
)דברים טו( אפס כי ) (:ìלא יהיה בך אביון ,שלך קודם לשל כל אדם .אלא
לזקן ואינו לפי כבודו.
אמר רבה הכישה חייב בה .אביי הוה יתיב קמיה דרבה ,חזא להנך עיזי
דקיימו ,שקל קלא ושדא בהו .אמר ליה איחייבת בהו ,קום אהדרינהו.
איבעיא להו דרכו להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר מהו ,מי אמרינן
השבה מעליא בעינן ,וכיון דלאו דרכיה להחזיר בעיר לא לחייב .או דלמא
בשדה מיהת הוא דאיחייב ליה ,וכיון דאיחייב עליה בשדה איחייב ליה
בעיר ,תיקו.
אמר רבא כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזיר ,וכל שבשלו פורק וטוען
בשל חבירו נמי פורק וטוען.
רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא ,פגע ביה ההוא גברא ,הוה דרי
פתכא דאופי ,אותבינהו וקא מיתפח .אמר ליה דלי לי .אמר ליה כמה שוין,
אמר ליה פלגא דזוזא .יהיב ליה פלגא דזוזא ,ואפקרה .הדר זכה בהו ,הדר
יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה .חזייה דהוה קא בעי למיהדר למזכיה בהו,
אמר ליה לכולי עלמא אפקרנהו ולך לא אפקרנהו ,.ומי הוי הפקר כי האי
גוונא והתנן בית שמאי אומרים הפקר לעניים ,הפקר ,ובית הלל אומרים אינו
הפקר ,עד שיהא הפקר לעניים ולעשירים כשמיטה ,.אלא רבי ישמעאל ברבי
יוסי לכולי עלמא אפקרינהו ,ובמלתא בעלמא הוא דאוקמיה .והא רבי ישמעאל
ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו הוה ,רבי ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת
הדין הוא דעבד.
 :ì úåòåáùאמר רבה בר רב הונא האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא וזילא
ביה מילתא למיזל לבי דיינא דזוטר מיניה לאסהודי קמיה ,לא
ליזיל ,אמר רב שישא בריה דרב אידי אף אנן נמי תנינא מצא שק או קופה
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ואין דרכו ליטול הרי זה לא יטול ,הני מילי בממונא אבל באיסורא אין
חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' ,כל מקום שיש בו חלול ה' אין חולקין
כבוד לרב.
רב יימר הוה ידע ליה סהדותא למר זוטרא אתא לקמיה דאמימר אותבינהו
לכולהו ,אמר ליה רב אשי לאמימר והאמר עולא מחלוקת בבעלי דינין
אבל בעדים דברי הכל בעמידה ,א"ל האי עשה והאי עשה ,עשה דכבוד
תורה עדיף.
 à"áèéøשם :האי צורבא מרבנן דידע סהדותא וזילא ביה מילתא למיזל לגבי דיינא
דזוטר מיניה לאסהודי קמיה לא ליזיל ,פי' לישנא דלא ליזיל משמע שאפילו
רצה לילך אין לו לילך ואין לו למחול כבודו בכך לבזות תורתו ,ואע"ג דאיכא פסידא
דהאי דידע ליה בסהדותא ,דהא מתניתין דמצא שק או קופה פסידא דאבידה איכא ואפילו
הכי פטור מאותה מצוה משום כבודו ,ואע"ג דהתם אם רצה להשיב משיב ,שאני התם
דאיכא כמה תלמידי חכמים שעושים כן בשלהם אבל להתבזות בפני דיינא דזוטר מיניה
לא ,ודעת רבינו הגדול הרמב"ן ז"ל דהוא הדין לצורבא מרבנן דזילא ביה מילתא למיזל
לדינא בהדי עם הארץ או למיזל לגבי דיינא דבציר מיניה דלא אזיל ,אלא משלחין לו
שלוחי בית דין או מוקים אנטלר למאן דסבר דנתבע ממנה אנטלר או אזיל לפני בית דין
חשוב ,ולא אמרינן בהא עבד לוה לאיש מלוה דעשה דכבוד תורה עדיף ,וכן היה דן מורי
תלמידו הרא"ה ז"ל ,ולפי זה הא דנקט הכא דידע סהדותא לרבותא הוא דאע"ג דלא שייך
ביה לומר שימנה אנטלר ודאיכא פסידא להאי דליכא בית דין חשוב לא ליזיל.
אף אנן נמי תנינא מצא שק או קופה וכו' .ושמעינן מהכא דזקן ואינו לפי כבודו האמור
גבי השבת אבידה היינו צורבא מרבנן ומשום כבוד תורתו ,ולא באיניש דעלמא משום
כבוד עושרו ,דעשה של מצוה עדיף ,או שיתן מי שיעשה במקומו ,דהכא לגבי סהדותא
לא אמרו לא ליזיל אלא לצורבא מרבנן.
אבל באיסורא אין חכמה וגו' לנגד ה' .ודוקא במילתא דמקבלין סהדותיה כגון דאיכא אחרינא
בהדיה ,או במקום שעונשים על פי אחד )נ"א :על פי תלמיד חכם( לעשות סייג לתורה ,הא
לאו הכי הוא אסור להעיד יחידי כדאיתא בעובדא דזיגוד וטוביה במסכת פסחים )קיג.(:

:èé úåëøá

אמר רב יהודה אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו

בשוק ,מאי טעמא )משלי כ"א( ,אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד
ה' ,כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב...

...תא שמע והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם מהם ופעמים שאין אתה
מתעלם מהם ,הא כיצד אם היה כהן והיא בבית הקברות ,או היה זקן ואינה
לפי כבודו ,או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו ,לכך נאמר והתעלמת.
אמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' ,שאני התם דכתיב
והתעלמת מהם ,וליגמר מינה ,איסורא מממונא לא ילפינן.
 :çé ïéøãäðñמעיד ומעידין אותו ,מעיד ,והתניא )דברים כב( והתעלמת פעמים
שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם ,הא כיצד כהן והוא
בבית הקברות ,זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה מלאכה שלו מרובה משל
חבירו ,לכך נאמר והתעלמת ,אמר רב יוסף מעיד למלך ,והתנן לא דן ולא
דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו ,אלא אמר רבי זירא מעיד לבן מלך,
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בן מלך הדיוט הוא ,אלא מעיד בפני המלך ,והא אין מושיבין מלך בסנהדרין,
משום יקרא דכהן גדול אתא ויתיב ,מקבלי ניהלי לסהדותיה ,קאי הוא ואזיל
ומעיינינא ליה אנן בדיניה.
 :àé ÷øô :äãáàå äìæâ úåëìä :í"áîøהלכה יג :מצא שק או קופה אם היה חכם או
זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו אינו חייב להטפל בהן ואומד את
דעתו אילו היו שלו אם היה מחזירן לעצמו כך חייב להחזיר של חבירו ואם לא היה מוחל
על כבודו אפילו היו שלו כך בשל חבירו אינו חייב להחזיר .היה דרכו להחזיר כלים כאלו
בשדה ואין דרכו להחזירן בעיר ומצאן בעיר אינו חייב להחזיר מצאן בשדה חייב להחזירן
עד שיגיעו לרשות הבעלים ואע"פ שהרי נכנס בהן לעיר ואין דרכו בכך.
הלכה יד :וכן אם מצא בהמה והכישה נתחייב להטפל בה ולהחזירה אף על פי שאינה
לפי כבודו שהרי התחיל במצוה .החזירה וברחה אפילו מאה פעמים חייב להחזיר שנ'
השב תשיבם השב אפילו מאה פעמים משמעו ,לעולם הוא חייב להטפל בה עד שיחזירנה
לרשות בעליה למקום המשתמר אבל אם החזירה למקום שאין משתמר כגון גנה וחרבה
ואבדה משם חייב באחריותה.
 :äðùî óñëגזילה שם ,מצא שק או קופה וכו' ואומד את דעתו אילו היה שלו אם היה
מחזירן לעצמו וכו' .בפרק אלו מציאות )ל (:אמר רבא כל שבשלו מחזיר
בשל חבירו נמי מחזיר :היה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה וכו' מצאן בשדה חייב
להחזירן וכו' .כתב הרא"ש ראיתי גדולים שפסקו כיון דלא איפשיטא אזלינן לחומרא
]ומיחייב להחזיר בשדה וכיון דאיחייב איחייב אף בעיר[ ויראה לי כיון שפטרה תורה את
הזקן שאין לו לזלזל בכבודו איסור הוא לגבי דידיה שמזלזל בכבוד התורה במקום שאינו
חייב ]ומשום ספק ממון חבירו אם הוא מחוייב בו לא זלזל בספק איסור[ וחכם שבא
לעשות לפנים משורת הדין יותר מממונו יעשה כמו שעשה ר' ישמעאל בר יוסי אבל אין
לו רשות לזלזל בכבודו ולדעת רבינו י"ל דלא מיקרי מזלזל בכבוד התורה בשביל כך אדרבא
הוא כבוד שמים שאין דרכו בכך בשלו והוא מיטפל בשל חבירו לפנים משורת הדין:
 :àë ïîéñ á ÷øô î"á :ù"àøסימן כ"א .מצא שק או קופה אם אין דרכו ליטול הרי זה
לא יטול .מנא ה"מ דת"ר והתעלמת פעמים שאתה מתעלם .כיצד היה כהן והיא
בבית הקברות וזקן ואינה לפי כבודו ושהיתה שלו מרובה משל חבירו לכך נאמר והתעלמת.
ולכהן והיא בבית הקברות לא איצטריך קרא דפשיטא דאין עשה דוחה את לא תעשה
ועשה .ולשלו מרובה משל חבירו נמי לא איצטריכא קרא דנפקא לן מדרב יהודה אמר רב
אפס כי לא יהיה בך אביון שלך קודם לשל כל אדם .ולא איצטריך קרא אלא לזקן ואינה
לפי כבודו .אמר רבה הכישה נתחייב בה משום * דאנקטה ניגרי ברייתא .אביי הוי יתיב
קמיה דרבה חזא הנהו עיזי .שקל קלא פתק בהו .אמר ליה איחייבת בהו קום אהדרינהו
למרייהו .איבעיא להו דרכו להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר מאי מי אמרינן השבה
מעליא בעינן וכיון דאין דרכו להחזיר בעיר לא מיחייב .או דלמא בשדה מיהא מיחייב
וכיון דאיחייב איחייב תיקו.
וראיתי גדולים שפסקו כיון דלא איפשיטא אזלינן לחומרא ומיחייב להחזיר בשדה וכיון
דאיחייב איחייב אף בעיר .ויראה לי כיון שפטרה תורה את הזקן שאין לו לזלזל בכבודו
איסור הוא לגבי דידיה שמזלזל לכבוד תורה במקום שאין חייב .ומשום ספק ממון חבירו
אם הוא מחויב בו לא יזלזל בספק איסור .והחכם שבא לעשות לפנים משורת הדין יוותר
מממונו ויעשה כמו שעשה רבי ישמעאל ב"ר יוסי .אבל אין לו רשות לזלזל בכבודו.
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ורב אלפס ז"ל כתב דרכו להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר בעיא היא ולא איפשיטא
ולא יחזיר בעיר .ונראה דבספרו היה כתוב מי אמרינן בשדה מיהא דרכו לאהדורי או דלמא
השבה מעלייתא בעינן וכיון דלא מיחייב בעיר לא מיחייב אפילו בשדה .ופסק לחומרא
דבשדה מיחייב לחומרא ואינו מזלזל שם בכבודו .ולא דמי להכישה נתחייב בה דלא
אנקטה נגרא ברייתא .דאדרבה הוליכה למקום המשתמר יותר מבשדה.
äðéòèå ä÷éøô úåöîî íâ øåèô

 :ìø èëø ïîéñ :íéàøéטעינה ופריקה... ,וכשם שפטרנו למעלה בעמוד רביעי והוא בבית
הקברות ,ומלאכה שלו מרובה משל חבירו במציאה פטור ,כך הוא פטור בפריקה
וטעינה דחדא טעמא נינהו ,וכל שכן שפטר הכתוב זקן ואינה לפי כבודו כמציאה ומשום
דכתיב והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם ,ובפריקה כתיב וחדלת דמשמע נמי פעמים
שאתה חדל ,והיכי דמי אינה לפי כבודו כדאמר רבא באלו מציאות )ל (:כל שבשלו מחזיר
בשל חברו נמי מחזיר וכל שבשלו פורק וטוען בשל חברו נמי פורק וטוען.
 ?? :ãð äåöî :÷"îñואם הוא בבית הקברות והוא כהן או זקן ואינו לפי כבודו או
שהיה פסידת בטול מלאכתו שהוא עסוק בה מרובה משל חבירו ,פטור ,הא כשל
חבירו חייב .ויש להאריך בזה .ואמרו חכמים שטוב לעשות לפנים משורת הדין ולפרוק
אפילו אינם לפי כבודו...
äãéáà úáùäá

 :äãéáà úáùä âñø ïîéñ :èôùî ïùåç :øåèהמוצא דבר שהוא מתבייש להחזירו אם
הוא בענין שאילו היה שלו מחזירו חייב ליטפל בו ולהחזירו לחברו ואם לא היה
מחזירו בשלו גם אינו חייב בשל חבירו ואם היא בהמה והכה בה מעט כדי להחזירה חייב
להשיבה לבעליה אע"פ שלא היה מטפל בה אילו היתה שלו ואם אין דרכו ליטפל בה
בעיר מפני שהוא מתבייש מבני העיר ודרכו ליטפל בה בשדה שלא מתבייש ומצאה בשדה
מיבעיא ולא איפשיטא והרמב"ם ז"ל כתב אם מצאה בעיר אינו חייב ליטפל בה מצא
בשדה חייב להחזירה אע"פ שנכנס לעיר ואין דרכו בכך עד כאן.
וא"א הרא"ש ז"ל כתב ראיתי מפרשים כיון דלא איפשיטא אזלינן לחומרא וחייב להחזיר
בשדה וכיון דאיחייב איחייב אף בעיר ואדרבה נ"ל כיון שפטרה תורה הזקן שלא לזלזל
בכבוד תורתו איסורא הוא גבי דידיה אם יזלזל בכבוד תורתו במקום שאינו חייב אלא
יחזירנה מן השדה עד שיביאנה לעיר ואז יניחנה:
äéðòèå ä÷éøôá

 :äðéòèå ä÷éøô áòø ïîéñ :èôùî ïùåç :øåèהיה כהן והבהמה בבית הקברות אינו
מיטמא לסייעו וכן אם הוא זקן ואינו כבודו שיפרוק ויטעון ואם היה שלו היה מניחו
גם בשל חבירו אינו חייב :וכתב הרמב"ם ז"ל ואם הוא חסיד ועושה לפנים משורת הדין
אפילו הוא הנשיא הגדול ורואה בהמת חבירו רובצת תחת משאה של תבן או קנים או
כיוצא בהן פורק וטוען עמו אבל א"א הרא"ש ז"ל כתב כיון דהתורה פטרה לזקן אין לו
לזלזל בכבוד תורתו ואיסורא הוא גבי דידיה אם יזלזל בכבוד תורתו והחכם שבא לעשות
לפנים משורת הדין יותר ממונו כמו שעשה רבי ישמעאל ברבי יוסי שאמר לו אדם אחד
בוא וסייעני לטעון משא של עצים וקנאם ממנו ר' ישמעאל כדי שלא יצטרך לסייעו אבל
אין לו רשות לזלזל בכבודו:
íéãñç úåìéîâ ìù úååöîá åãåáë éôì åðéàå ï÷æ ì

úååç

 :ä"ø ïîéñ :øéàéשאלה :צורבא מרבנן חריף ובקי ומתמיד יודע נגן בכמה מיני
כלי זמר שאל אם הרשות בידו לנגן בכינור לפני חתן וכלה הן בהליכתן
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לחופה או במשתה של מצוה חתונה ,או נימא דאסור לו לבזות עצמו מפני כבוד תורתו
ומה שאמרו )קידושין לב (.חכם שמחל על כבודו כבודו מחול י"ל העדר כבוד דקימה והידור
שאני מש"כ בזיון וכ"כ הרמב"ם )ת"ת פ"ה הי"א( והריב"ש בתשובה ס"ס ר"ך ,וכתבו רמ"א
בהג"ה קטנה ס"ס רמ"ג ]רמ"ב סעיף לב[:
 :äáåùúלפי הצעת שאלתך היה ראוי להסתפק אם כנגן המנגן לפני חתן וכלה הוי בזיון
דדילמא לא הוי רק העדר כבוד אף שהוא שירות ופעולה ודרך לקבל עליה שכר ,מ"מ
הרי העמידה לפני המסובים ומשקה להם ג"כ שרי אפילו לנשיא ות"ח כבפ"ק דקידושין
לב ,:וע"כ תאמר דלא מקרי בזיון רק בענין שאינו מתנהג בנקיות ובכה"ג כענין מה שאמרו
)שבת קיד (.כל ת"ח שנמצא רבב על בגדו וכו' ,מש"כ אם עושה לכבד אחרים הלא נאמר
איזה מכובד המכבד את הבריות וזה נקרא מוחל על כבודו .מ"מ נניח ולא נזניח הצעתך
בזה ונתפוס שהוא קצת בזיון לפי סדר והנהגת עולם ושמם מוכיח עליהם שנקראים לצנים.
ù"àøäå í"áîøä ú÷åìçî ì

ולפי זה היה נראה לכאורה דתלי בפלוגתא דרבוותא ,כי דעת הרמב"ם )גזילה ואבדה יא יז(
גבי מ"ש רז"ל זקן ואינו לפי כבודו )ב"מ ל (.שאם בעל נפש הוא יחמיר וישיב אבידה גם
יפרוק ויטעון )רוצח יג יד( אף שאם היה שלו לא היה מתבזה בזה ,והרא"ש )ב"מ ב כא( חולק
וס"ל דאינו רשאי לבזות כבוד תורתו אחר שהתורה פטרו ,ע' טור וש"ע חו"מ סי' רס"ג
ורע"ב ,וא"כ י"ל ק"ו למילתא יתירתא דלא רמיא עליה כלל כגון נדון ששאלת.

ואין לומר לדעת הרא"ש דס"ל הואיל דכתבה תורה והתעלמת ש"מ דדעת תורה כך ,ואע"פ
דכללו גביה גם כהן והוא בבית הקברות ושלו מרובה ,מ"מ בב"מ ל' הוכיח הש"ס דלא
אתי רק לזקן ואינו לפי כבודו ,והיכי דגלי גלי ,שהרי בפ"ק דברכות )יט (:בעי למימר שאני
התם דכתיב והתעלמת ומקשה וניליף מינה רק דמשני איסורא מממונא לא ילפינן ,וא"כ
בכה"ג דלא הוי מניעתו מלנגן איסור ודאי נשאר ילפותא מוהתעלמת ולפי דעת הרא"ש
אסור לבזות עצמו ,אף כי תירוץ איסורא מממונא לא קאי בש"ס רק שב ואל תעשה שאני
)ובתוס' ב"מ ל :דמשמע דנשאר תירוץ איסורא מממונא לא ילפינן ,צ"ע( וא"כ כ"ש דלדעת הרא"ש
אסור לו לת"ח להתבזות לדבר מצוה אפי' רמיא עלי' כ"ש בכה"ג.
ויש עוד נ"מ בפלוגתא הנ"ל דרמב"ם והרא"ש להא דקי"ל שאין הכהן הגדול מעיד רק
בפני המלך כבסנהדרין י"ח :אם ירצה להעיד אם רשאי ולרא"ש אינו רשאי וכן צורבא
מרבנן דידע סהדותא במס' שבועות ל :להרא"ש אינו רשאי ,דהרי הש"ס מדמי לה לפעמים
שאתה מתעלם וכו' .ואע"פ דנקט לשון ואינו לפי כבודו ע"כ ר"ל דמתבזה דאל"כ הא
כבודו מחול וכמ"ש בסמוך.
ויש לי תמיה על מ"ש ר' ירוחם )מישרים נ"ב ח"ב יא,ד( גבי ת"ח שהבית דין שולחין וכו'.
דא"כ הא דמקשה בפרק כה"ג )סנהדרין יח (:מעיד והתניא והתעלמת ,לישני ליה מאי מעיד
לפני שנים ששולחין אליו אלא ע"כ דמ"מ הוי בזיון שנעשה עד לפני ב"ד דזוטרי מיניה.
מיהו י"ל דמשמע ליה להש"ס דמ"ש 'מעיד' ר"ל שהולך לב"ד דאי ס"ד ששולחין אליו
מלך נמי בכה"ג מעיד .ובכה"ג תירצו שם התוס' )ד"ה מעיד( על שהקשו לוקמיה בעדות
החודש .וה"ה ה"נ מוכרחין אנו לתרץ לדעת ר"ת )תוס' יבמות לא :ד"ה דחזו( דס"ל דמותר
לשלוח עדותן בכתב לב"ד.
ואין לומר לחלק דגבי אבידה חיישינן לבזיון כבוד התורה מפני הרואים דלא ידעו שמטפל
בה להחזירה ,גם בפורק וטוען יחשדוהו שמבזה עצמו בשכר שמקבל ממנו ,דלשון הרא"ש
לא משמע כן רק אחר שהתורה פטרו אין לו לבזות עצמו ,משמע דאסור מצד עצמו.
ואין להקשות על הרא"ש ממ"ש ודוד מפזז ומכרכר וגו' )שמואל-ב ו טז( וכמ"ש מיכל כהגלות
נגלות אחד הריקים ,דודאי דבר שבקדושה שאני כמ"ש )ירושלמי שבת י ג( אין גדולה בפלטין
של מלך ,ומיכל שקלה למיטרפסה כארז"ל.
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ובזה נתישב קצת על שת"ח וגדולי הדור מטפלין בעצמן בעשיית סוכה אף בר"ה ובחצר
המפולש וכך ראוי להם וכן כתב מהרי"ל )מנהגים סוכה א( שמצא מהר"ם עוסק בעשיית
סוכתו מפני שסוכה קצת קדושה יש בה כמ"ש רז"ל שחל שם שמים על הסוכה כל שבעה
כשם שחל על החגיגה ממ"ש לה'.
האמנם קשה על שאיבת מים דרך רשות הרבים לרבנים ות"ח למצות מצוה הא הוה ליה
בזיון כמ"ש לחוטבי עצים ושואבי מים ,מיהו על הרא"ש גופיה ל"ק אדידיה במה שמצינו
)טור או"ח תס( שהיה מתעסק בעצמו בלישת המצות ,די"ל שהיה בביתו ואין זר רואה.
ובכה"ג י"ל נמי הא דבגמ' פרק כל כתבי )שבת קיט (.דרב יוסף מצלח ציבי וכו' ע"ש או"ח
סי' ר"נ ,רק דבלאו הכי נראה ]ד[שבת קודש הוא וכמ"ש בסמוך ,ומ"מ שאיבת מים הנהוג
קשה ,וכן גדולי הדור אינם נמנעים מלהתחבר בחבורות קברנים ומיטפלין בחפירה וכל
צרכיו ,וא"כ לפי מ"ש לדעת הרא"ש לא נכון לההוא צורבא מרבנן לעשות כן.
רק דצ"ע מהא דאתחזי עמודא דנורא לפני ר"י בר אלעאי דהוי מרקד אתלת לפני חתן
וכלה )כתובות יז (.עד שאמרו חכמים קא מכסיף לן סבא ,ובלי ספק לאיניש בעלמא ה"ל
בזיון ,וי"ל דאדם מפורסם בחסידות שאני ,רק די"ל הוא הדין בנדון דידן דכו"ע ידעין
דאין לו שכר בעמלו ושהוא עושה לשם שמים ואין בו שום נדנוד חשד למה נאסור לו.
וכך נ"ל דשרי ומצוה רבה עביד ,צא ולמד מאיזבל לפי דרז"ל במדרש )פדר"א יז(
ïåîî ãñôä íåùî ïø÷éòù úååöîá ÷ø åøîàð ù"àøä éøáã ì

ודברי הרא"ש אינם רק בדבר מצוה שהוא בין אדם לחבירו דפטרה תורה לזקן ות"ח ואינו
לפי כבודו ככלל שארז"ל )ב"מ ל (:כל שהיה מטפל באבידה שלו וטוען ופורק בשלו הכא
נמי בשל חבירו ,דלא ציוותה תורה רק ואהבת לרעך כמוך שהוא טעם בכל מצות שבכה"ג.
ואם ירצה להחמיר נעשה כמבזה תורתו ליטפל בממון עצמו שאין ראוי לבזות עליה דג"כ
אסור ,ונרמז במ"ש בגמרא דברכות הנ"ל איסורא מממונא לא ילפינן ,דקרי להשבת אבידה
ממונא ,והל"ל איסורא ממצוה לא ילפינן ,אלא ע"כ כמ"ש שמקור מצוה זו אינה רק ממונא,
מה שאין כן במצוות שבין ישראל למקום ב"ה כ"ש מצוה שהזמן גורם ,הן על כל ישראל
הן המפורסם לפי שעה ליחיד בציבור ,אין בו משום ביזוי כבוד זקנה ותורה ,וכל הנוהג
קלות בעצמו לצורך גבוה ומצות ה' אף שאינה מצות עשה ממש רק גמילות חסד שילפינן
מוהלכת בדרכיו הרי זה משובח ותבוא עליו ברכה .והנלפענ"ד כתבתי ,נאם הטרוד יאיר
חיים בכרך.
øåáöä ìò ñðøô äðîúð íãàù ïåéë ë"ùîá 'ã óéòñ 'ç ïîéñ î"åç (æë÷ú àãøåéô) ïéìøá é"øì á÷òé øàá :ò"ò
ð"ø 'éñ ç"åà) äáåùúéøòù ...øåñéàåá ïéà äåöî íåùîíéùåòùøáã ìëù ...äùìùéðôá äëàìîúåùòìøåñà
,íðîà ä"ã óåñ à"ì ììë åáøå åéáà åãáë êøò éììë ãîç éãùá àáåä ,'ç úåà è ùåøã óñåäéáúåãò ,('á ÷"ñ

== עיין "תורת חיים" )ב"מ ??( המחלק בין אבידה לעדות שבעדות א"א לקיים על ידי
אחר ...וע"ע ברכי יוסף חו"מ סימן ו סעיף טו==
==בביקור חולים יש רבותא מיוחדת לזקן ==להגדיש
===יש נושא כללי של פטור של כבוד הבריות ולא נכנס בדיון כאן ===
==ãñç úáäà éøáã êåúá ìéòì òéôåî ç"îâ úååöîá åãåáë éðôì åðéàå ï÷æ ìù øåèô
øãñì êéà ò"ö ë"àå = ãåòå ìéòì ùééò äøåá÷ ïéðòìå ,íéìåç øå÷éá ïéðòá ,úåîå÷î éúù
=== ïééòå äæ ÷øô

וע"ע קובץ שיעורים כתובות סז :הלל רץ לפני העני הרי הוי זקן ואינו לפי כבודו עיי"ש
בדבריו .וע"ע מכתבים של הרב הוטנר מכתב לג בענין זקן ואינו לפי כבודו בביקור חולים,
וחמש היריעות )זילבר( פרשת וירא עמ' לב==.
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===ע"ע חידוש רבינו מאיר שמחה ב"מ בענין זקן ואינו לפי כבודו ובחילוק בין מת ל

ציונים ועיונים זקן ואינה לפי כבודו
õáå÷ äéøåî
/ úåéøáä ãåáë / åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá
éà" øîàî êåúá / ïðéôìé àì àðåîîî àøåñéà

øöìî ïîìæ øñéà 'ø ,ìæàä ïáà
í"áîøä ú÷åìçî åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá
âé àé äãéáàå äìæâ

,åøùåò éðôî ãáåëîá øåèäå

ú"ì ìò øåáòé àìù éãë åðåä ìë úúì áééç
100 áé÷

,èñéìáîéö íééç áøì "äùòî åá ïéàù

132 ë÷

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá úåøòä

øèåîìøô äùî 'ø ,íäù ïáà
237 ãî÷ 'éñ î"åç

õèéùáééà ïúðåäé 'ø ,íéîåúå íéøåà

ïñéð áøä / åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá úøòä
123 èé÷ ,ïìô÷
áøä / íàå áà ãåáéë ïéðòì åãåáë éôì åðéàå ï÷æ
57 ö

,øðéå êåøá ìàåîù

áé çë

äãéáà úáùä êøò êåúá

åãåáë éôì åðéàå ï÷æ

ï÷ìàå ïøäà 'ø ,ïøäà úéá
:ì î"á

/ úååöî íéé÷ì íãåáëá åì÷ä íéîëçù äî

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ìù øåèôá
à"ãéçä åðéáø ,óñåé éëøá

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá

úåéìâøî ïáåàø 'øä ,íéä úåéìâøî

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá

,úéãåîìú äéãôåì÷öðà

ì"æ à"ãéçä ,äëøá ÷éæçî
ðø ç"åà

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá

ìò ìåçîì ïäë ïéðòì åãåáë éôì äðéàå ï÷æ
,åúîéã÷å åúùåã÷

70 çë÷ ç"åà

ç÷é àìù ,à "åãåáë éôì åðéà" ìù éðååâ éðù
äéä åìéôà 'á ,÷åùá åæë äçøè øåáò íåìùú

áéåøèðéå àôéì 'ø ,äòåîù øáã

éðùäå çåøèì àìå åéìò øúååî äéä åìù õôç
è úåà çé óã

63

,'åëå øåîç øúåé

ïééèùðééô äùî 'ø ,äùî úåøáã

ìàéæåò éç î ïåéö ïá 'ø ,ìàéæåò éèôùî

àñ äøòä î"á

íéî ÷åöéì éåì àåäù íëç ãéîìú éùàø íà

431

éôì åðéàå ï÷æã àéâåñá ïã ,ïðà éæçð äúùäå
ç ïîéñ ç"åà

,íé÷åìéç

èàéåå÷ ãåã 'ø ,ãåã úëåñ

øìãðäðéô ìà÷æçé 'ø ,äãéáà úáùä
íéàåø íìåë éøä ÷åøôì åì øåñà äîì / åãåáë
341

78

79 ç"äöåà âé 'éñ

äðéòèå ä÷éøô ïéãá åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá

187 íéøãð

øåù íééç íäøáà 'ø ,íééç úøåú

:ì úåòåáù

ïéáù úååöîá åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ìù øåèô
:æñ úåáåúë

,äöåø íà ãéòäì ìåëéù

,åøéáçì íãà

øâåì÷ äîìù 'ø ,äîìù úîëç
====

,úåùôð úìöäî åìéôà øåèôù åùåãéç
øáìéæ ãåã 'ø ,úåòéøéä ùîç

,íéìåç

øáåñù ù"àøä íâ / åãåáë éôì äðéàå ï÷æ
úåãò ïéðòì äãåî øéîçäì íëçì øåñàù

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ

é÷ñåèìà áåã íééç 'ø ,àøúá éùåãéç

,åîò

øå÷éáá åãåáë éôì åðéàå ï÷æ ìù øåèô ùé íà

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá
øôåñ íééç á÷òé 'ø ,íééç òøæ

øòæàìá ÷çöé 'ø ,÷çöé éøô

é÷ñøáåô ãåã éáø ,ãåã éáø éøåòéù

,àúééøåàã äæå ç"òá øòö ùéù
âéèôäøå çøæ ,éðùä úçéøæ

ïäë / åãåáë ìò ìçîù êìî / äæá íéøåòéù
33 æé úåáåúë ,ãåòå åãåáë ìò ìçîù

èð á"ç

,äæ ïéðòá ïîéñ

éôì äðéàå ï÷æ ïéãá êáøåà æ"ùøâä éøáãî

õáå÷ éøáãá ìôìôî / åãåáë éôì äðéàå ï÷æ

åðéà ïëìå åãåáë éôì äðéàå ï÷æ àåä íéìòáäù
åéìòá ïéà íòèî íéøåèô íâ íéøçà íàä ïòåè

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéãá
õéåðà÷ óñåé 'ø ,óñåé éøáã

ä"ãá íùå ,íééôë úàéùðì íéðäëä ìò
ãåòå à"ãéçäå íééç úøåú éøáãá ù"ééò åãåáë

,ù"ééò àéâåñ

52 àøéå

,åãåáë éôì äðéàå ï÷æá íéìåç øå÷éá
éøéàîä íçðî åðéáø ,éøéàî

ãéîìúá ïéá" åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ìù øåèôä
153 äáåùúä øåáéç

,"åúìåæ ïéáå íëç
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í"áîø

_ äáùçîáå øåáéãá ä÷ãö :åè ÷øô +
ïëúé úàæî äøéúé .(í"áîøä ïåùì) "åúåëæ ãáéà" êë ïúåðäå åñééôìå úåôé íéðô øáñá éðòì ïúéì äåöî ì
= = = = åæ äåöî éèøô íé÷ñåôäî == == ,'åëå "êááì òøé àìå" äøåúä ïî åàìá øáåò åìéôàù

)íìù áìá äéäú éðòì äðéúðä (à
מאחד
אבי וֹן ֵ ַ ַ
יהיה ְבְ ֶ 
פרשת ראה :דברים טו) :ז( ִכּי ִ ְ ֶ

וקרא
תתּן ל וֹ ְ ָ ָ
ולא ִ ֵ
האבי וֹן ְ ֹ
בּאחיְ ֶ ָ 
עינִ ָ ְ 
ורעה ֵ ְ
השּׁמ ָטּה ְ ָ ָ
ַ ְִ

אלהיֵ ֹ נתן ָלàìÉ 
בּארצֲ א ֶשׁר ה' ֱ ֹ ֶ
שׁעריְ ְ ַ ְ 
בּאחד ְ ָ ֶ
אחיַ ַ ְ 
ֶַ
מאחי
ִ ָ ֵ EãéÀ È úàÆ õt÷ú
É À Ä àìå
É À Eááì
À È À úàÆ õnàú
ÅÇ À

àìå
תּתּן לוֹ É À
חטא ) :י( ָנת וֹן ִ ֵ
והיה ְבְ ֵ 
עליֶ אל ה ' ְ ָ ָ
ֶָ
יברכ ה'
דּבר ַה ֶזּה ְ ָ ֶ ְ
בּגלל ַה ָ ָ
ִ Bì Ezúaכּי ִ ְ ַ
À Ä À Eááì
À È À òøéÇ Å

תּעביט נּוּ
והעבט ַ ֲ ִ ֶ
תּפתּח ֶאת ָ ְיד לוֹ ְ ַ ֲ ֵ
פתח ִ ְ ַ
האבי וֹן) :ח ( ִכּי ָ ֹ ַ
ְֶָ
יהיה
השּׁמר ְלֶ פּן ִ ְ ֶ
יחסר ל וֹ) :ט ( ִ ָ ֶ
מחסרוֹ ֲא ֶשׁר ֶ ְ ַ
ֵדּי ַ ְ ֹ
שׁנת
שּׁבע ְ ַ
שׁנת ַה ֶ ַ
קרבה ְ ַ
לאמר ָ ְ ָ
בליּעל ֵ ֹ
לבבַ ַ ִ ְ 
דבר ִעם ְ ָ ְ
ָָ

יח ַדּל
שׁלח ָ ֶיד) :יא ( ִכּי ֹלא ֶ ְ
וּבכל ִמ ְ ַ
מע ֶשֹׂ ְ 
בּכל ַ ֲ
אלהיָ ְ 
ֱ ֶֹ
תּפתּח
פּתח ִ ְ ַ
לאמר ָ ֹ ַ
מצוֹּ ֵ 
אנכי ְ ַ ְ
הארץ ַעל ֵכּן ָ ֹ ִ
קּרב ָ ָ ֶ
אבי וֹן ִמ ֶ ֶ
ְֶ
בּארצ :
וּלאבינֶ ְ ַ ְ 
לעניְּ ֹ ְ ֶ ְ 
לאחיֶ ִ ֲ ַ 
ֶאת ָ ְידִ ָ ְ 

יברכ
הזּה ְ ָ ֶ ְ
הדּבר ַ ֶ
בּגלל ַ ָ ָ
בּתתּ לוֹ ִכּי ִ ְ ַ
לבבְ ִ ְ 
ולא ֵַירע ְ ָ ְ
תּתּן לוֹ ְ ֹ
ָנתוֹן ִ ֵ
)דברים טו י(
משׁלח ָ ֶיד:
וּבכל ִ ְ ַ
מעשֹׂ ְ 
בּכל ַ ֲ ֶ
אלהיָ ְ 
ה' ֱ ֹ ֶ

 :à äëìä æ ÷øô :íééðò úåðúî úåëìä :í"áîøמצות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה
שראוי לעני אם היתה יד הנותן משגת ,שנאמר פתוח תפתח את ידך לו ,ונאמר
והחזקת בו גר ותושב וחי עמך ,ונאמר וחי אחיך עמך.
 :á äëìäוכל הרואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה עבר בלא תעשה
שנאמר לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון...
 :æ äëìäמפרנסין ומכסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלום ,ועני המחזר על
הפתחים אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נותנין לו מתנה מועטת ,ואסור להחזיר את העני
ששאל ריקם ואפילו אתה נותן לו גרוגרת אחת שנאמר )תהלים עד כא( אל ישוב דך נכלם.
שם :ã äëìä é ÷øô :כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע אפילו
נתן לו אלף זהובים אבד זכותו והפסידה ,אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה ומתאונן
עמו על צרתו שנאמר )איוב ל כה( אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון ,ומדבר לו
דברי תחנונים ונחומים שנאמר )איוב כט יג( ולב אלמנה ארנין.
 :ä äëìäשאל העני ממך ואין בידך כלום ליתן לו פייסהו בדברים ,ואסור לגעור בעני או
להגביה קולו עליו בצעקה ,מפני שלבו נשבר ונדכא והרי הוא אומר לב נשבר ונדכה אלהים
לא תבזה ,ואומר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים ,ואוי למי שהכלים את העני
אוי לו ,אלא יהיה לו כאב בין ברחמים בין בדברים שנאמר אב אנכי לאביונים...
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 :æ äëìäשמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו :âé äëìä ...פחות מזה שיתן לו פחות
מן הראוי בסבר פנים יפות :ãé äëìä .פחות מזה שיתן לו בעצב .73
 :è"÷ñ èîø ïîéñ äòã äøåé :ê"ùשיתן לו בעצב ,והיינו שצר לו בנתינתו אבל עכ"פ
אינו מראה לו פנים זועפות דא"כ לא נחשב בשמונה מעלות דהא הפסיד זכותו
ועובר על משום לא ירע לבבך כדלעיל ס"ק ה':
úåù÷ åì øáãì àìùå éðòì íéðô øéáñäì ì

) :æñ÷ ïîéñ :íéàøéישן מח( פתח תפתח ,נתן תתן .את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד
צוה בפרשת ראה אנכי כי יהיה בך אביון באחד שעריך...
וצוה הקב"ה לעשות צדקה ]בד"י :צדקה בדברים[ להם להסביר פנים לעני ולדבר על לבו,
שנאמר כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך ,בגלל הדבור יברכך  .74ואמרינן בבבא בתרא
פ"א )ט (:אמר ר' יצחק הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך
באחד עשר ברכות .ומפקינן להו מקרא מישעיה.
וכשם שצוה היוצר לתת לו כך צוה להאכילו בידים אם הוא צריך דכתיב די מחסורו אשר
יחסר לו ,ותניא בספרי למה נאמרו כלם ללמדך הראוי לתת לו פת נותנים לו ]פת עיסה
עיסה מעות מעות[ להאכילו לתוך פיו מאכילו לתוך פיו.
וצריך הנותן צדקה לתת אותו בענין שלא יתבייש העני דכתיב )??( מתן בסתר יכפה אף,
וכתיב )??( וצדקה תציל ממות ,ולא ממות אלא ממיתה עצמה ,והלכות אינן קשות זו לזו,
דמיתה משונה בהגיע את האדם ליפטר בלא עת הלכך שתיהן יבואו.
åúøöî åîçðìå åãáëì éðòä ñééôì ì

 :àé úåà ã øòù :äðåé åðéáøעיין כל הלשון לעיל >?<... :ומי שאין לו ממון לעשות
צדקה ,ידבר טוב על העני ויהיה לו לפה לבקש אחרים להיטיב עמו ,ואמרו
רז"ל )ב"ב ט (.גדול המעשה יותר מן העושה ,וכן יעסוק במצות גמילות חסדים לעזור את
חבירו בעצמו והשתדלותו כמו שאמרו רז"ל )סוכה מט (:גדולה גמ"ח מן הצדקה שהצדקה
בממונו וגמ"ח בין בגופו בין בממונו ,והצדקה לעניין בלבד וגמ"ח בין לעניים ובין לעשירים,
וכן ידבר על לב העני ויכבדהו וינחמהו מצרתו כענין שנאמר )ישעיה נח י( ותפק לרעב
נפשך ,ואמרו רז"ל כי המפייסו בדברים גדול מן הנותן צדקה.
) :äáåùúä úøâàכח( וזה מעשה גמילות חסדים – ידבר על לב העני ,ויהיה דבריו נחת
רוח לאביון ,וינחמהו ממעשיו ומעצבון ידיו ,ויכבדהו וינשאהו ,ויתנכר ממעשיו  75כי עגמת
ìù çúôîå íéðåéöáå íù à"øâä øåàéá ïééò ,â óéòñ èîø ã"åé ò"åùå øåèá íéàåáî åìà íéðéã :í"áîø .73
äëìäáïî÷ì éøäù ,äãéñôäååúåëæ ãáà úåòø íéðôáïúåðù ã äëìäáù"îò íéðåøçàíéù÷îùì÷ðøô í"áîø
àáåî-] <?> ÷"ñ è"îø ã"åé ê"ù ïééò ,íéðåøçàä äìòîä àåäå ,ä÷ãö áùçð àåä áöòá ïúåðäù áúåë ãé
ïàë íééðò úåðúî 'ìä é÷ñáééð÷ ç"øâä ò"òå ïàë í"áîøá çðòô úðôöå íù ìåàù ãéå íù óñåé éëøáå [êåîñá

:íàø úåôòåúá ïàë áúë :íéàøé .74

àìå ïúéì øîà àì æé÷ úùøô óåñ éøôñá ù"îë êëøáé øåáéãä ììâá

êëøáé äæä øáãä ììëá éë ì"ú êë ìò øëù åì ïéðúåðù ïéðî íéáåè íéøáãá åì çåð ìáà åðú íéøçàì øîà
ïî øúåé äùòîä ìåãâã øåáéãä ììâá áäæä ãéáø øôñá ë"ùîë àìã ,ã"ô äàôã àúôñåúá àåä ïëå ,'åëå
äðéúðäìò ìáà øåáéãäììâá àåä øëù ïúîã äééôëàä óã àøúá àáá 'ñåúä úåéùå÷áùééì ùé äæáå .äùåòä
ã"éä íéãáò 'ìäî â"ôá êìîì äðùîäå ,äùò úåöî øàùë ïéôåë øéôùå äãéöá äøëù ïúî äøåúá áúëð àì
éëä íåùîå øëù ïúî àëéì äîöò ä÷ãöä ìò ìáà êááì òøé àì ìò àìà éà÷ àì øëù ïúîäã ùøôì áúë
.àáø äééôëà
úîâò åì ùéù åéùòîîøëéð àäéù øîåìë:ì"æå ì"æ øáìéæ á"øì "úøâàäéøáã"áïàë ùøéô :äáåùúä úøâà .75
äæî éë ,øòöä åéìò äàøé ìàå (éøëð ïåùìî) øëðúé ,øòö äæéà åì ùé íàù ãåò øîåì øùôàå.éðòä ìéáùá ùôð
íéáåè íéøáã øáãì äìåãâ äåöî ïëì ïåéáàì ùôð úîâòã ïåéëã ãåò øîåì øùôàå .ïåéáàì ùôð úîâò ùé
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נפש לאביון .ואמרו רז"ל )ב"ב ט (:הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים
מתברך בי"א ,שנאמר ותפק לרעב נפשך ,והוא ענין פיוס דברים והראות לו רצון טוב בלב
שלם ובנפש חפצה .הלא תראה מה שכתוב בפרשה באר היטב כי שכרו הרבה מאד מן
העושה צדקות וברכות רבות ונכבדות ממנו.
===יש עוד ברבינו יונה משלי ג' בענין זה המפייסו עייש ==
ïåöøá àìùå úåôòåæ íéðôá äáåøî äðúî ìò äôéãò ïåöøá úèòåî äðúî

:àñ ïîéñ :íéãéñç øôñכתיב בקהלת )ד ו( טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות
רוח ...ד"א מלא כף נחת ,בצדקה ברצונו הטוב ושלא בגערה ,ממלא
חפנים שנותן שלא ברצונו ולבו רעה כדכתיב )דברים טו י( אל ירע לבבך בתתך לו.
êááì òøé àìå ì

 :ïéåàìä úçëù :ï"áîøהמצוה הי"ז :שנמנענו גם כן שלא יחר בעינינו בתתנו צדקה
לעניים ולא נתן אותה אליהם בעין רעה ונחשוב אותה מיעוט לנו אבל יהיה זה
בעינינו שכר ותועלת ותוספת בממוננו לפי שהוא ית' ישלם לנו הכל בכמה כפלים ,והוא
אמרו ית' )שם( נתן תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה ה' אלהיך בכל
מעשיך ובכל משלח ידיך .וזה גם כן זכרו בעל ההלכות:
 :èôø ú"ì :â"îñשלא יעלים עיניו מן הצדקה שנאמר )דברים טו ז( לא תאמץ את לבבך
ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון :שלא יעלים עיניו מן הצדקה וכל המעלים
עיניו מן הצדקה עובר בלא תעשה שנאמר ולא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך
האביון ותניא בספרי )ראה( יש לך אדם שמצטער אם יתן אם לא יתן פירש על אימוץ הלב
מוזהר אדם כשלבו נוטה לרחם שלא יסוב את לבבו ולא יאמץ להסב הרחמנות מלבו ,ויש
לך אדם שפושט ידו וחוזר וקופצה על זה נאמר לא תקפוץ ,והנותן צדקה בעין רעה עובר
משום אל ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך וענין הצדקה מפורשת
=עיין עיר הצדק בספר לימוד צדקה ?? [...
בספר מצות עשה )קסב(:

:÷"îñ

] :ë äåöîלאוין התלוין בלב[ :שלא לאמץ לבבו מליתן צדקה כדכתיב )דברים טו(

לא תאמץ ולא תקפוץ .פי' קפיצת ידים שלא יאמר אם אתן פרוטה לעני לא יהא
קרני שלם ,מוטב שלא אתן ,תלמוד לומר לא תקפוץ .ולא תאמץ שלא יאמר מה לנו לסייע
לפלוני אם היה רוצה היה מרויח יותר מצרכו ,ת"ל לא תאמץ ,שאפילו אתה נותן מהמחשב'
הזא' אתה עובר בלא תאמץ.
 :àë äåöî :íùשלא ירע לבבך בתתך לו דכתיב )דברים טו( נתן תתן לו ולא ירע לבבך
בתתך לו ,פי' שלא יצטער אחר הנתינה אלא ישמח.
 :çòú äåöî :êåðéçä øôñשלא נמנע החסד והצדקה מאחינו בני ישראל ,וכל שכן מן
חוּלשת ענינם ויש בנו יכולת לסעדם ,ועל זה נאמר
הקרובים ,בדעתנו ְ ַ
)דברים טו ז( לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון ,כלומר אל תשליט
עליך מידת הכילות והנבלה ,אבל הכן לבבך על כל פנים במידת הנדיבות והחמלה .ואל
תחשוב שיהיה לך בדבר חסרון ממונך ,כי בגלל הדבר ההוא יברכך ה' ,ויפה לך ברכתו
רגע קטן מכמה אוצרות של זהב וכסף...
.äæì éåàø åðéà íà åìéôà åäàùðéå åäãáëé íâå ,éðòì íéîåçéðå
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î

ùøéä ø"ùø

 :èòú äåöîלעשות צדקה עם הצריך אליה בשמחה ובטוב לבב ,כלומר שנתן מממוננו
למי שיחסר לו ,ולחזק העני בכל מה שצריך למחיתו בכל יכלתנו ,ועל זה נאמר פתוח
תפתח את ידך לו ,ודרשו ז"ל פתוח תפתח ואפילו כמה פעמים ...וכלל הענין שכל המהנה
את חברו בין בממון בין במאכל או בשאר צרכיו או אפילו בדברים טובים דברים נחומים
בכלל מצות הצדקה היא ,ושכרו הרבה מאד ,ויכנסו דברי באזניך כי טובים המה ,באזן
תבחן מלים.

åðéáø

 :æ åè íéøáã :ééçáלא תאמץ את לבבך ,מלדבר על לבו דברי תנחומין כדי
לפייסו ,ואמרו רז"ל המפייסו בדברים גדול מכולם:

 :íù :øáã ÷îòäולא ירע לבבך וגו' ,לא יהי ניכר לפניו שאתה נותן לו בעל כרחך,
דלב שמח מטיב גהה )משלי יז כב( ,והכי הוא להיפך ,דלב רע מעציב הפנים
וכמבואר בנחמיה )ב ב( מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי אם רע לב:
כי בגלל הדבר הזה וגו' ,שתתן לו בטובת עין ,וגם הוא יברך אותך ,וזה פועל הרבה
כדאיתא במדרש רות דיותר משהעשיר עושה עם העני העני עושה עם העשיר ,היינו
שמברכו ,ואיתא עוד שם דברכות הזקנות לבועז פעלו הרבה.
ובתוספתא פאה פ"ד תניא לא אמר ליתן אבל אמר לאחרים תנו נותנים לו שכר על כך
שנאמר כי בגלל הדבר הזה וגו' ,ובספרי הוסיף לא נתן ולא אמר לאחרים ליתן אבל נוח
לו בדברים טובים מנין שנותנין לו שכר ת"ל כי בגלל הדבר הזה ,הרי מפרשי דרק בשביל
דבר ] [øåáéã-צדקה אפילו אינו נותן בעצמו מתברך וגדול המעשה:
òáù éðòä úåôé íéðôá ïúåðùë ì

 :íù :úåôé íéðôלא תאמץ את לבבך ,לפי פשוטו הוא אזהרה שיתן לעני בעין טובה
כמ"ש לעיל במאמר חז"ל )ברכות ג (:אין הקומץ משביע את הארי שאם נתן
לו בעין רעה אין להעני שביעה בו ,כמ"ש שלמה המע"ה )משלי כג ו( אל תלחם לחם רע
עין וגו' ,והיינו דאמר סוף הפרשה ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה ,כי בשכר
שנותן לו בעין טובה ומשביע את העני כן הוא הברכה אצלו.
ועיין מ"ש בכתובות )סז( דזהו שאמר הכתוב )הושע י יב( זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד,
ואחז"ל )סוכה מט :לפי החסד שבה דהיינו לפי החסד שהוא העין טוב כן הוא השכר
הקצירה ,וזהו שאמר די מחסורו אשר יחסר לו דהיינו שיהיה שביעה למלאות חסרונו עד
שיאמר די ,ואמר בכל מעשיך ובכל משלח ידך לרמז מ"ש חז"ל )ברכות לה (:כשעושין
רצונו של מקום מלאכתו נעשית ע"י אחרים וזה בכל משלח ידך:
øåòéù àìì äðúîä êøò úà äìòî çîù áìá ïúåðä ì

 :íù :ùøéä ø"ùøולא ירע לבבך בתתן לו ,תן בלב שמח ,שכן אופן הנתינה מעלה
או מוריד את ערך המתנה ללא שיעור .וכך אמרו במסכת בבא בתרא ט:
כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך באחד עשר ברכות...
êááì òøé àì ,õåô÷ú àì ,õîàú àì úååöîá úååöîä éðåî úòã øåàéá ì

] : â"ñøì øåàéáמאת הרי"פ פעלרא עשה כה העבט תבעטנו :בתוך דבריו שם עמ'
 338סוף טור א[
 â"äáä äðäå...וכל סייעתו מנו שני לאוין – לאו דלא תאמץ את לבבך ,ולאו דלא תקפוץ
את ידך וגו' ,ותרוויהו בחד קרא כתיבי תכופים וסמוכים ,אבל הרמב"ם ז"ל וכל סייעתו
מנאום שניהם באזהרה אחת ,והרשב"ץ ז"ל בזוהר הרקיע )לאוין סי' ע"ח( ביאר הטעם
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משום דהו"ל כאחד משאר לאוין שנכפלו במצוה אחת שאין נמנין אלא באזהרה אחת
עיי"ש בדבריו.
ובאמת דבספרי )פרשת ראה פיסקא קט"ז( דריש להו להנך לאוין כל אחד לענין בפני
עצמו ,דאמרו שם לא תאמץ את לבבך ,יש לך בן אדם שמצער אם יתן אם לא יתן ,ולא
תקפץ את ידך ,יש בן אדם שהוא פושט ידו וחוזר וקופצה עיי"ש .אלא דמ"מ ס"ל להרמב"ם
וסייעתו דמשום זה אין למנותן בשתי אזהרות בפני עצמן ,דהכל עולה לענין אחד ,דכוונת
הכתוב רק לומר שלא ימנע למיתן צדקה לעני מלב טוב ובעין יפה ,ואין זה חשיב רק
כאזהרה אחת.
וראיתי לרבינו הגאון ז"ל ]-הרס"ג[ לקמן במנין הלאוין שלא הביא אלא לאו דלא תאמץ את
לבבך בלבד ,וכפי הנראה גם דעתו בזה כדעת הרמב"ם וסייעתו דס"ל דדינם רק כלאו אחר,
אבל באזהרות רבינו הגאון שעל פי עשרת הדברות )בדיבור כבד( מנה שניהן כדעת הבה"ג.
אלא שראיתי בזה דבר חדש להסמ"ק שמנאן בשני לאוין בפני עצמן כהבה"ג וסייעתו,
וכתב לאו דלא תאמץ את לבבך )בסימן כ'( לאזהרה על צדקה ,ולאו דלא תקפוץ כתבו
)בסי' רנ"ו( וביאר הלאו הזה לענין הלואת עני ,וז"ל שם :שלא לקפוץ ידו מלהלוות כדכתיב
לא תקפוץ ידך מאחיך האביון עכ"ל עיי"ש .ולפי זה הם שני ענינים נפרדים לגמרי ,ואפשר
דזהו ג"כ טעמן של הבה"ג וסייעתו שמנאום בשתי אזהרות מיוחדות בפני עצמן.
ובאמת דמשמעות הכתוב נראה כן ,דבנתינת צדקה שהיא מתנה לחלוטין ויש בה חסרון
כיס ,שייך אימוץ הלב ,אבל בהלואה שאינו אלא לזמן על מנת לחזור ולפרוע לאחר זמן
לא שייך בה אלא קפיצת היד כמבואר ,והרמב"ם שמנאן באחת לטעמיה אזיל ועי' בקיצור
מנין המצוות שלו לאוין רל"ב עייש"ה.
ולפי"ז יתכן לומר דזו היא ג"כ דעת רבינו הגאון ז"ל ,ומ"מ לא מנה לאו דלא תקפוץ לפי
משכ"ל דהלואה על דעת לפרוע ג"כ היא מצוה לדעת רבינו הגאון ז"ל והיא בכלל עשה
דוחי אחיך עמך וכדעת השאילתות ,וא"כ יש בה עשה ול"ת ,עשה דוחי אחיך ול"ת דלא
תקפוץ את ידך ,ולפי"ז לדרכו של רבינו ז"ל אחר שמנה עשה דוחי אחיך עמך שכוללת
יותר מהלאו ,דמינה שמעינן נמי לריבית קצוצה שיוצאה בדיינין וכמשכ"ל ,שוב לא הוצרך
עוד למנות הלאו דלא תקפוץ.
 êéøö ïééãòåלבאר מה שמנו הבה"ג וסייעתו לאו דלא ירע לבבך בתתך לו וגו' ,והסכימו
לזה הרמב"ן )בלאוין הנוספים לדעתו ל"ת יז( והרשב"ץ בזוה"ר )לאוין ר"ה( עיי"ש ,וגם
הסמ"ק )סי' כא( מנה לאו זה עיי"ש ,אבל הרמב"ם וסייעתו לא מנו לאו זה ,וגם רבינו
הגאון השמיט לאו זה.
והנה הרמב"ן ז"ל שם ביאר ענין לאו זה שבא להזהיר על הצדקה שלא יחר לנו בתתנו
צדקה לעניים ולא ניתן אותה להם בעין רעה להיותינו חושבין אותה לנו להפסד ,אלא
אדרבא יחשב בעינינו שכר ותועלת לפי שהוא יתברך ישלם לנו כפלי כפלים ,וזהו שכתוב
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך וגו' ,עיי"ש
בדבריו ,ולפי"ז אפשר לומר דלפי מה שביאר הסמ"ק ענין הלאו דלא תאמץ את לבבך
שהבאתי לעיל ,וכתבתי לעיל שזו היא גם דעת רבינו ז"ל ,שוב אין למנות לאו זה דלא
ירע לבבך ,משום דהיינו הך ואין זה אלא כשאר לאוין כפולין במצוה אחת שאין נמנין,
דהא גם לאו דלא תאמץ מזהיר ליתן צדקה בעין יפה ,ואפילו אם נתן עובר בלאו זה משום
שלא נתנה בעין יפה ,ודלא כמש"כ הרשב"ץ בזוה"ר שם עייש"ה.
ונראה עוד לפי מה שראיתי להרשב"ץ ז"ל בזהר הרקיע שם שכתב וז"ל :ולא ירע לבבך,
מפרש האזהרות ז"ל מכניס בזה ענין אזהרה אחת והוא השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך
בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה וכו' ,ואזהרה זו במנין היא באה ,אבל לא
כיון המשורר ז"ל אליה אלא למה שכתב הגאון ז"ל )בה"ג( שהוא מוסיף לאו בענין הצדקה,
והוא לא ירע לבבך בתתך לו וכו' עכ"ל עיי"ש.
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ואני תמה עליו מה ראה בדברי הבה"ג ואיזו משמעות מצא בדבריו שהוא מפרש לאו זה
לענין צדקה ,הרי הבה"ג לא הביא אלא לשון הכתוב ממש בלבד ,ואם משום שכתב לאו
זה מיד אחר לאו דלא תאמץ ולא תקפוץ דמיירי בצדקה ,תמיהני טובא אם נתכוון לזה
הרשב"ץ ז"ל שהרי ידוע דהבה"ג סידר האזהרות כסדר שהן כתובין בתורה ,ואיך נדרוש
בזה סמוכין הרי הבה"ג הוכרח לכתוב כן לפי דרכו דהא לאו זה דלא ירע לבבך כתיב
בתר הנך לאוין דלא תאמץ ולא תקפוץ ,ואין שום לאו אחר בינתיים לפי מנינו של הבה"ג,
ולכן לא זכיתי לירד לסוף דעתו של הרשב"ץ ז"ל בזה.
ולענ"ד העיקר כדעת מפרש האזהרות ז"ל דמאחר דחזינן דהמשורר הרשב"ג ז"ל וכן הבה"ג
וכל סייעתו ז"ל לא מנו לאו דהשמר לך פן יהיה דבר עם לבבך וגו' ,נראה ברור דס"ל
דקרא דולא ירע לבבך וגו' ,לא קאי אלא על מניעת ההלואה מפני השמיטה וכמבואר
בהדיא מפשטיה דקרא דכתיב השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת
השבע וגו' ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וגו' נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך
לו וגו' ,דמשמע בהדיא דקרא דולא ירע לבבך אינו אלא סופה של האזהרה דהשמר לך
וגו' ,דמזהיר הכתוב השמר לך פן יהיה רעה עיניך באחיך האביון מפני השמיטה ולא תתן
לו ,אבל נתון תתן לו ולא ירע לבבך )ובמה אדע כי לא רעה לבבך( בתתך לו ,וכדכתיב
ברישא דקרא ורעה עינך ולא תתן לו ,הרי דהרעה היא במה שאינו נותן.
ולכן נקט הבה"ג לשון האזהרה מסיפא דקרא שהיא מסקנת האזהרה וגם מפורש בה לשון
לאו ,דאף דקיי"ל כל מקום שנאמר השמר פן אינו אלא לא תעשה ,מ"מ אינו מפורש כל
כך ,משא"כ כאן דכתיב בהדיא ולא ירע לבבך גו' ,כן נראה ברור אצלי בכוונת המפרש,
וכן נראה בהדיא מלשון הר' אליהו הזקן ז"ל באזהרותיו עיי"ש.
ומעתה א"כ ממילא מבואר שאין בזה מחלוקת כלל בין הבה"ג וסייעתו ז"ל ובין רבינו
הגאון והרמב"ם וסייעתו ז"ל ,אלא דהך אזהרה גופא נקטה הבה"ג מסיפא דקרא והרמב"ם
נקטה מרישא דקרא .וכן נראה בהדיא מדברי הרמב"ם )סוף פ"ט מהלכות שמיטה( שהבאתי
לעיל .ובזה אין צורך לדברי הר"ב מגילת אסתר שם במה שטרח לתרץ דעת הרמב"ם שלא
מנה לאו דלא ירע לבבך וגו' ,דלפמש"כ ניחא שפיר .וזו היא ג"כ דעת רבינו הגאון ז"ל.
ובאמת דבלא"ה לולא דברי הרמב"ן ז"ל היה נראה לי יותר לומר דהך קרא דלא ירע לבבך
איננו אזהרה כלל ,דמשמעות הכתוב אינו אלא כמדבר תנחומין על לב הנותן ,כלומר אין
לך להתעצב ולא להתאונן על הפסד ממונך בתתך לעני מכספך ,כי בכלל הדבר הזה יברכך
ה' אלהיך גו' ,וימלא חסרונך בתוספת מרובה.
ועיקר דברי הרמב"ן ז"ל בזה צ"ע אצלי טובא ,דא"כ איך אמרינן )בפ"ד דנדרים לג :ובשאר
דוכתי( דשומר אבידה כשומר שכר דמי משום דלא בעי למיתב פרוטה לעניא ,ואפילו לרבא
דאמר כשומר חינם דמי לא פליג אלא משום דלא שכיחא עיי"ש ,ולהרמב"ן ז"ל היכי שייך
בזה שכר וריוח כיון דמוזהר ועומד בלאו דאורייתא שלא לחשוב אותה פרוטה שנותן לעני
להפסד אלא אדרבא חייב להיות נתינתה חשובה בעיניו כשכר ותועלת לעצמו ותוספת
בממונו ,ואם חשב אותה להפסד הרי הוא עובר בלאו ,וא"כ אדרבא מאי דלא יהיב פרוטה
לעניא נמצא נפסד ,שאם יחשב זה לשכר נמצא דכשנותן חשיבא ליה פסידא והרי יש בזה
איסור לאו דאורייתא ,והיכי נימא דמשום שכר זה דלא יהיב פרוטה לעניא יהא דינו כשומר
שכר ,ועי' בפ"ק דתענית )ט (.ובטור )יו"ד סי' רמ"ז( ובאור זרוע )ח"א הלכות צדקה סי'
י"ג( עייש"ה ואכמ"ל בזה ,ועי' מש"כ בזה עוד לקמן )לאוין פו( עיי"ש.

   

310
â"ñøì øåàéá

î

éøôñ

î

9

 

:è àøúá àáá

)"úåëøá äøùò úçàá åñééôîäå"... (á
 :íù íéøáã :éøôñכי בגלל הדבר הזה ,אם אמר ליתן ונתן נותנים לו שכר
אמירה ושכר מעשה ,אמר ליתן ולא הספיק בידו ליתן נותנים לו שכר
אמירה כשכר מעשה ,לא אמר ליתן אבל אמר לאחרים תנו נותנים לו שכר
על כך שנאמר כי בגלל הדבר הזה ,לא אמר ליתן ולא אמר לאחרים תנו אבל
נוח לו בדברים טובים מנין שנותנים לו שכר על כך תלמוד לומר כי בגלל
הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשך.
===מובא ברש"י עה"ת שם )דברים טו י( נתון תתן לו ...כי בגלל הדבר ,אפילו אמרת
ליתן ,אתה נוטל שכר האמירה עם שכר המעשה:
===לעיין במפרשי הספרי=רבינו הלל ,הנצי"ב ,מלבי"ם ,ר"ד פרדו

 :ãì äùøô :äáø àø÷éåותפק לרעב נפשך )ישעיה נח( אמר רבי לוי אם אין
לך ליתן לו נחמו בדברים ,אמור לו תצא נפשי עליך שאין לי
מה ליתן לך ,ונפש נענה תשביע ,אם עשית כן וזרח בחשך אורך ואפלתך
כצהרים ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ ,אמר ר'
טביומי אם עשית כן הרי את כבוראך כאותו שכתוב בו )שיר השירים ה( דודי
צח ואדום ,ועצמותיך יחליץ ,ישמוט ,יזיין ישזיב ,ויניח ,ישמוט ,כמה דאת
אמר )דברים כה( וחלצה נעלו מעל רגלו ,יזיין כמה דאת אמר )שם ג( חלוצים
תעברו ,ישזיב כמה דאת אמר )תהלים קמ( חלצני ה' מאדם רע ,ויניח ,מכאן
קבעו חכמים לומר רצה והחליצנו בשבתïééò äàô àúôñåúá éåðéùá úö÷ àáåî== ...
== äìàù ÷îòä

 :è àøúá àááואמר רבי יצחק כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות
והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות .הנותן פרוטה לעני
מתברך בשש ברכות דכתיב )ישעיה נח( הלא פרוש וגו' ועניים מרודים תביא
בית )וגו'( ,כי תראה ערום וגו' ,והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות
שנאמר )שם( ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך
כצהרים ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך וגו' ובנו ממך חרבות עולם
מוסדי דור ודור תקומם וגו'.
מרוּדים
ועניּים ְ ִ
לחמִ ִ ֲ ַ 
לרעב ַ ְ ֶ
פרס ָ ָ ֵ
) :çð äéòùéז( ֲהלוֹא ָ ֹ
תתע ָלּם:
בּשׂרֹ לא ִ ְ ַ
וּמ ְ ָ ְ
ערם ְ ִוכ ִסּיתוֹ ִ
תראה ָ ֹ
בית ִכּי ִ ְ ֶ
תּביא ָ ִ
ִָ
והל
תצמח ְ ָ ַ
מהרה ִ ְ ָ
וארכתָ ֵ ְ 
אוֹרְ ָ ֻ ֲ ַ 
כּשּׁחר ֶ
יבּקע ַ ַ ַ
)ח( ָאז ִ ָ ַ
יאספ :
צדקְ כּב וֹד ה' ַ ַ ְ ֶ
לפניֶ ְ ִ 
ְ ֶָ
מתּוֹכ
תּסיר ִ ְ
הנּני ִאם ָ ִ
ויאמר ִ ֵ ִ
תּשׁוּע ְ ֹ ַ
יענה ְ ַ ַ
תּקרא ַוה ' ַ ֲ ֶ
)ט( ָאז ִ ְ ָ
און:
אצבּע ְ ַוד ֶבּר ָ ֶ
שׁלח ֶ ְ ַ
וֹטה ְ ַ
מ ָ

בּחשׁ
וזרח ַ ֹ ֶ
תּשׂבּיע ְ ָ ַ
נענה ַ ְ ִ ַ
ונפשׁ ַ ֲ ָ
נפשֶׁ ֶ ְ 
לרעב ַ ְ ֶ
ותפק ָ ָ ֵ
)י( ְ ָ ֵ
כּצּהרים:
ואפלתִ ָ ֳ ָ ַ 
אוֹרְ ָ ֵ ֲ ַ 
ֶ
ועצמתי
בּצחצח וֹת ַ ְנפ ֶשֶׁ ֹ ְ ַ ְ 
והשׂבּיע ְ ַ ְ ָ
תּמיד ְ ִ ְ ִ ַ
ונח ה' ָ ִ
)יא( ְ ָ ֲ
מימיו:
יכזּבוּ ֵ ָ
אשׁר ֹלא ְ ַ ְ
מים ֲ ֶ
וּכמוֹצא ַ ִ
רוה ְ ָ
כּגן ָ ֶ
והיית ְ ַ
יחליץ ְ ָ ִ ָ
ֲַ ִ
וקרא
תּקוֹמם ְ ָֹ
מוֹסדי דוֹר ָוד וֹר ְ ֵ
וֹלם ְ ֵ
חרב וֹת ע ָ
וּבנוּ ִמ ְמְּ ָ 
)יב( ָ
שׁבת:
שׁבב ְ ִנתיב וֹת ָל ָ ֶ
פּרץ ְמ ֹ ֵ
ְלֵֹ גּדר ֶ ֶ
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 ,íéøáãá åñééôîäå :íåùøâשמנחמו ומדבר על לבו דברי נחומין÷ôúå áéúëã .
 ,'åâå êùôð áòøìכלומר משתוציא מנפשך דברים טובים לנחם הרעב ונפש

נענה תשביע בדברים טובים אז תזכה לדברים הללו:

:é"ùø

 ,êùôð áòøì ÷ôúåהוא פיוס דברי נחומים.

 ,à"éá êøáúî íéøáãá åñééôîäå :úåôñåúיש מגיהין והנותן פרוטה לעני והמפייסו ,משום
דמשמע להו דקראי איירי בנותן צדקה דכתיב ותפק לרעב נפשך ונפש נענה
תשביע ,ולאו מילתא היא דנפש נענע תשביע היינו תשביע בדברים שתפייסנו בדברים,
וע"כ לא גרסינן ליה דלההיא גירסא הוה ליה למימר מתברך בי"ז הנך שש דלעיל והני
אחת עשרה.
 :éøéàîשאל העני ולא רצה זה ליתן לו עבר על לא תעשה שנאמר לא תאמץ את לבבך
ולא תקפוץ את ידך ובטל מצות עשה שנאמר פתוח תפתח את ידך לו .לא היה
בידו ליתן אין כאן עבירה על לאו ועשה ומ"מ יפייסהו בדברים ואמרים ניחומים ,דרך צחות
אמרו הנותן פרוטה לעני מתברך בשש והמפייסו בדברים אף על פי שלא נתן מתברך באחת
עשרה מכאן ואילך צא וחשוב נתן ופייס כמה הוא מתברך ,ויש מפרשים המפייסו עם הנתינה
מתברך באחת עשרה ,ושיטת הסוגיא מוכחת אף בלא נתינה ובלבד בשאין ידו משגת:
 ,'åë à"éá êøáúî íéøáãá åñééôîäå :à"ùøäîכפי מה שפירשו התוס' דלא איירי קרא
בנותן צדקה צריך לומר דמיירי באין לו ליתן לו ,והכי מפורש בילקוט ותפק
לרעב נפשך אר"ל אם אין לך ליתן לו נחמו בדברים אמור לו תצא נפשי עליך שאין לי
כו' ,דהיינו לנפשך בגופו ,אבל מי שיש לו ממון ליתן ,פשיטא דלא סגי ליה בפיוס בדברים
ועובר על לא תקפוץ ידך ,והענין כי גדול המפייסו בדברים מנותן ואינו מפייסו לפי שזהו
בגופו וזהו בממונו דמה"ט גדול גמ"ח יותר מן הצדקה כדאמרינן במסכת סוכה וק"ל.
==åñééôîäåä"ã çî ïîéñ íéãåîòäéååá åéìò ë"ùîò

 :à"ò ã÷ úáù :à"ùøäîסמ"ך עי"ן ,סמוך עניים כו' ,דהיינו שיסמוך אותם בדברים
כדאמרינן פ"ק דב"ב כל הנותן פרוטה לעני מתברך בו' ברכות והמפייסו
בדברים מתברך בי"א ברכות ,דזה בגופו וזה בממונו:
 :å ÷øô ä÷ãöä áéúð :ì"øäîב"ב ט :אר"י כל הנותן פרוטה לעני וכו' ,פירוש מה
שמתברך יותר מי שמפייסו בדברים ממי שנותן לו צדקה ,כי הפרוטה שנותן לו
הוא לשעה בלבד ,אבל המפייסו בדברים פיוס זה הוא אינו לזמן רק לעולם הוא מפויס,
ודבר זה נותן לו חיים ג"כ כמו הממון ,ולפיכך המפייסו בדברים הוא יותר מן הנותן...
ïåîî øòöî äù÷ óåâä øòöã ìåôë åøëùå ,íééðò áäåà ä"á÷ä éë éðòä ñééôì éåàø ì

 :è àøúá àáá :á÷òé ïåéòוהמפייסו בדברים ,וראוי לפייסו בדברים שהרי בסמוך קאמר
שאלהיכם אוהב עניים וראוי לפרנסם בעצמו אלא כדי להציל אנו בהם מדינה
של גיהנם ,א"כ ראוי לפייסו בדברים כיון שעל ידם ניצול מדינה של גיהנם והוא נענש
בעונו .וכמעט כפול שכרו ]-מהנותן[ דהא בפרק הזהב דף נח אמרינן גדול אונאת דברים
מאונאת ממון שזה בגופו וזה בממונו ,א"כ הוא הדין לענין השכר מפייסו בדברים שהוא
גופו עדיף מנותן ממון.
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éðòä úèð÷äá àúééøåàã íéøáã úàðåà ì

] :éúôøöä øåãâéáà åðéáøì :íé÷ñôå íéùåøéôתלמיד ר"ש מפלייזא ור"י מינץ ,פרשת
בהר עמ' קצ"ב[ :ולא תונו ,אזהרה לאונאת דברים שלא יקניט העשיר
את העני השואל ממנו ולירא מהקב"ה .כיצד אם עני שואל ממנו לא יאמר לו לית את
לעי וגניס ,פי' למה אין אתה טורח ואוכל ,חמי שקיך חמי כרעיך חמי קופדך ,פי' ראה
כמה שוקיים וכרעיים שלך גסים ובעל בשר ,קופיד לשון בשר ,כלומר אתה יכול לטרוח
במלאכה ולהשתכר ולא תצטרך לפרוטה שלי.
ועליו הכתוב אומר )קהלת ה יג( ואבד העושר ההוא בענין רע ,פי' בשביל מענה רע שמשיב
לעני .זש"ה )ויקרא כו מג( יען וביען ,יען לשון מענה ,וביען אותיות ובענ"י ,כדאמר )רות
רבה פ"ה( גדול חסד שעושה העני לעשיר מחסד שעושה העשיר לעני שנאמר )רות ב יט(
האיש אשר עשיתי עמו היום בועז ,אשר עשה עמי לא כתיב ]אלא אשר עשה עמו[ .זש"ה
)משלי כב ב( עשיר ורש נפגשו עושה שניהם ה' ,שאם לא נתן לעני הקב"ה מחליף הגלגל
שנא' )דברים טו י( בגלל ,קרי ביה בגלגל .76
åé÷ñòá ïééðòúäìå éðòä íò øáãì øéùòä ìò äåöî ì

... :ã"åúá :æè ÷øô :ïäëä äåöåגם ראוי ונכון בני שתזהר בדבר זה מאוד אשר בעת
בוא אליך איש הגון עני ונכה רוח שתפנה את עצמך מעסקך לקבלו בסבר
פנים יפות ולדבר עמו על עסקיו הפחותים בעיניך ,והמה חשובים בעיניו לגודל עניותו,
וקטן ואין לו דומה עליו כגדול ,ואל תבוז דבריו ,כי העניים המה בני פלטין של מלך כי
הש"י שוכן את דכא וכמו שאמר הרב הדרשן מו"ה בררך קאסוור ז"ל מגיד מישרים דק"ק
ברדיטשוב' :ועוזו בשחקים' פירוש לשון בגדים בלוים כמבואר בלשון משנה בכתובות
)פ"ה מ"ה( ור"ל המה העניים הלבושים בגדים שחוקים ובלוים ,עליהם מייחד השם יתברך
עוז שכינתו.
לכן אדרבא תשמע דבריו ותייעץ אותו ,ותצייר בעיניך אם היה בא אליך איזה עשיר חשוב
והיה מספר לפניך עסקיו ,כמה היית מדבר עמו ומשיב לו על כל פרט ,ואפילו אם היה
לך איזה עסק לעשות היית נושא פניו לומר לאו אורח ארעא להניח את האיש החשוב
ולילך לעסקך ,ואף שאין דבריו נוגע כלל אליך וידוע לך שאין לך ע"י זה שום שכר לא
בזה ולא בבא ,עכ"ז היית נושא פניו לטייל עמו ארוכות וקצרות ,אבל בזה שתפנה את
עצמך לדבר עם העני ולפקח על עסקיו יהיה שכרך הרבה מאוד בעוה"ז ובעוה"ב ,כי
לדעתי לזה נתכיין דוד המלך ע"ה באמרו )תהלים מא( אשרי משכיל אל דל ,דאם המכוון
הוא שניתן לו צדקה ,על זה אינו נופל לשון משכיל אלא לשון נדיב או דכוותיה ,אבל
לשון משכיל נראה דהכוונה באופן שכתבנו שפונה שכלו ומדבר עמו על צרכיו ומטריח
שכלו ליעצו עצה הגונה לו בעסקיו ,ופוק חזי מה כתיב ביה ונקבו שכרו ה' ישמריה ויחייהו
כו' ואל תתנהו בנפש אויביו.
ולדעתי זה כמעט יותר מצוה מאם נותן לו נדבה ואינו מדבר עמו כלל ,כאשר ראיתי בעיני
ובאזני שמעתי כמה פעמים אשר העני משתעשע ומתפאר את עצמו בזה שהעשיר דיבר
עמו בסבר פנים יפות על עסקיו ,יותר ממה שמתפאר עצמו בנתינה שנתנו לו .ומצד השכל
ג"כ זה מצוה יותר ממה שנותן לו איזה נתינה באין אומר ואין דברים ,כי אם נותן לו
איזה נדבה הרי אינו נותן לו רק סך מועט מה שעולה אשר ידבנו לבו ולא נצרכה אלא
לחיי שעה ,אבל בזה שמדבר עמו ומראה לו פנים יפות הרי הוא נותן בו חיות ומחיה
אותו ,כי זה העני הוא בתכלית השפלות אצל עצמו ונבזה בעיניו נמאס וכשרואה אשר
øéëæî àì ùøãîáù àìà ,(æ ,ã ã"ì äùøô) ïàë äáø àø÷éå ùøãî ìò íéññåáî åéøáã :íé÷ñôå íéùåøéô .76
åì úúð àìù êééã àì ä"á÷ä äéì øîà" :ùøãîä éøáã óåñì íâ ïééöì ùéå .íéøáã úàðåà øåñéà ùøåôîá
ïéðòá àåää øùåòä ãáàå (ä úìä÷) ã"ää...äòø ïéò åì ñéðëî äúà åì éúúðù äîá àìà äîåàî êìùî
.íéì÷ íééåðéùá ïàë "íéð÷æ áùåî"á íâ òéôåî äæ òè÷ .'åâå "òø
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איש עשיר ונכבד מדבר עמו בפנים יפות על עסקיו הרי הוא רואה כי במה נחשב הוא
קצת ועקב רוח אחרת עמו ותחי נפשו.
==עוד קטעים מרבינו יונה בעיקר משלי ג' כא ועוד ==

)åúåëæ úà ãáéà úåøàôúä íùì ä÷ãö ïúåðä (â

 :æñ÷ ïîéñ :íéàøéמצות צדקה] :נעתק לעיל >?< בשלימות[ ...וצריך הנותן שלא יתייהר
ולא יתפאר בה ,ולא מיבעיא שמפסיד שאינו מקבל שכר אלא שמענישין אותו,
דתניא בבבא בתרא פרק א' )י (:נענה ר"ג ואמר צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת ,צדקה
וחסד שאומות העולם עושין חטא הוא להם שאינם עושין אלא להתייהר בה ,וכל המתיהר
בה נופל בגיהנם שנאמר )??( זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון ואין עברה אלא גהינם...
==,úàèç íéîåàì ãñç ïéðòá á"á 'îâì äîãîå íéàøéá øå÷îä // ù"ééò äæ ÷øôá íãå÷î íâ àáåî éë ÷åãáì
ã"åé äùî éëøãå óñåé úéáì íùîå â"îñá ÷úòð íùî ,øëù åì ïéàù ÷ø àìå ììë àöåé åðéàù æ"éôì òîùîå
íà // åäì ïéðî éúòãé àì ã"ðòìå" â"ë ÷øô óåñ á"ç ãñç úáäàá åéìò áúëå / íù íéðåøçàáåâé óéòñ èîø
äãéî ãâðë äãéî ïëìå åðåøñç àìîéù ä"á÷ä ìò êîåñ ä÷ãö úðéúð ìëá - øáñä ùé äëøá ïéðòì ÷ø øáåãî
==.ä"á÷äáïåçèáä úãéî åá ïéà ãåáë ìá÷ì åúðååëùçéëåî øàôúîùëìáà ,åì âàåã ä"á÷ä

 :åñ úåáåúëת"ר מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים
והיו תלמידיו מהלכין אחריו ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין
גללי בהמתן של ערביים כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו אמרה לו רבי
פרנסני אמר לה בתי מי את אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני אמר לה בתי ממון של
בית אביך היכן הלך אמרה לו רבי לא כדין מתלין מתלא בירושלים מלח ממון חסר ואמרי
לה חסד ושל בית חמיך היכן הוא אמרה לו בא זה ואיבד את זה...
ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה והתניא אמרו עליו על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא
מביתו לבית המדרש כלי מילת היו )סז (.מציעין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו
איבעית אימא לכבודו הוא דעבד ואיבעית אימא כדבעי ליה למיעבד לא עבד כדאמרי
אינשי לפום גמלא שיחנא
 ,øñç ïåîî çìî :é"ùøהרוצה למלוח ממונו כלומר לגרום לו שיתקיים יחסרנו לצדקה
תמיד וחסרונו זהו קיומו ,ãñç äì éøîàå .יעשה ממנו חסד ושל בית אבא לא עשו צדקה
כראוי וכלה ממונן .בא זה ואיבד זה ,לפי שנתערב בו ,åéúçú ïéòéöî .תחת רגליו להלך
עליהם ,àðçéù àìîâ íåôì .לפי כח הגמל יטעינוהו משא.
 :éøéàîחייב אדם לחלק מנכסיו למי שנתנם לו ,ר"ל לפרנס את העניים שהם בניו של
הקב"ה ,וכמו שנאמר עליו אבי יתומים ודיין אלמנות ויהא בטוח שאם יחסר ממונו לכבודן
הוא משלימו כפלים ,והוא שאמרו מלח ממון חסר ,ואמרי לה חסד ,וכן ראוי לו לעשות
כפי עשרו וממונו וכמו שאמרו על נקדימון כדבעי ליה לא עבד והוא שאמרו לפום גמלא
שיחנא ומה שהוא עושה יעשה לשם שמים שמה שהוא עושה דרך המיית כבוד לעצמו
אף על פי שהוא תועלת לעניים אינה צדקה גמורה והוא שאמרו כאן לכבודו הוא דעבד:
ä÷ãöá úåøàôúäå äîùì ìù ä÷ãö ì

 .æñ úåáåúë :äàìôäלכבודו הוא דעבד ,כתב מהרש"א ז"ל אף שאמרו חז"ל על מנת
שיחיו בני הוי צדיק גמור .מ"מ לכבודו גרע .ולכאורה קשה ע"ז דהא אמרינן
בנזיר )כג (:דלעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמן ,ופירשו התוס' אפילו
על מנת להתגדר ולקנות לו שם ,הרי אף לכבודו מעליותא הוא.
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אך נראה דלא דמי דהתם אינו מתגאה בשעה שעוסק בתורה ובמצות ,אלא שהוא עושה
כדי שיבוא הכבוד אח"כ ,בזה אמרינן דלא יבוא לידי זה שבתוך כך יבוא ,שישכיל ללמוד
לשמה ,אבל המתגאה בעשותו מצוה או בעסקו בתורה הרי אמרינן בעירובין בפסוק ומנחליאל
במות ומבמות הגיא אף שפסקו לו גדולה לדורי דורות אם מתגאה הקב"ה משפילו.
)ובזה נלענ"ד דיש לתרץ קושית התוס' שם דאמרינן בעלמא דכל העוסק בתורה שלא
לשמה נוח לו שלא נברא ,דיש לומר דהתם מיירי במתגאה בשעת לימודו שבזה אמרינן
ודאשתמש בתגא חלף ואפשר שהוא בכלל מ"ש התוס' שם דמיירי בעל מנת לקנטר(
ותו דאיך אפשר שיהיה זה בכלל מצוה שלא לשמה הא אמרו חז"ל במתגאה דה"ל כעובד
ע"ז ,א"כ הוא מצוה הבא בעבירה ,ועוד אמרו במתגאה אם חכם הוא חכמתו מסתלקת
ורבים טועים בזה בעו"ה-]....חסר כאן קטע[
וז"ש כאן 'לכבודו הוא דעביד' שנתגאה בשעת הצדקה ,ולכך אפילו פסקו לו גדולה לדורי
דורות אם מתגאה הקב"ה משפילו .ויש לנו אריכות רב בזה ואין כאן מקום להאריך.
ומיהו נראה דאין צריך לזה דאפילו אם הוא צדיק גמור ,מ"מ כיון דדרך גלגל החוזר
בעולם לבא לידי מדה זו ,אלא דאם עושה לשמה הוא עולה למעלה מן מערכת הגלגלים
כמ"ש בכה"ג אין מזל לישראל ,אבל שלא לשמה אף דמצוה הוא ,אבל אינו יוצא מן
הטבע ,כדמשמע מהא דאמר רבי חייא לדבתהו אקדים ריפתא לעניא כי היכי דלקדמי
לבנך ,אלמא אע"פ שנותנת צדקה אפ"ה הוא גלגל החוזר.
ויש לפרש בזה הפסוק 'ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה וגו'' ,וע"ז הפסוק
אמרו חז"ל גלגל החוזר בעולם ,דהיינו שאם ירע לבבך בתתך לו ,אף שתתן לו ,כיון שאין
המחשבה כראוי ממילא בגלל הדבר הזה ,כי גלגל החוזר בעולם הוא ,א"כ ממילא כיון
דלכבודו עביד לא יצא מדרך הטבע.
ואפשר עוד לפרש דהקושיא היה כיון דעביד מילתא יתירא בכלי מילת פשיטא שפיזר שאר
צדקות הרבה לעניים ,על זה משני שזה עשה לכבודו ואפשר ששאר צדקות לא נתן ,וק"ל.
ä÷ãöá úåøàôúä ì

÷ :ãëø ïîéñ úåáåúë :íéøåòéù õáåדף סז .אי בעית אימא לכבודו הוא דעבד ,ובפ"ק
דפסהים ח' פירש"י דהיכא דמתכוין למצוה וגם לתועלת עצמו הרי זה
צדיק גמור ,וא"כ צ"ל הכא דלא התכוון לשם מצוה רק לכבודו גרידא ,ותימה לומר כן
על נקדימון בן גוריון דהוא אחד משלשה שנקדה להם חמה ובודאי כשעשה צדקה היתה
כונתו לשם מצוה ,ושמא י"ל דלכבודו גרע טפי ממכוין על מנת שיחיה בני ,דהוא כעובד
בשיתוף כמ"ש בחובות הלבבות )??( ,וכן נראה מהא דחסד לאומים חטאת שאין עושין
אלא להתפאר בהן ב"ב י .ואב"א כדבעי ליה למיעבד לא עבד.
והקדוש בעל חפץ חיים ז"ל אמר לפי המבואר בגמ' מנחות מ"א בעידן ריתחא ענשינן
עליה ,ומוכח ,דבעידן ריתחא ענשינן גם בדבר שאינו נענש עליו שלא בעידן ריתחא ,ואז
היה בזמן חורבן הבית דאין לך עידן ייתחא יותר מזה וע"כ היה העונש נורא כ"כ:
==בסוף יש הוספות של שו"ת הרשב"א ועוד עיי"ש
==עיין שו"ת ר"ע הילדסהיים יו"ד סימן רי"ט

315

   

î

     

íéøåòéù õáå÷

÷éø óã==
=====

   

316
÷íéøåòéù õáå

î

úåôé íéðô

î

9

 

ãñç úáäà

_ íéìë úìàùä :æè ÷øô +
==חסר :רש"י סוכה מט :משאילו כלים ובהמה
רמב"ן מס' שבועות מה:
חקרי לב
שו"ת הר"ן ,תומים ,נתיבות ,קצות== ,

 ,éîò úà äåìú óñë íà :ãë áë úåîù :úåôé íéðôבמכילתא רבי ישמעאל אומר 'אם'
זה חובה ,יכול רשות ת"ל העבט תעביטנו ,נראה דאין כוונתו להלואה מועטת
להחיות נפשות ביתו לפי שעה ,דעליו אין צריך הוכחה דמחויב ליתן לו אפילו בחנם וכ"ש
להלוות לו ,אלא הכוונה הוא בהלואה מרובה לשאת ולתת בו להרויח פרנסתו ,וס"ל דהא
דכתיב נתן תתן לו והדר כתיב והעבט תעביטנו ,היינו בענין זה שאינו מחויב ליתן לו
בחנם בדרך צדקה ,מ"מ מחויב להלוות לו בענין שלא יהיה לו פסידא ,והיינו דאמר העבט
תעביטנו דהעבט תעביטנו משמע הלואה על המשכון ,וכך פירש אבן עזרא.
וכן משמע מדכתיב את העני עמך ,שהעני קודם לעשיר ,משמע דמ צות הלואה יש ג"כ
בעשיר ,וכיון דבעשיר לא שייך ביה מצות צדקה ע"כ מיירי בענין שבטוח שיפרע ממנו,
וכן בעני מיירי בענין שיכול לפרע ממנו ,וכדאיתא במכילתא אם חבל תחבול ר' ישמעאל
אומר בא הכתוב ללמדך שתהא עושה מצוה ותהא נוטל את שלך ,היינו שיעשה מצוה
להלוותו בענין שיכול ליפרע ממנו.
ומטעם זה נראה דלא הזהירה התורה על שאלת כלים וחפצים ,תדע דהא כתב הר"ן והביא
הסמ"ע בסי' ע"ב ]סק"ה[ השואל ספר מחבירו פטור מן האונסים משום דאין כל הנאה
שלו דהמשאיל ספר עושה מצוה ,משמע דבשאר חפצים אין בו אזהרה כמו בהלואה,
והטעם משום שהוא מתקלקל בתשמישו ,ולא הזהירה התורה אלא בהלואה שאין בו פסידא
שיכול לגבות ממנו.
 :á óéòñ à ÷øô :ãñç úáäàודע עוד דלאו דוקא הלואת מעות דהוא הדין ) (åדמצוה
להשאיל לו כליו ושאר חפציו כיוצא בזה ,כי הכל ממידת החסד הוא,
שהקב"ה חפץ בו ,כדכתיב )מיכה ז יח( כי חפץ חסד הוא ,ובחסד כלול כל ענין שהאדם יכול
להיטיב בזה לחבירו ]וכאשר נבאר אם ירצה ה' בחלק השלישי מן הכתובים ומאמרי חז"ל[,
אלא שהלואת מעות היא מצוה גדולה יותר מזה ,שעליה יש מצות עשה מיוחדת וכנ"ל.
]ואמרו חז"ל )ערכין טז (.שמי שהוא צר עין מלהנות לאחרים מנכסיו וכשמפצירים בו
שישאיל איזה כלי הוא משקר ואומר שאין לו ,ענשו הוא שנגעים באים על ביתו ומכרח
לפנות הכלים אשר בבית ,כדי שיתברר שקרו לעיני הכל[.
 (å) :ãñçä áéúðדמצוה וכו' .גמרא בסוכה )מט (:גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו,
ועיין שם ברש"י דמשאילו מעות ובהמה וכלים.
 :â óéòñ íù :ãñç úáäàבמה דברים אמורים ,בעשיר ) (æאבל בעני שבא לשאל ממנו
איזה כלי ושאר חפץ הנחוץ לו ,יש עליו חיוב גדול מצד הדין להשאיל לו ,פן אין לו עתה
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במה לקנות .ועיין לקמן בחלק ב פרק כב ,שהארכנו בזה .והנה רצוננו להאריך קצת בעניני
מידת החסד איך להתנהג בזה ,אך מפני שהלואת מעות ,שהוא גם כן ממידת החסד ,הוא
מצוי יותר ,וגם יש על זה מצות עשה מיחדת ,לכך נאריך בפרט זה יותר ,וממילא יבין
המשכיל בשאר עניני החסד.
 (æ) :ãñçä áéúðאבל בעני וכו' ,ולא גרוע ענין זה ממצות צדקה שצותה התורה בכמה
אזהרות להיטיב לו ולתת לעני די מחסורו ,שכלול בזה גם כל ענינים הנ"ל ,שצריך העני
לתשמישיו ,אף ששם הנתינה הוא לחלוטין ,וכל שכן בזה שהוא מיטיב לו רק לפי שעה,
ואחר כך הוא מחזירו בעין דחייב להשאילו ,ואפילו אם הכלים הם שוים בערכם יותר
מכפי השגת ידו לצדקה ,שאין מחויב ליתנם לו לחלוטין ,מכל מקום הלא על ידי השאילה
לא נפחת רק מעט ולזה המעט הלא משיג ידו ויחשב כמו שנותן לו צדקה ועדיף ממנה,
מפני שאין העני מתבייש על ידה ,וזהו הטעם מה שאמרו חז"ל )סוכה מט( גדולה גמילות
חסדים מן הצדקה.
]ועוד ראיה דעל זה שייך שם צדקה ממצות השבת העבוט שנאמר על זה )דברים כ ד( ולך
תהיה צדקה ,ואמרינן )בבא מציעא פב (.דלפי שהמלוה על המשכון קונה משכון לפיכך נקרא
זה בשם צדקה ,אף דהוא רק לפי שעה שישתמש בו בעליו ,ואחר כך יוחזר אליו[.
ואין להקשות ,אם כן דמצוה להשאיל כלי לכל אדם לפי מה שכתבנו בריש הסעיף ,יהיה
כל שואל כלי פטור מאונס ,דהא המשאיל נהנה משום פרוטה דרב יוסף ]היינו אי איתרמי
ליה למיתב ריפתא לעניא[ ,ואין כל הנאה של שואל דיהיה חייב באונסין ,וכעין מה שכתב
הר"ן בתשובה סימן יט לענין משאיל ספר לחבירו ,והובא בחושן משפט סימן ע"ב בש"ך
סעיף קטן כט ,יש לומר דלאו מצוה גמורה היא כמו במשאיל ספר לחבירו.
אמנם אי קשיא הא קשיא ,בעני השואל כלי מחבירו ונאנס אצלו ,יהא פטור ,דהא ודאי
מצוה גמורה להשאילו כמו שביררנו ,ועדיף ממשאיל ספר לחבירו ,ולא נמצא בדין שיחלק
בשום מקום בין עשיר השואל לעני השואל .ואולם כד נעיין היטב נמצא שלא שייך בזה
לומר שהוא משתכר אז למיתב פרוטה לעני ,דהא מאי טעמא הוא פטור משום דהוא עוסק
עתה במצות השאלה דחיובו משום צדקה ,אם כן הרי הוא נותן עתה צדקה ,ונמצא שאין
משתכר בזה כלל.
אולם לפי זה גם דברי הר"ן קצת מוקשים דהא אמרו בגמרא )כתובות נ( מאי דכתיב )תהלים
קי ב( וצדקתו עומדת לעד ,זה הכותב ספרים ומשאילן לאחרים ,אם כן הרי זה הוא גם כן
משום צדקה ,ואין שייך שהוא משתכר פרוטה דרב יוסף .ואולם יש לחלק קצת דהתם
באמת לאו צדקה היא ,דאין זה בכלל די מחסורו ,ורק מצוה היא שיעזור לחבירו שיוכל
ללמוד תורה .ואסמכו חז"ל אקרא דוצדקתו עומדת לעד ,ומיפטר למיתב פרוטה לעני משום
דהוא עוסק במצוה ,על כן שייך בזה לומר שהוא משתכר בזה ,מה שאין כן בזה דהוא
בכלל די מחסורו ונחשב כמו צדקה לעני ,על כן אין שייך בזה שהוא מרויח מפני שפטור
מליתן צדקה .ואף על פי כן עדיין קשה קצת דברי הר"ן דהא מצוי שהספר נפחת מעט על
ידי תשמישו ,ומה שייך שהוא משתכר פרוטה דרב יוסף .ועיין בתומים )חו"מ סימן עב סקי"ח(
ובקצות החושן )שם ס"ק לד( שהרבו להקשות על דברי הר"ן ,ועיין בנתיבות שם )ס"ק יז(.
:â"äëå åéìë úìàù éãé ìò ùéù ç"îâ ïéðò øàáé åá :áë ÷øô á ÷ìç :ãñç úáäà
) (àהנה בפרקים שעברו בארנו דין הלואת כסף ,ועתה נבאר ענין שאלת כלים ,שגם זה
הוא מצוה ונובע ממידת החסד ,כמו שאמרו חז"ל )סוכה מט( צדקה בממונו וגמילות חסדים
בין בגופו בין בממונו ,ופירש רש"י משאילו מעות וכלים ובהמה ,הרי דמצוה להשאילו.
]וכל שכן אם בכלי או בהמה שהשאילו ,יוכל להרויח מעט מעות להחיות את נפשו ,בודאי
הוא ענין גדול מאד ,כי מקים המשאיל בזה מה שאמר הכתוב )ויקרא כה לה( וכי ימוך אחיך
ומטה ידו עמך והחזקת בו וגו'[.
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וענין חסד הזה יוכל כל איש לקים ,כי הוא שייך אפילו בדברים נקלים ,כמו נפה וכברה
ושאר כלי הבית ,או שאילת מסרק במרחץ וכל כהאי גונא .וכבר אמרו חז"ל )מנחות מג(
גדול ענשו של לבן מענשו של תכלת ,מפני שתכלת דמיו יקרים ואין כל אדם יוכל להשיגו,
מה שאין כן בלבן ,וכן בעניננו לא ידרשו מלמעלה על איש דחוק למה לא הלוה לחבירו
מאה דינר שהוא צריך בהם לעצמו להחיות נפשו ,אבל ידרשו ממנו על דבר קטן שהיה
בכחו להלות ולהיטיב לו ונתעצל מזה .וכן בעניננו הלא דברים נקלים כאלו כל אדם יוכל
להיטיב בהן לזולתו ,ואפילו בעשיר שמבקש ממנו לשאול איזה דבר גם כן צריך לשאול
לו מפני מידת החסד ,וכל שכן כשמבקש ממנו איש עני ,בודאי יש עליו חיוב גדול להשאיל
לו פן אין לו עתה במה לקנות ,כאשר בארנו למעלה בפרק א מדיני הלואה בסעיף ג עיי"ש
בנתיב החסד )ס"ק ז(.
ויש שמונעין מכל זה אף בעת שהכלים פנויים אצלם מפני מידת צר עין הנמצא בהם,
היינו שעינם צרה להנות לאחרים בדבר מה מנכסיהם .וכמה גרוע המידה הזאת וכבר בארנו
למעלה בפרק י את גדל גנות המידה הרעה הזאת וגודל ענשה עיי"ש .ואפילו אנשים שאינם
בטבעם צרי עין רק שנמנעים מלהשאיל דבר מה מנכסיהם מפני עצלותם ]כגון שהכלי
הוא בחדר אחר[ ,או משאר איזה סיבה קטנה ,הגם שאינם בכלל כת הראשונה ,אבל מכל
מקום לא נגה עליהם אור החסד ואינם יודעים את טיבה ,שאילו היו משיגים את גודל
ערכה לא היה משביתים שום דבר מלהחזיק במידת החסד בכל עניניהם ,והיו שמחים
כשהקב"ה מזמין להם באיזה דבר להיטיב ולהתחסד עם רעיהם.
) (áוכל זה דברנו לענין שאלת כלים ושאר חפצים ,שהוא טובה רק על חיי הזמן ,וכל
שכן שמצוה להשאיל ספר לחבירו ללמד בו שמיטיב עמו בזה לנצח ,וזכותו וצדקתו יהיה
גם כן עבור זה לנצח .כמו שאמרו חז"ל )כתובות נ (.על הכתוב )תהלים קיב ג( הון ועשר
בביתו וצדקתו עמדת לעד ,זה הכותב ספרים ומשאילן לאחרים .ודבר זה הוא בכלל מצות
החזקת התורה גם כן ,ומקבל עבור מצות החזקה ברכה מאת השם יתברך כמו שאחז"ל.
) (âויש שמונעין מלהשאיל מפני איזה שנאה קטנה שיש לו עליו ,וזה גרוע יותר מכל אלו
הנ"ל כי עובר בזה על )ויקרא יט יח( לא תקום ולא תטור את בני עמך ,וכבר הארכנו בזה
למעלה בחלק א פרק ד עיי"ש .אלא יתבונן תמיד בנפשו כמה פעמים הקניט את הקב"ה
בדיבורו ובמעשיו ואפילו הכי אין הקב"ה נוקם ונוטר לו ומתחסד עמו בכל עניניו ,ואף הוא
יעשה כן עם רעהו .ונוכל לאמר שזהו כונת הכתוב לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת
לרעך כמוך אני ה' ,רוצה לומר שתתנהג עם רעך כמו שאנכי נוהג במדות עמך ועם כל
העולם ,שאינני נוטר שנאה כמו דכתיב )בירמיה ג יב( כי חסיד אני נאם ה' לא אטור לעולם.
) (ãכל זה דברנו לענין המשאיל ועתה נדבר אודות השואל .יהיה זהיר שלא לשנות הפרטים
מכפי מה שהרשהו המשאיל ,ואם משנה נקרא גזלן ,היינו שלא לעשות בה פעלה אחרת,
גם שלא להחזיק להשתמש בה יותר מכפי מה שנתן לו רשות .וכן הנוטל כלי של חבירו
ומשתמש בה שלא מדעת הבעלים נקרא גזלן ,כמבואר )בחשן משפט סימן שמ"א וסימן
שנ"ט סעיף ה( .גם יזהר השואל שלא להשאילה לאחר ,אפילו בתוך ימי שאילתו ,וכל
שכן אחר שכלו ימי שאילתו.
גם יזהר השואל להחזיר הכלי לבעליו ,אחר שכלה זמן שאילתו .ובעונותינו הרבים הרבה
אין נזהרין בזה שמתעצלין לילך ולהשיב הכלי ,ובתוך כך שוכח בעל הבית מי ששאל
מאתו וצריך לילך ולחפש אחר כליו .גם מצוי שבתוך כך נשבר הכלי ברשותו על ידי
שאינו שומר אותה כראוי ,והנה אפילו אם ישלם עבור הכלי ,גם כן עולה היא ,כי לא לזה
השאילו מתחלה ,וכל שכן אם לא ישלם לו גזלה גמורה היא ,כדאיתא בגמרא )בבא מציעא
פא (.דשואל אפילו אחר שכלו ימי שאילתו ,מטל עליו חובת השמירה כל זמן שהיא אצלו.
וכל שכן בתוך ימי שאילתו ,דחייב אפילו נשבר הכלי באנס.
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על כן השומר נפשו יתנהג שכששואל כלי מאת חבירו להשתמש בה לאיזה ענין יחזירנה
לו אחר שכלה תשמישו ,ולא ישהנה אצלו] .עיין שטמ"ק בבא מציעא דף פא שכתב שם
בשם הריטב"א ,דשואל חייב להחזיר הכלי לרשות הבעלים ,לאחר שכלו ימי שאילתו[.

שו"ת משפטים ישרים
למי ???  :ח"א סימן רס"ו :שאלה ראובן השאיל ספר לשמעון ונשלל ותובעו מהו שישלם
לו.
תשובה :כתב הר"ן בתשובה סי' י"ט והביאו הסמ"ע בסי' ע"ב ס"ק כ"א והש"ך סקכ"ט
דבספר דמצוה קא עביד המשאיל אין חיוב האונסין על השואל דטעמא דמחייבינן בשואל
משום הנאה שלו והכא אית הנאה להמשאיל משום פרוטה דרב יוסף ,כ"כ הש"ך משמו.
ודבריו ז"ל צ"ע דהא כל שואל מצוה קא עביד דמלוה על המשכון הוא שומר שכר מטעם
פרוטה דרב יוסף וא"כ לא משכחת שואל דחייב באונסין ,וצריך לראות בתשו' הרב ז"ל
=??= כי לא נמצאת בידי ,ולכאורה י"ל דדוקא מלוה על המשכון יש לו מצוה דכתיב
אם כסף תלוה את עמי ובזה י"ל העוסק במצוה פטור מן המצוה ,אבל בשאלת כלים לא
נמצאת מצוה זו בתורה ,אבל בשאלת ספרים יש מצוה וכמ"ש ע"פ וצדקתו עומדת לעד
זה הקונה ספרים ומשאילן.
אלא דק"ק דגם שאלת כלים לא נעדר ממנה מצות גמילות חסדים דכתיב והלכת בדרכיו
מה הוא גומל חסדים אף וכו' ,ואחד מעמודי עולם הוא גמ"ח ואף שאינה מפורשת בתורה,
גם שאלת ספרים אינה מפורשת בתורה ,וכל עת שלא נתברר לנו טעמו ונמוקו של הרב
ז"ל צ"ע לפסוק כן ,דלפי הנראה פרוטה דרב יוסף לא מהניא לגבי שואל.
íéìë úìàùä úåöî ïéðòì úåîå÷î äàøî
אבני ישפה חו"מ סי' קיט
אהבת חסד עם פירוש חדש "ארחות חסד" עיין שם במ"מ שלו עמוד נא-נה
בתורתו יהגה
אורים ותומים  2ר' יהונתן אייבשיטץ
נתיבות המשפט סי' עב
קצות סימן לב
אמרי יושר ח"א מז
אמרי שפר ר' אליהו קלצקין ,סי פט בתו"ד
ארץ צבי ,ח"א ס"ד עמוד יא
דבר יהושע ח"ב ט
דרכי חיים ,עמ' לט
הליכות עולם ,קד"י סי' לז
חקרי לב ,יו"ד ג סי' קכח
מצות החסד ,ר' אברהם זאב רוזנר =ספר מיוחד הבנוי כולו על מצוות החסד==
קול התורה חלק נה 79
הרב סילמן מצולם
תענית כא :גודל השכר של השאלת כלים שהעיר ניצל בזכות האשה שהשאילו את התנור
והאיש שהשאיל כלי קבורה
כתובות עב המדיר את אשתו שלא תשאל כלים ולא תשאיל כלים וכו' יוציא ויתן כתובה
כי משיאה שם רע בשכינותיה
יומא יא מי שאינו רוצה להשאיל כליו הקב"ה מפרסמו כשמפנה את ביתו לנגעי צרעת==
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íéîçøä úåãéî â"é :çñôð
אלי
אמר ֵ ַ
אתּה ֹ ֵ
ראה ַ ָ
יּאמר מֹ ֶשׁה ֶאל ה' ְ ֵ
) :âì úåîùיב( ַו ֹ ֶ
תּשׁלח
אשׁר ִ ְ ַ
הוֹדעתּני ֵאת ֲ ֶ
ואתּה ֹלא ַ ְ ַ ִ
העם ַה ֶזּה ְ ַ ָ
העל ֶאת ָ ָ
ַַ
בּעיני ) :יג(
מצאת ֵחן ְ ֵ ָ
ידעתּיְ ב ֵשׁם ְ ַוגם ָ ָ ָ
אמרתּ ְ ַ ְ ִ
ואתּה ָ ַ ְ ָ
עמּי ְ ַ ָ
ִִ
דּרכ
הוֹדעני ָנא ֶאת ְ ָ ֶ
בּעיניִ ֵ ִ 
מצאתי ֵחן ְ ֵ ֶ
ְועתּה ִאם ָנא ָ ָ ִ
ַָ
עמַּ הגּוֹי ַה ֶזּה:
וּראה ִכּי ַ ְ
בּעיניֵ ְ 
אמצא ֵחן ְ ֵ ֶ
למען ֶ ְ ָ
ְואדעַ ַ ְ 
ֵָ ֲ
אליו ִאם
ויּאמר ֵ ָ
והנחתי ָל) :טו( ַ ֹ ֶ
ילכ וּ ַ ֲ ִ ֹ ִ
פּני ֵ ֵ
ויּאמר ָ ַ
)יד( ַ ֹ ַ
יוּדע ֵאפ וֹא
וּבמּה ִ ָ ַ
מזּה ) :טז( ַ ֶ
תּעלנוּ ִ ֶ
הלכים ַאל ַ ֲ ֵ
פּני ִ ְ ֹ 
ֵאין ָ ֶ
ונפלינוּ
בּלכתִּ ע ָמּנוּ ְ ִ ְ ִ
ועמֲּ הל וֹא ְ ֶ ְ ְ
אני ְ ַ ֶ
בּעיניִ ֲ 
מצאתי ֵחן ְ ֵ ֶ
ִכּי ָ ָ ִ
האדמה:
פּני ָ ֲ ָ ָ
אשׁר ַעל ְ ֵ
העם ֲ ֶ
וע ְמִּ מ ָכּל ָ ָ
אני ְ ַ
ֲִ
דּבּרתּ
הדּבר ַה ֶזּה ֲא ֶשׁר ִ ַ ְ ָ
ויּאמר ה' ֶאל מֹ ֶשׁה ַגּם ֶאת ַ ָ ָ
)יז( ַ ֹ ֶ
הראני
ויּאמר ַ ְ ֵ ִ
בּשׁם ) :יח ( ַ ֹ ַ
ואדעֵ ְ 
בּעיני ָ ֵ ָ ֲ
מצאת ֵחן ְ ֵ ַ
אע ֶשׂה ִכּי ָ ָ ָ
ֱֶ
פּני
וּבי ַעל ָ ֶ
אעביר ָכּל ט ִ
אני ַ ֲ ִ
ויּאמר ֲ ִ
כּבד ) :יט( ַ ֹ ֶ
ָנא ֶאת ְ ֶֹ
ורחמ ִתּי ֶאת
אחן ְ ִ ַ ְ
אשׁר ָ ֹ
וחנּתי ֶאת ֲ ֶ
לפניִ ֹ ַ ְ 
ְוקראתי ְב ֵשׁם ה ' ְ ָ ֶ
ָָ ִ
פּני ִכּי ֹלא
לראת ֶאת ָ ָ
וּכל ִ ְ ֹ
ויּאמר ֹלא ת ַ
ארחם ) :כ( ַ ֹ ֶ
אשׁר ֲ ַ ֵ
ֲֶ

ונצּב ָתּ
ויּאמר ה' ִה ֵנּה ָמקוֹם ִא ִתּי ְ ִ ַ ְ
וחי ) :כא( ַ ֹ ֶ
האדם ָ ָ
יראני ָ ָ ָ
ְִ ַ ִ
בּנקרת ַהצּוּר
ושׂמתּיַ ְ ִ ְ 
כּבדי ְ ַ ְ ִ
בּעבר ְ ֹ ִ
והיה ַ ֲ ֹ
ַעל ַהצּוּר) :כב( ְ ָ ָ
וראית
כּפּי ְ ָ ִ ָ
והסרתי ֶאת ַ ִ
עברי ) :כג( ַ ֲ ִ ֹ ִ
עלי ַ עד ָ ְ ִ
כפּי ָ ֶ
ְושׂכּתי ַ ִ
ַ ִֹ
וּפני ֹלא ֵ ָיראוּ:
אחרי ָ ַ
ֶאת ֲ ָֹ
לחת
שׁני ֻ ֹ
פּסל ְלֵ ְ 
ויּאמר ה' ֶאל מֹ ֶשׁה ְ ָ
) :ãì úåîùא ( ַ ֹ ֶ
בּקר ֶאל
ועלית ַב ֹ ֶ
לבּקר ְ ָ ִ ָ
והיה ָנכוֹן ַ ֹ ֶ
שׁנים ) :...ב( ֶ ְ ֵ
אבנים ָ ִכּרא ֹ ִ
ֲִָ
יעלה
ואי שׁ ֹלא ַ ֲ ֶ
ההר ) :ג( ְ ִ
ונצּב ָתּ ִלי ָשׁם ַעל ֹראשׁ ָ ָ
סיני ְ ִ ַ ְ
ַהר ִ ַ
ויּרד
שׁנים ) :...ה( ַ ֵֶ
אבנים ָ ִכּרא ֹ ִ
לחת ֲ ָ ִ
שׁני ֻ ֹ
ויּפסל ְ ֵ
עמּך ) :...ד( ַ ִ ְ ֹ
ִָ
'ä øáòiå
בשׁם ה 'É Â Ç Ç (å) :
ויּקרא ְ ֵ
ויּתי ֵצּב ִעמּוֹ ָשׁם ַ ִ ְ ָ
בּענן ַ ִ ְ ַ
ה' ֶ ָ ָ
ãñç
Æ Æ áøåÇ À íétà
Ä Ç Ç Cøà
Æ Æ ïepçåÇ À íeçøÇ ìàÅ 'ä 'ä àø÷iå
È À Ä Ç åéðt
È È ìòÇ
äwðå
Å Ç À äàhçå
È È Ç À òLôå
Ç Æ È ïBòÈ àNð
Å É íéôìàì
Ä È Â È ãñç
Æ Æ øöð
Å É (æ) :úîàåÆ
ÆÁ
ìòÇ íéðáÄ È éða
Å À ìòåÇ À íéða
Ä È ìòÇ úBáàÈ ïBòÂ ã÷t
ÅÉ äwðé
Æ Ç À àìÉ
:íéòaø
Ä Å Ä ìòåÇ À íéLlLÄ
ÄÅ

ויּעבר ה' ַעל
בשׁם ה') :ו( ַ ַ ֲ ֹ
ויּקרא ְ ֵ
ויּתיצּב ִעמּוֹ ָשׁם ַ ִ ְ ָ
בּענן ַ ִ ְ ַ ֵ
ויּרד ה' ֶ ָ ָ
)ה( ַ ֵֶ
ואמת) :ז(
חסד ֶ ֱ ֶ
אפּים ְ ַורב ֶ ֶ
ארִ ַ ַ 
וחנּוּן ֶ ֶ
ויּקרא ה' ה' ֵאל ַרחוּם ְ ַ
פּניו ַ ִ ְ ָ
ָָ
פּקד ֲעוֹן
ינקּה ֹ ֵ
ונקּה ֹלא ְ ַ ֶ
וחטּאה ְ ַ ֵ
ופשׁע ְ ַ ָ ָ
נשׂא ָעוֹן ָ ֶ ַ
לאלפים ֹ ֵ
חסד ָ ֲ ָ ִ
נצר ֶ ֶ
ֵֹ
רבּעים:
ועל ִ ֵ ִ
שׁלּשׁים ְ ַ
בנים ַעל ִ ֵ ִ
בּני ָ ִ
ועל ְ ֵ
בּנים ְ ַ
ָאבוֹת ַעל ָ ִ
שמות לד ה-ז
'åâå éáäàì íéôìàì ãñç äùåòå (úåøáã 'é) åë úåîù ò"òå / øáãîá øôñá ïî÷ì úãéîä ïéðî íò úååùäì

) :íù :é"ùøו(  ,'ä 'äמדת הרחמים היא ,אחת קודם שיחטא ואחת אחר שיחטא וישוב:
 ,ìàאף זו מדת רחמים וכן הוא אומר )תהלים כב ב( אלי אלי למה עזבתני ,ואין לומר למדת
הדין למה עזבני ,כך מצאתי במכילתא ,íéôà êøà :מאריך אפו ואינו ממהר ליפרע שמא
יעשה תשובה ,ãñç áøå :לצריכים חסד שאין להם זכיות כל כך ,úîàå :לשלם שכר טוב
לעושי רצונו:
)ז(  ,ãñç øöðשהאדם עושה לפניו ,íéôìàì :לשני אלפים דורות ,òùôå ïåò :עונות אלו
הזדונות ,פשעים אלו המרדים שאדם עושה להכעיס ,ä÷ðé àì ä÷ðå :לפי פשוטו משמע
שאינו מוותר על העון לגמרי אלא נפרע ממנו מעט מעט ,ורבותינו דרשו מנקה הוא לשבים
ולא ינקה לשאינן שבים ,íéðá ìò úåáà ïåò ã÷ô :כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם,
שכבר פירש במקרא אחר )שמות כ ד( לשונאי ,íéòáø ìòå :דור רביעי ,נמצאת מדה טובה
מרובה על מדת פורענות אחת לחמש מאות ,שבמדה טובה הוא אומר נוצר חסד לאלפים:
... :íù úåîù :àøæò ïáàוהנה השם הנכבד ]-יקוק[ הכניסוהו במדות והוא שם העצם,
וכבר הזכרתי בפרשת ואלה שמות כי פעמים הוא שם התואר ופעמים מדה ,והם שתים.
ומלת אל שלישית .רחום רביעית .וחנון חמישית .ארך אפים ששית .ורב חסד שביעית...
ורב אמת שמינית .נוצר חסד לאלפים תשיעית .נושא עון עשירית .ונושא פשע אחת עשרה.
ונושא חטאה שתים עשרה .ונקה שלש עשרה.
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והשם שהוא תואר כולל הנכבדים והגויות ועליונים ושפלים .ואל כמו תקיף ,שיעשה הנכון
בחכמה .ורחום כדרך כרחם אב על בנים )תהלים קג יג( שישמרם שלא יפלו .וחנון כדרך
כי חנון אני )שמות כב כו( להושיע מי שנפל ולא יוכל קום .ארך אפים שלא יכעוס מהרה
על הרשע .ורב חסד לצדיק ולרשע .ורב אמת שימלא ויקיים דברו .נוצר חסד האב לבנים
אם היו טובים.
נושא עון ...ונשיאת חטא על שני דרכים .הדרך האחת ,שימחול לו ,כמו זה שהוא לשבח
לנשוא העון .והדרך האחרת ,שיהיה נושא העון אחד רשע .והנה לנושא העון יהיה לגנאי
ולנשוא העון לשבח ,כמו ונשא את עונה )במד' ל ,טז( ,כי העונש יסור מעליה ויהיה עליו.
ונושא פשע ,דע כי פשע קשה מעון ,כאילו הוא הפושע יוצא מתחת הרשות ,כמו אז
תפשע אדום מתחת יד יהודה )מ"ב ח כב( ,והנה עון פחות ממנו ,והוא בזדון ,ומלת חטאה,
כמו חטאת והוא שם דבר ,ואיננה כמו הממלכה החטאה )עמוס ט ח( ,כי היא תאר .ומלת
חטאה כוללת כל מחשבה וכל שגגה במעשה ,כי עון במעשה או בלשון.
והנה הסתכלנו תפלת משה על דבר המרגלים )במדבר יד יח( ויאמר ה' שהוא שם העצם,
והמדות תהיינה עליו נאמרות .ולא הזכיר השם השני שהוא תאר ,כי השם רצה להשמיד,
ולא אל ,כי אין צורך להזכיר המדה הזאת ,ולא רחום כי ישראל לא היו פתאים ,ולא חנון
כי לא נעשה להם חמס שיצעקו אל השם להושיעם .והזכיר ארך אפים כי היו רשעים .ורב
חסד .לכל הוא .ולא הזכיר ואמת ,כי היו חייבים .והזכיר נושא עון ופשע ,ולא הזכיר
וחטאה ,כי לא היו שוגגים .ומרוב הענוה שהיתה במשה הכניס נפשו עם ישראל לאמר
וסלחת לעונינו ולחטאתינו ,ולא הזכיר פשעינו ,בעבור גודל מעלתו ,שלא יתכן שיפשע:
... :øö÷ä ùåøéôä :àøæò ïáàוטעם 'אל' בעבור 'רחום' ,כי יש מרחם ואין יכולת לו.
ו'אל' מגזרת כגבר אין איל )תהלים פח ,ה( .ורחום ,לולי אות הגרון היה דגוש כי כל
הנמצא הוא מהבנין הכבד חוץ ממלת ארחמך )שם יח ב( שפירושה אבקש ממך רחמים.
וזאת מדת רחמים היא יוצאת ,וכן חנון ובעין החמלה ,והחנינה באזן כטעם ושמעתי כי
חנון אני )שמות כב כו( .והנה הטעם ,שהוא רחום בנסתרות מבני אדם ,וחנון  -לשמוע
צעקת החמס .ארך אפים  -בעבור הראות הקצף בנחירים אמר הכתוב חרה אפי בך )איוב
מב ,ז( .ועל דרך משל ,מי שיהיו נחיריו ארוכים לא יקצוף מהרה .וזה טעם ארך אפים.
וזה הפך קצר אפים יעשה אולת )משלי יד ,יז( .ורב חסד  -יש רב כמו גדול ...והטעם
שהוא גדול מפאת חסד שיעשה בלי חיוב .גם אמת לקיים החסד:
)ז( נוצר חסד ,ומי שיעשה חסד יצור חסדו ולא ישנה לדורות רק לאוהביו ,כי כן כתוב.
ונשיאת העון שישאנו מהחוטא .והטעם יסירנו ,כי אין העון עצם עד שינשא ,רק הוא
מקרה .ועון  -כל שנעשה בזדון .ופשע  -גדול ממנו כי הוא כיוצא מתחת הרשות .וחטאה
 שם כלל ורובה שגגה ,כמו ולא יחטיא )שופטים כ טז( .ואלה המדות כנגד השנים .ונקהלא ינקה  -לאשר אינם שבים .על כן פסקו הקדמונים )יומא פו (.במלת ונקה ,כי מזה
למדו שמנקה לשבים .ולפי דעתי שהוא דבק .והטעם ,אע"פ שישא העון לא ינקה בסוף.
ואם מת החוטא ולא הענישו לשלם גמולו בראשו ,והיה בנו כמוהו ,יפקד עון האב על
הבן .וכבר פירשתיו בפרשת וישמע )שמות כ ה( ,גם זאת מדת רחמים ,שיאריך לאב עד
בוא הבן .ואם הבן טוב לא יפקד עון האב עליו .אם כן מה טעם ונקה לא ינקה? יש
להשיב ,כי על הרוב דבר הכתוב ,כמו יראת ד' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה )משלי
י ,כז( ,והפך הדבר ,יש צדיק אבד בצדקו ,על כן כתוב מלת יש ,כי הוא המעט .וכן יש
מפזר ונוסף עוד )שם יא כד( .ויש אשר יהיה הענן )במדבר ט ,כ( ,כי המנהג שיעמד שנים:
 :íù :ï"áîøוטעם ויעבר ה' על פניו ,שקיים 'אני אעביר כל טובי על פניך'.
 ,ìà 'ä 'ä àø÷éåשלש תיבות הללו הן שמות הקדש ,וחכמים יקראו אותן מדות )ר"ה יז(:
כי הם מידת בעל התשובה ,ומדת רחמיו ,ומדת טובו ,והשם המיוחד לא יתרבה בהן.
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והנה המדות שהם מקרים באדם הן עשר מדות רחום וחנון וכו' ,והנה כולן מדות מצד
אחד ,ומצד אחר השלש הן שמות עצם ,והעשר מדות .והמדות נאמרו על השמות ,כי רחום
וחנון וארך אפים באל עליון ,על כן לא אמר מרחם וחונן ומאריך אפים ,כי השם פעול
למדות האלו.
ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים ,במדת רחמים ,שהוא מרבה החסד על גבורתו ועוזו
והאמת ברחמיו ,ונוצר חסד לאלפים ,כי זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל )תהלים צח ג(.
או נוצר ,מצמיח ,מן ונצר משרשיו יפרה )ישעיה יא א( .ובטובו הוא נושא עון ופשע,
וחטאה ,מלשון אני עשיתי ואני אשא וגו' )שם מו ד( .ונקה לא ינקה ופוקד עון אבות על
בנים ,פירוש לנשיאות ,ויקרא מדה כי ינקה אותו בפקידה ההיא ,ומפני כי הנשיאות איננו
שוה בעון ופשע ובחטאה אבל בכל אחד ענין מיוחד לו יקרא בכל אחד מדה אחת:
í"áîøä éôì úåãéî â"é ïéðî

] :æ"ñø ïîéñ ú"åù :í"áîøהוצאת בלוי[ ...ושהשם הראשון אינו מן השלש עשרה מידות
הרי זה דבר נכון ,לא שמעתי מעולם מי שחלק על זה ,ופשוטו של מקרא מורה על זה,
לפי שהוא יתעלה אמר וקראתי בשם ה' לפניך ,אחר כך סיפר קיום זאת ההבטחה ,והזכיר
שה' יתעלה שמו קרא ה' אל רחום וחנון וגו' .והגאונים כולם מסכימים על זה .וכבר הזכיר
הרב בהלכות )מס' ר"ה פ"א( דברי רב האיי ז"ל ורב חסד שהיא מדה ששית ,וזה לא יהיה
אלא אם יהיה המנין מן השם השני.
ובני אדם נחלקו גם במנין ,יש מי שמונה ונקה מדה אחת ,לא ינקה מדה שניה ,והוא
התרגום עצמו-] ,שתרגם ונקה ,סלח לדתיבין לאוריתה ולדלא תיבין לא מזכי[ ויש מי שמונה אותם
יחד מדה אחת ואומר שהם מדה אחת ,ומבאר כונתם ,שהוא יתעלה לא יעקור מן השרש
ולא יעשה כלה ,נגזר ממה שאמר )ישעיה ג כו( ונקתה לארץ תשב] ,וממה שאמר[ )ירמיה ל
יא( ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך ,ר"ל לא אעקורך מן השורש בעונש ,וכאילו הוא אומר
שהוא יתעלה כאשר יענוש לא יעשה כלה.
)ואופן( מניינם לפי המפורסם הרי הוא זה – הראשון ה' ,השני אל ,השלישי רחום ,הרביעי
חנון ,החמישי ארך אפים ,הששי רב חסד ,השביעי ואמת ,השמיני נוצר חסד לאלפים,
התשיעי נושא עוון ,העשירי ופשע ,האחד העשר וחטאה ,השנים עשר ונקה ,השלשה עשר
לא ינקה .ומי שמונה ונקה לא ינקה מדה אחת ,כמו שפרשוהו פרשני ספרד ,יאמר שמה
שאמר עוד פוקד עוון אבות הוא המדה השלש עשרה.
ולא שמענו מעולם מי שמנה ה' הראשון ,ולא יתכן גם כן למנותו מצד העניין ,לפי שכל
אלו מדות שונות זו מזו ,לכל מידה מהן ענין )אחר( ,וה' ה' הוא ענין אחד ,אפילו תחזור
עליו מאה פעמים ,ולא בא כאן לכופלו אלא כמו שבארנו לומר שה' קרא ואמר ה' ,אל,
רחום ,וחנון וגו' .וכתב משה.
 ,'ä 'ä :íù úåîù :í"áîøä ïá :íäøáà åðéáøהשם הראשון דבוק ב'ויקרא' ,והשם השני
נשמע בקריאה כי הוא המתואר 'אל רחום' וגו' ,ìà .אלוה גבור ,נגזר מן יש לאל ידי וגו'.
 ,íåçøעם גדולת כוחו ,רחום הוא לברואיו )תהלים ??( ורחמיו על כל מעשיו ,ïåðçå .גומל
טוב ,גזירתו מן )???( אשר חנן וגו' .ו'חנון' מכריח על ענין הטוב שהוא גומל בחמלה
לנגמל ,ולפי שיש בו ענין הטוב נאמר )בראשית לג ה( הילדים אשר חנן אלקים וגו' ,ולפי
שיש בו ענין החמלה נאמר )שמות כב כו( ושמעתי כי חנון אני.
 ,íéôà êøàמאריך למי שראוי לעונש שאינו ממהר להפרע ממנו ,ו'אפים' השאלה לכעס,
ולחכמים ז"ל )ב"ק נ (:ארך אף לא נאמר אלא ארך אפים ,לצדיקים ולרשעים .ויתכן שמובן
מאמרן ז"ל שהוא מאריך לצדיק כשחטא ואינו ממהר להפרע ממנו מפני שהוא קרוב
לתשובה ,ולא זה בלבד אלא הוא מאריך לרשע שהוא יודע ]בו[ מתחילה שלא ישוב ,כמו

    

î

   

325

íéøùé íéèôùî

שהאריך לפרעה ,וזה מתאים יותר עם כווכנתם .וגם יתכן שמובנו טעם ]אחר[ והוא שהוא
יתעלה כמו שאינו ממהר ]להפרע מן[ הרשע אלא מאריך לו ,כך לפעמים מאחר שכר
הצדיק ואינו ממהר ]לשלם גמול[ כמו שאיחר שכר יוסף על ציותו בהנזרו מן אשת אדוניו
משך מאסרו ]בבית הסוהר[ ואמר הכתוב )דברים ח טו( להטיבך באחריתך.
 ,ãñç áøåהמצאת המציאות כולה המוקדם והמאוחר חסד ממנו ]ככתוב[ )תהלים פט ג( עולם
חסד יבנה ,úîàå .הטעם אע"פ שהוא יתעלה עושה חסד עם האדם במה שאין ראוי לו,
הוא כמו כן משלם לו שכר כראוי לו ,וזהו מה שיגזור הצדק והאמת ]ככתוב[ )בראשית טו
ג( והאמין בה' ויחשבה לו צדקה) ,דברים ו כה( וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות וגו',
ואמר יעקב )בראשית לב יא( קטנתי מכל החסדים ומכל האמת על שתי מידות אלה יחד במה
שעשה עמו ]ה'[ יתעלה ,וגם זה כלומר שילום השכר שהוא אמת יש בו מן החסד כמבואר
למשכילים ]ככתוב[ )תהלים סב יג( ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו.
 ,íéôìàì ãñç øöðאע"פ שהוא יתעלה עושה חסד עם עבדיו בטובו וברחמיו ,הוא משלם
שכר בחסדו לזרעם ולבאים אחריהם ,כמו שביאר וידעת כי ה' אלקיך הוא וגו' לאלף דור,
ומאמרו כאן לאלפים .ושם לאלף דור מראה שהכל גוזמא לא הגבלה ,זה הוא פשטיה
דקרא ואם לאו ]קשה[ שהרי אין גבול לחסדו יתעלה ]וכך[ אמר דוד )ב"ק נ (:וחסד ה'
מעולם ועד עולם וגו' לשמרי בריתו וגו' ,ומאמרו מעולם ועד עולם ראיה על העדר ההגבלה,
והדרש כמו שידעת עשה אותו להגבלה במאמר מרובה מידת רחמים ממידת הדין אחת
לחמש מאות וגו'.
 ,äàèçå òùôå ïåò àùåðביאר סליחת החטאים עם ]מילת[ 'נושא' דברה תורה כלשון בני
אדם ,מפני שהאיש בינינו ]בין האנשים[ יצער אותו חטא שחוטאים לו כאילו הוא משא
שהוא נושא ,וכאשר ענש עבורו והתנקם שקטה נפשו והוקל כאבו כאילו היה נושא משא
ופרק אותו מעליו ,ולפיכך אמר ]ה'[ יתעלה בנתינת טעם לחיוב תוכחה 'ולא תשא עליו
חטא' ,כלומר לא יהיה נשאר בנפשך חטא ממנו שתכעס עליו בעבורו ,זהו פשטיה דקרא.
וכדי לקרב אל שכלנו ביאור לנו ]ה'[ יתעלה ]במילת[ 'נושא' שהוא סולח לחטאים שיחטא
האדם לפניו ואינו נפרע ממנו בעבורם כאילו ]החטא[ הוא דבר לסבול או לשאת .והטעם
שהוא סולח ואינו נפרע ולא העבירות הקטנות בלבד אלא גם הגדולות ,והתחיל בגדולות
'עון' העבירה שיעשה האדם במזיד ,ולא העון בלבד אלא 'ופשע' שהוא גדול ואלים בכפירה
ומרידה כעבודה זרה וכיוצא בו .אחרי זה נשלם ביאור שאר העבירות במאמר 'וחטאה'
שהיא השגגה כמו שנודע מפירוש המעתיקים ז"ל חטאים אלו השגגות פשעים אלו המרדים
עוונות אלו הזדונות.
 ,ä÷ðé àì ä÷ðåמה שאני מבין מן פשטיה דקרא שתואר זה יוצא מכלל מה שקדם לו והוא
הקדמה למה שבא אחריו ,והפירוש לפי זה שאע"פ שהוא ממידותיו יתעלה להיות נושא
עון ופשע וחטאה ,לא ימחול לכל חוטא עד שלא יתבע ]כלל[ מחוטא ]אבל[ ונקה לא
ינקה ]כלומר[ אבל יתבע מן החוטא אם התמיד בחטא.
ודעת אבא מרי ז"ל בתואר זה שהוא דבוק במה שקדם לו בהיותו גם הוא מידת רחמים
והפירוש לפי זה שהוא יתעלה יתבע מן החוטא בלבד ולא מבנו אלא שעל עבודה זרה
הוא נפרע מן החוטא ומזרעו ומן הבאים אחריו ,וזה טעם התואר.
 ,'åâå íéðá ìò úåáà ïåò ã÷åôוזה או הגבלה כמו שהוא מפורסם וכתוב או גוזמא פחותה
הרבה מגוזמת נוצר חסד לאלפים .ונודע ומפורסם פתרון אונקלוס כדי להקל קושי ]ענין[
זה בשכלינו.
ואמיתת הענין כי סוד משפטיו ומעשיו יתעלה אין להשיג תכליתם מי יעמוד בסוד ה' ,אבל
אנחנו מבינים מן המידות האלה כי מידות הרחמים מרובות ומידת הדין אחת או שתים.
ומי שקדם לנו בביאור המידות האלה לו פירושים אשר קצתם או רובם מתאימים עם מה
שפרשנו ומה שבדעתי כבר אמרתי.
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 ,ìà... :íù úåîù :éðå÷æçדיין ושופט כמו )??( עד האלהים יבוא דבר שניהם,íåçø .
מרחם על עניים ומצילם ,זו מידת רחמנות ,ïåðçå .שייך אף לעשירים כמו שנאמר )תהלים
לז כא( וצדיק חונן ונותן ,יחנך בני ,ויחנך ,íéôà êøà .לשון המתנה כמו )דניאל ז( וארכא
בחיין יהיבת להון ,דדניאל וגו' ,ארך אפים אין אני ממהר ליפרע מן הרשעים אולי ישובו
מעצמן ,ולצדיקים אני מאריך אפי ליפרע מהם ומגדיל אפי עליהם כדי לזכותם לחיי העולם
הבא ,ãñç áøå ...כמו שמצינו )סוטה יא (.מרובה מדה טובה ממידת פורענות ,úîàå .מאמת
מה שאני מבטיח.
... ,òùôå ïåò àùåðנושא פנים לשבים ,ä÷ðé àì ä÷ðå .לגמרי אם לא ייטיבו מעלליהםã÷åô .
 ,úåáà ïåòשהרי משאו הכבד לאחד נוח לשנים ,והכבד לשנים נוח לג' ,שאם ילקה אדם
על כל עוונו אין העולם מתקיים אלא הוא לוקה במקצת וזרעו במקצת ,והוא מידת שלש
עשרה שגם היא לטובה ,והא דכתיב )דברים כד טז( לא יומתו אבות על בנים התם בבית
דין של מטה והכא בבית דין של מעלה.

 ,íåçø... :íù úåîù :åðøåôñעל החייבים להקל עונשם בקראם אליו כאמרו )תהלים לד
יז( פני ה' בעושי רע וגו' צעקו וה' שמע ,ורואה בעני נדכאים כענין )שמות ג ט( וגם
ראיתי את הלחץ ,ïåðçå .עושה כן וגומל טוב לשואלים ,אע"פ שאינם ראויים לו,íéôà êøà .
לצדקים ולרשעים כדי שישובו ,ãñç áøå .מטה כלפי חסד בדינו כאמרם ז"ל )ר"ה יז(
מעביר ראשון ראשון וכך היא המידה ,úîàå .ורב אמת 'מאריך אפיה וגבי דיליה' כאמרם
ז"ל )שם( ועון עצמו אינו נמחק ,וכאמרם אשר לא ישא פנים ,אין אברהם מציל את
ישמעאל ולא יצחק מציל את עשו ,ולא יקח שוחד שאין מצוה מכבה עבירה.
 ,íéôìàì ãñç øöåðשומר זכות אבות לבנים להטיב לבנים בשביל אבותם ,ïåò àùåð .מזיד,
ופשע ,מרד במלכות ,וחטאה ,הכעסה נוספת על המרד כענין )???( כי רעתכי אז תעלוזי,
אבל אין נשיאות האחד כנשיאות האחר בלי ספק ולכן ימנו למידות נפרדות.
 ,ä÷ðåאע"פ שהוא מנקה לשבים מאהבה ,והיא תשובה המגעת עד כסא הכבוד כמו שאמרו
ז"ל שעונות נחשבים להם כזכויות מכל מקום לא ינקה אפילו לשבים כאשר תהיה תשובתם
מיראת עונש בלבד כאמרם ז"ל שזדונות נחשבים להם כשגגות.
 ,íéðá ìò úåáà ïåò ã÷åôממתין לאבד רשעי ארץ עד שתמלא סאתם וזה המילוי הוא שיגיע
עונו למדרגה מן הרע שלא תהיה עמה תקות תשובה ,וזה על הרוב כשיתמיד רשעם בכמה
דורות זה אחר זה .על שלשים ,כשיוסיף הדור האחרון להרע מאבותיו כענין )ירמיה ז כו(
ויקשו את ערפם הרעו מאבותם .ועל רבעים ,כשלא יוסיפו אבל יתמידו.
 :é"úëî èå÷éì :à"øâ :åäéìà úøãàשמות שם ,ìà... :בעל כח גדול ,ש'אל' בכל מקום
מורה על כח ור"ל כאן כח לכבוש כעסו ולרחם ,והוא רחמים גדולים.
 ,ïåðçå íåçøשניהם לשון רחמנות כמ"ש )??( יחנך בני ,אלא שב' רחמנות הן א' מצד כאבו
שהוא עשוק או בחוסר מזונות וכיוצא ,ב' מצד אהבתו אליו כמו האב לבנו וכיוצא שנושא
חן בעיניו ונותן לו כל משאלותיו .וגדר הראשון רחמים והשני חנינה .והשי"ת מרחם על
כל בריה ,וכל בריה נושאת חן בעיניו לחנן אותה ,והוא מרחם על כל בריה ואין שום
בריה בזויה בעיניו ,וכן כתוב )??( וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם.
 ,íéôà êøàכמשמעו מאריך אף .ו'אל' הוא סמוך לרחום וחנון ,ור"ל שבעל כח הוא לרחם
ולחנות ,ולכן כתיב וחנון בוא"ו וארך אפים בלא וא"ו מפני שהוא בפני עצמו.
 ,ãñç áøåחסד הוא שונתן לאדם יותר מן המגיע לו בשכרו ,ורב חסד הוא שנותן לכל אחד
יותר מצרכיו וכמש"כ על כל מה שבראת להחיות וכו'.
 ,úîàåלקיים הבטחתו אף אם הוא דבר גדול שאין נותן לאדם אחר.
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 ,íéôìàì ãñç øöðהוא זכות אבות .נושא עון ופשע וחטאה ,הוא כסדר תתן אמת וכו'.
 ,ä÷ðé àì ä÷ðåכפשטיה הוא הכל אחד וכדרך שם הפועל עם הפעלים וכמ"ש בפ"ה דב"ק
כל האומר וכו' ,אבל בעלי קבלה וזוהר והעולם נקטו את התרגום ומכילתא מנקה הוא
]לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים[ ,הוא מידה אחת רחמים גדולים שמנקה אותו כאילו
לא חטא מעולם והוא יותר על הכל==.àñ÷ óãå :âñ÷ óã) çìù øäæ à"øâä øåàéá ïééò== .
... :íù úåîù :í"éáìîהרחמים הוא מצד דכאות האיש שמעורר רחמים ,וחנינה הוא
מצד מציאת חן כמ"ש )תהלים קב( אתה תקום תרחם ציון ]מצד דכאותם ושפלותם בעת
שיהיה קושי השעבוד[ ,כי עת לחננה ]מצד החנינה אף בלא קושי השעבוד[ .הרחמים שייך
על הגוף והחנינה על הנפש כמ"ש )ישעיה כד( על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו,
כמש"כ בפירושי שם.
 ,íéôà êøàבעת שהדין נותן להעניש אינו מעניש תיכף רק מאריך אף שמא יחזור בתשובה,
והוא פחות מן הסליחה כמש"כ בפסוק )משלי יט( שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבור
על פשע.
 ,úîàå ãñç áøåאמת הוא לקיים הבטחה או לעשות כפי הדין והמשפט ,והחסד לא ישקיף
על זכות או הבטחה וגם לא ישקיף על מציאות חן ורחמים ,רק יעשה מתוך חסדו ,כמו
בריאת העולמות שהיה מצד החסד כמ"ש כי אמרתי עולם חסד יבנה.
 ,íéôìàì ãñç øöåðהיא מידה אחרת שנוצר חסדי אבות לבניהם ,שבזה לא שייך חנינה
ורחמים כי אינם עדיין בעולם ,רק מצד מידת חסדו ,ויש שנוצר חסד לאלף דור ויש לאלפים
כמ"ש חז"ל כאן מאהבה כאן מיראה.
 ,äàèçå òùôå ïåò àùåðזו מידה אחרת על סליחת עון ,ויש בזה ג' ענינים שהעון הוא מה
שמעוה מצד השכל ע"י מינות וכפירה ,והפשע הוא מצד המרד ,והחטא הוא מצד התאוה,
וכל אחד היא מידה מיוחדת כמ"ש בכ"מ.
 ,ä÷ðé àì ä÷ðåפירוש חז"ל מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים ,שכבר ביארתי
)שמיני סי' צ"ה( שהמקור הבא לפני פועל הבא בשלילה מורה שהיה ראוי להיות ולא
היה ,כמו והפדה לא נפדתה ,בכה לא תבכה ,ור"ל מה שראוי שינקה לשבים לא ינקה כי
להבלתי שבים בתשובה אינו מנקה.
 ,úåáà ïåò ã÷åôהיא מידה אחרת עפמ"ש בפי' מלכים שבני זרע המלכים שחטאו לא נענשו,
אבל אם ג' דורות חטאו נענשו ,וחז"ל פירשו שמה שפוקד עון אבות הוא כשאוחזים
מעשה אבותיהם בידיהם ,ר"ל עון אבות שהוא קיים על בנים ועל בני בנים ,שאז חטאו
ג' דורות ,הוא פוקד על שלשים ועל רבעים ,ושלשים הם עצמם בני בנים ,על כן בעשרת
הדברות ובפרשת שלח אמר פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים ,כי שם בא
על הכוונה שפוקד על ד' דורות עם החוטא ,ועמ"ש בזה בפרשת יתרו.
... :å ÷øô äáåùúä áéúð :ì"øäîואמר  ïåðçå íåçøשתי מדות הם ,האחד לעשות רחמים
עם מי שאינו יכול לעמוד במדת הדין ,וחנון ענין זה החנינה לאדם שהש"י נותן מתנת
חנם לאדם אף שאינו ראוי ליתן לו והוא ית' נותן לו דרך חנינה ,וזה יותר מן רחום כי
רחום לרחם על הבריה שלא יאבד שלא יהיה נעשה בו הדין ,וחנון הוא מתנת חנם.
ואמר  ,íéôà êøàפירוש שהוא מאריך באפו שלא להשחית האדם מיד ,אף כי הוא חוטא
מ"מ מאריך לו אף אולי ישוב.
 ,ãñç áøåפירוש כאשר הוא יתברך משלם הטוב לאדם ומשלם ברוב טוב אף כי יש כאן
דבר שלא יעשה עמו חסד מ"מ מצד רבוי החסד שהוא עם הש"י גובר החסד שהוא אצל
הש"י ,ומפני זה דרשו רב חסד מטה ידו כלפי חסד כי כאשר הזכיות והעונות שוים הש"י
מכריע לכף זכות מפני רבוי הטוב שנמצא אצלו ית'.
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 ,úîàåפירוש אע"ג שאינו משלם השכר טוב לצדיקים מיד ,הוא אמת לשלם להם לבסוף,
ובזה מדותיו ית' אמת כאשר בסוף ישלם להם.
 ,ãñç øöåðשאף לבניהם לאלפים דור ישלם להם ,וזהו יותר מן הראשון .ובגמרא קאמר
אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת ומתרץ בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסד ,פי' בודאי
רצון הש"י שיהי' נוהג על פי האמת ועל פי הדין ואם אינו יכול לעמוד מצד האמת אז
הש"י עושה עמו חסד ,ובודאי יותר טוב אם אפשר שיכול לעמוד מצד האמת ,ודברים
גדולים הם אלו דברים למשכילים.
 ,äàèçå òùôå ïåò àùåðעון הוא מזיד ופשע מרדים וחטאה שוגג ,וזכר הכתוב שלא כסדר
כי מה שעובר על פשע שאם ידין אותו על פשע לגודל הפשע לא יוכל להתקיים ולכך
עובר על פשע ,אבל עונש השוגג אינו כל כך שתאמר שאם היה דן אותו על השוגג לא
היה לו קיום ,ולפיכך מה שעובר על חטא שהוא שוגג הוא יותר חסד מכל.
ואח"כ אמר  ,ä÷ðåדהיינו שמנקה לשבים לגמרי מן החטא וזה נקרא ונקה ,וקשה הרי כבר
מנה במדות אני ה' קודם שיחטא אני ה' לאחר שיחטא ויעשה תשובה ,ויש לתרץ דמה
שכתוב אחר שיחטא ויעשה תשובה דהיינו שעשה תשובה על כל חטאיו עד שהוא כמו
צדיק גמור ועם זה הש"י נוהג במדת הרחמים לגמרי ,ולכך אמר אני הוא אחר שיחטא
ויעשה תשובה ,אבל כאן מדבר שעשה תשובה על קצת עבירות ואותם מנקה ועל קצת
לא עשה תשובה ואותם אינו מנקה.
ובפרק שבועת הדיינין )שבועות לט( ונקה לא ינקה אמר ר' אלעזר א"א לומר ונקה שכבר
כתיב לא ינקה ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר כתיב ונקה הא כיצד מנקה לשבים ואינו
מנקה לשאינם שבים ע"כ .וזה גם כן ממדת טובו שאם עשה תשובה על מקצת חטאיו אף
שלא עשה תשובה על כל חטאיו וזהו ונקה לא ינקה.
ופירשו ז"ל מנקה לשבים ואינו מנקה לאינן שבים ,וקשה פשיטא כי למה ינקה לאינם
שבים ,אבל מדבר הכתוב בחוטא ששב על מקצת חטאיו ועל מקצת חטאיו לא שב והיה
ראוי כי מאחר שלא שב על הכל לא ינקה לו לכך אמר ונקה ,ושלא תאמר ששב על מקצת
מנקה לו אף אותם שלא שב ולכך אמר לא ינקה:

רמב"ם :מורה נבוכים
 :ãð ÷øô :à ÷ìçדע כי אדון החכמים משה רבינו ע"ה בקש שתי בקשות ,ובאה לו
התשובה על שתי הבקשות ,הבקשה האחת ,היא בקשו ממנו יתעלה שיודיעהו עצמו
ואמתתו ,והבקשה השנית והיא אשר בקש תחילה שיודיעהו תאריו ,והשיבו יתברך על שתי
השאלות ,בשיעד לו בהודיעו אותו תאריו כולם ושהם פעולותיו ,והודיעו כי עצמו לא
יושג לפי מה שהוא...
אמנם בקשתו ידיעת תאריו הוא אומרו' ,הודיעני נא את דרכיך ואדעך למען אמצא חן
בעיניך' ,והסתכל מה שנכנס תחת זה המאמר מענינים נפלאים ,אומרו ''הודיעני נא את
דרכיך ואדעך' ,מורה על היותו יתעלה נודע בתאריו ,כי כשידע הדרכים ידעהו ,ואומרו
'למען אמצא חן בעיניך' ,מורה על שמי שידע הבורא הוא אשר ימצא חן בעיניו ,לא מי
שיצום ויתפלל לבד ,אבל כל מי שידעהו )עיין בפרק י"ח מזה החלק( הוא הנרצה המקורב,
ומי שסכלו הוא הנקצף בו המרוחק ,וכפי שיעור החכמה והסכלות יהיה הרצון והקצף
והקרוב והרחוק ,וכבר יצאנו מכוונת הפרק ואשוב אל הענין,
וכאשר בקש ידיעות התארים ובקש מחילה על האומה ונענה במחילתם ,בקש אחר כן
השגת עצמו יתעלה ,והוא אומרו הראני נא את כבודך ,נענה על המבוקש הראשון ,והוא
הודיעני נא את דרכיך ,ונאמר לו 'אני אעביר כל טובי על פניך' ,ונאמר לו במענה השאלה
השנית לא תוכל לראות את פני וכו'.
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אמנם אמרו 'כל טובי' ,הוא רמז להראות אותו הנמצאות כולם ,הנאמר עליהם וירא אלהים
את כל אשר עשה והנה טוב מאד ,ר"ל בהראות אותם לו שישיג טבעם והקשרתם קצתם
בקצת ,וידע הנהגתו להם איך היא בכלל ופרט...
יודע מצדם ,והראיה על זה
אם כן ]נמצא[ השגת הפעולות ההם הם תאריו יתעלה אשר ִ ָ ַ
שהדבר אשר יעדו בהשיגו אותו הם פעליו יתעלה ,היות הדבר אשר הודיעו תארי פעולות
גמורים ,רחום וחנון ארך אפים ורב חסד וכו' ,הנה כבר התבאר כי הדרכים אשר בקש
ידיעתם והודיעו אותם הם הם הפעולות הבאות ממנו יתעלה ,והחכמים יקראום מדות,
ויאמרו 'שלש עשרה מדות' ,וזה השם נופל בשמושם ֽ]של חז"ל[ על מדות האדם ,ארבע
מדות בהולכי לבית המדרש ,ארבע מדות בנותני צדקה ,וזה הרבה.
והענין הנה אינו שהוא בעל מדות ,אבל פועל פעולות דומות לפעולות הבאות מאתנו
ממדות ,ר"ל מתכונות נפשיות ,לא שהוא יתעלה בעל תכונות נפשיות ,ואמנם הספיק לו
זכרון אלו שלש עשרה מדות ,ואף על פי שכבר השיג כל טובו ,ר"ל כל פעולותיו ,כי אלה
הם הפעולות הבאות ממנו יתעלה בחוק המצאת בני אדם והנהגתם,
וזאת היתה תכלית כוונת שאלתו ,כי סוף המאמר 'ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי
עמך הגוי הזה' ,כלומר אשר אני צריך להנהיגם בפעולות אלך בהם בדרך פעולותיך בהנהגתם.
הנה כבר התבאר לך כי הדרכים והמדות אחד ,והם הפעולות הבאות מאתו יתעלה בעולם,
וכל אשר הושגה פעולה מפעולותיו יתואר הוא יתעלה בתואר אשר יבוא ממנו הפעל ההוא
ונקרא בשם הנגזר מן הפעל ההוא,
והמשל בו ,כי כשהושגה דקות הנהגתו בהוית עוברי בעלי חיים ,והמצאת כחות בו ,ובמי
שיגדלהו אחר לידתו ,שימנעוהו מן המות ומן האבדון וישמרוהו מכל היזק ויועילוהו
בשמושיו ההכרחיים ,וכיוצא בפעולה הזאת ממנו לא תבא אלא אחר הפעלות והמיית
רחמים והוא ענין הרחמנות ]לכך[ נאמר עליו יתעלה רחום ,כמו שאמר כרחם אב על בנים,
ואמר וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו ,לא שהוא יתעלה יפעל ויהמו רחמיו,
אלא כפעל ההוא אשר יבוא מן האב על הבן אשר הוא נמשך לחמלה ורחמנות והפעלות
גמורה ,יבוא ממנו יתעלה בחק חסידיו לא להפעלות ולא לשינוי,
וכמו שאנחנו כשניתן דבר למי שאין לו חק עלינו יקרא זה בלשוננו חנינה ,כמו שאמר
חנוני אתם רעי ,אשר חנן אלהים ,כי חנני אלהים ,וזה הרבה ,והוא יתעלה ימציא וינהיג
מי שאין לו חק עליו להמציאו והנהיגו לזה נקרא חנון,
וכן נמצא בפעולותיו הבאות בבני אדם ממכות גדולות הבאים בקצת אישים להמיתם ,או
ענין כולל ממית משפחות או איקלימים יכלו הבן ובן הבן ולא יניחו לו מקום זרע ולא
נולד] ,כבקיעת האדמה[ וכרעש וכזועות הממיתים ובתנועות עם על אחרים לאבדם בסייף
למחות זכרם ,והרבה מאלו הפעולות ,אשר לא יבאו מאחד ממנו לאחר אלא מכעס גדול
או קנאה עצומה או בקשת גאולת הדם ,ונקרא לפי אלו הפעולות קנא ונוקם ובעל חמה
ונוטר ,ר"ל כי הפעלות אשר כיוצא בם יבאו ממנו על תכונה נפשית והיא הקנאה ,או
בקשת גאולת הדם או הנקמה או הכעס יבאו ממנו יתעלה כפי התחייב הנענשים ,לא על
הפעלות בשום פנים יתעלה מכל חסרון ,וכן הפעולות כולם הם פעולות דומה לפעולות
הבאות מבני אדם על הפעליות ותכונות נפשיות הם באות מאתו יתעלה ,לא מענין מוסף
על עצמו כלל.
וצריך למנהיג המדינה כשיהיה נביא שידמה באלו התארים ויבואו מאתו אלו הפעולות
כשיעור וכפי הדין ,לא לרדיפת ההפעלות לבד ,ולא ישלח רסן הכעס ולא יחזק מדות
ההפעליות בו ,כי כל התפעלות רע ,אבל ישמר מהם כפי כח האדם –
– ויהיה בקצת הפעמים ולקצת האנשים רחום וחנון ,לא לענין הרחמנות והחמלה לבד,
אלא כפי מה שיהיה ראוי ,ויהיה בקצת הפעמים ולקצת האנשים נוטר ונוקם ובעל חמה
כפי התחייבם ,לא לענין הכעס לבד ,עד שיצוה בשריפת איש והוא בלתי כועס ולא קוצף
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עליו ולא מואס בו ,אבל כפי מה שיראהו אהתחייבו בו ,ויביט מה שתביא הפעולה הזאת
מן התועלת העצומה בעם רב,
הלא תסתכל בכתובי התורה כאשר צוה לאבד שבעה עממים ואמר לא תחיה כל נשמה,
סמך לו מיד למען אשר לא ילמדו מתכם לעשות ככל תועבותיהם אשר עשו לאלהיהם
וחטאתם לה' אלהיכם ,יאמר לא תחשבו שזו אכזריות או בקשת גאולת הדם ,אבל הוא
פועל שיגזור אותו הדעת האנושית ,שיוסר כל מי שיטה מדרך האמת וירוחקו המונעים
כלם אשר ימנעו מן השלמות אשר היא השגתו יתעלה ,ועם זה כולו צריך שיהיו פעולות
הרחמנות והמחילה והחמלה והחנינה באות ממנהיגי המדינה יותר הרבה מפעולות העונש,
שאלו השלש עשרה מדות כלם מדות רחמים ,בלתי אחת והיא פוקד עון אבות על בנים,
כי אמרו ונקה לא ינקה ענינו ושרש לא ישרש כאמרו ונקתה לארץ תשב.
ודע כי אמרו פוקד עון אבות על בנים אמנם זה בחטא של עבודה זרה לבד ...וכבר יצאנו
מענין הפרק.
אבל בארנו למה הספיק לו הנה מזכרון פעולותיו זכרון אלו לבד ,והוא מפני שהוא צריך
אליהם בהנהגת המדינות ,כי תכלית מעלת האדם ההדמות בו יתעלה כפי היכולת ,כלומר
שנדמה פעולתנו כפעולותיו ,כמו שבארו בפרשת קדושים תהיו ,אמרו מה הוא חנון אף
אתה היה חנון ,מה הוא רחום אף אתה היה רחום ,והכונה כולה כי התארים המיוחסים
לו יתעלה הם תארי פעולותיו לא שהוא יתעלה בעל איכות:
====חסר יד הקטנה=== מובא לעיל== וספר הכתב והקבלה בספר במדבר ====

חסד
אפּים ְ ַורב ֶ ֶ
ארִ ַ ַ 
לאמר :ה' ֶ ֶ
דּבּרתּ ֵ ֹ
כּאשׁר ִ ַ ְ ָ
כּח ה' ַ ֲ ֶ
ועתּה ִ ְיגַדּל ָנא ֹ ַ
ְַָ
שׁלּשׁים
בּנים ַעל ִ ֵ ִ
פּקד ֲעוֹן ָאבוֹת ַעל ָ ִ
ינקּה ֹ ֵ
ונקּה ֹלא ְ ַ ֶ
ופשׁע ְ ַ ֵ
נשׂא ָעוֹן ָ ָ ַ
ֵֹ
רבּעים :במדבר יד יז-יח
ועל ִ ֵ ִ
ְַ
 :íù :é"ùøה' ארך אפים ,לצדיקים ולרשעים ... .ונקה ,לשבים .לא ינקה ,לשאינן שבים.
... :íù :ï"áîøולא הזכיר 'וחטאה' בעבור שאלו מזידים ופושעים .ולא ידעתי למה לא
הזכיר רחום וחנון ,אולי ידע משה כי הדין מתוח עליהם ולא ימחול לעולם ,לכן לא ביקש
רק אריכות אפים שלא ימיתם כאיש אחד ולא ישחטם כצאן במדבר שימותו במגפה ,ובעבור
שלא בקש עתה אלא אריכות אפים אמר לו 'סלחתי כדבריך' שאהיה להם ארך אפים ורב
חסד .והזכיר פוקד עון אבות ,לאמר שאם יראה שלא למחות עונם יפקוד עון אבות על
בניהם ולארך אפים יקחם ,ומזה היתה הגזרה לקבוע להם בכיה לדורות בלילה הזה כי
פקד עונם על זרעם:

 :æé äðùä ùàøויעבר ה' על פניו ויקרא ,אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב
אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו
למשה סדר תפלה ,אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה
ואני מוחל להם.
ה' ה' ,אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה
תשובה .אל רחום וחנון ,אמר רב יהודה ברית כרותה לשלש עשרה מדות
שאינן חוזרות ריקם שנאמר )שמות לד( הנה אנכי כרת ברית.
 :ä à äðùä ùàø :ù"àøä é÷ñôואומר ר"ת דשני שמות הראשונים שתי מדות ,כדדרשינן
לה הכא אחת קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטא אם שב .אל ג' ,רחום ד' ,וחנון ה' ,ארך
אפים ו' ,ורב חסד ז' ,ואמת ח' ,נוצר חסד לאלפים ט' ,נושא עון י' ,ופשע י"א ,וחטאה
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י"ב ,ונקה י"ג .דעון ופשע וחטאה שלשה ענינים הן כדאמרינן בפרק אמר להן הממונה
)יומא לו (:דעונות הם זדונות פשעים אלו המרדים חטאות אלו השגגות.
ובמגילת סתרים דרבינו נסים גאון אינו מונה השם הראשון שיש פיסוק בין שני השמות,
והכי קאמר קרא ויקרא הקב"ה ששמו ה' קריאת ה' אל רחום וחנון ,וקא חשיב נוצר חסד
לאלפים בשתי מדות ,דנוצר חסד היינו מדה אחת ולאלפים מדה אחרת דמדה טובה מרובה
על מדת פורענות חמש מאות ,דבמדת פורענות כתיב על רבעים ובמדה טובה כתיב לאלפים.
ולא נהירא לי כלל דלמה ליה למיכתב ויקרא ה' הא כתיב ויעבור ה' על פניו ועליה קאי
ויקרא ,ומה לו להזכיר השם אחרי ויקרא ,ועוד נוצר חסד בלא לאלפים אינו מדה דאפילו
הרעה הוא נוצר עד רבעים וכל המדות מדות ויתור הם .וכן נהוג לאומרן בכל גלות ישראל
שהחזן אומר ויעבור ה' על פניו ויקרא והקהל מתחילין ה' ה' אל רחום וחנון וגו' ,ולדברי
הגאון היה לו לחזן לומר ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ולקהל להתחיל ה' אל רחום וגו'.
]=[úåãéî â"éä ïéðîá íéðåùàøäúåèéù àéáîù ïàë éøéàî ò"òå ,ù"àøä úåôñåúáåúåôñåúá íâ ù"ééò

==לציין לראשית חכמה "יעשו לפני" הכוונה להתנהג כך
=במנין י"ג מידות ע"ע ספר חסידים סימן ר"נ ,ובמקור חסד שם הרבה מ"מ ,ואריכות
במהר"ל נתיב התשובה פרק ו ,בני יששכר מאמר ר"ח אות א חודש אב ג אות ז ,נחל
אשכול הלכות תפילה סי' ג אות ו ,מדרש שוח"ט פרק צג שיש מונין י"ג ,ויש מונין י"א
ויש מונין י' מידות עיי"ש ,ופרקי דר"א סוף פרק מו.
==ביאור מר' אביגדור מילר בספר שמות עיי"ש אם יש חידושים להעתיק ==
... :à ÷øô äåðòä øòù :äîëç úéùàøכי מדות הענוה ועוד הם להיות האדם עובר
על מדותיו ומרחם ,וכיוצא בהם שהם י"ג מדות שאנו מזכירים ,אל רחום וחנון ארך אפים
ורב חסד וגו' ,וכן מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו ,שפי' הרשב"י
באדרת נשוא שהם י"ג מדות של רחמים באריך .הרי כל מקום שאתה מוצא גדולתו אפילו
למעלה שהוא מקום הנאות שם ימצא הענוה ,ולכן צריך האדם לדמות ליוצרו ולהיות עובר
על מדותיו ושאר המדות הנזכרות בהקדוש ברוך הוא בי"ג מדותיו.
וכן פירשו רבותינו ז"ל במדרש )ילקוט עקב תתעג( זה לשונם :ללכת בכל דרכיו אלו הם דרכי
המקום ,ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת ,ואומר )יואל ג ה( כל אשר יקרא
בשם ה' ימלט ,וכי היאך אפשר לו לאדם ליקרא בשם ה' אלא נקרא המקום רחום וחנון,
שנאמר )תהלים קמה ח( ,רחום וחנון ה' ,אף אתה הוי חנון ועושה מתנת חנם .נקרא המקום
רחום ,שנאמר )דברים ד לא( ,כי אל רחום ה' אלהיך ,אף אתה הוי רחום .נקרא המקום צדיק,
שנאמר )תהלים טז א( ,כי צדיק ה' צדקות אהב ,אף אתה הוי צדיק .נקרא המקום חסיד,
שנאמר )ירמיה ג יב( ,חסיד אני נאם ה' ,אף אתה הוי חסיד ,לכך נאמר )ישעיה מג ז( והיה כל
אשר יקרא בשם ה' ימלט ,ואומר )משלי טז ד( ,כל פעל ה' למענהו ,עד כאן לשונו.
ושמעתי משם הגאונים כי על כוונה זו אמרו במסכת ראש השנה )יז (:על ויעבור ה' על
פניו ויקרא ,אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתיב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקדוש
ברוך הוא כשליח צבור והראהו למשה ואמר לו כל זמן שישראל יעשו לפני כסדר הזה
אני מוחל להם עכ"ל ,והדבר קשה שהרי אנו רואים שכמה פעמים אנו מזכירין י"ג מדות
ואינם נענים ,אלא אומרים הגאונים כי כוונת יעשו לפני כסדר הזה אין הכוונה לבד על
עטיפת טלית ,אלא שיעשו סדר המדות שלמד הקדוש ברוך הוא למשה שהוא אל רחום
וחנון ,דהיינו מהו רחום אף אתה תהיה רחום וכו' וכן לכל י"ג מדות.
ù"øî ê"éùìà íùá íâ íéàéáîù éðøåëæå ,àåáú éë ä"ìù ,úååöîä éîòè <?> æ"áãø i"ò ìéòì äæ ïéðò øëæåî
??åéúåùøãá??? åîéìåô
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ç"îâ / åéëøãá úëìäå éììë

ç"îâ / åéëøãá úëìäå éììë :íéðåéòå úåôñåä
ספרים העוסקים במצוות החסד וענין והלכת בדרכיו בהרחבה
õéáåá÷òé äãåäé äùî 'ø ,íééçä êøã ñøèðå÷
,åéëøãá úëìäå úååöîá íéùåãéçå ïúîå àùî
íéìùåøé) ,"äòù éùã÷" øôñ óåñá ñôãð
ïîéñ .(íéðîéñ 'çá íéãåîò ä"ð ììåë ,ç"ñùú
åáå ò"îì øù÷äå êåðéçä B"áîøä úèéùá 'à
ãåîìì éãë íéîëçì ÷áãäì) ,÷áãú
àø÷ð íùä éëøãá êìåää 'â ïîéñ .(íäéùòîî
åéëøãá úëìäå ìù ñçéä 'æ ïîéñ .'ä úòéãé
.íéáåùç íéðîéñ ãåòå .à÷åã úåãéî â"éì
ìòáùå áúëáù äøåúî íéèå÷éì" ,úåãéîä úøåú
íéëøë 'ä ,"íéðåøçàå íéðåùàø ìù ïúøåúî äô
åéãéîìúå è"ùòáä éøáãî äôé èå÷éì ììåë ,,íéìåãâ
ìàøùé 'ø úàî ,??? øñåîä éìòá éìåãâå ,(?? ãåîò)
æ"ùú íéìùåøé ,ïèøà á÷òé

ãçø à
èö÷ á
ãô÷ à
åö äö à

,ãñç úáäà

,äîëçäå ãñçä úãéîá

,éúðééò àì úòëå ãñç ïéðòá

,åðéáà íäøáà ìù íéãñç úåìéîâ
áðø à
æðø à

ñ÷ à

,äðåîàì éåèá ãñç
,íéòøì ñçéá ãñç
ìø à

,äøåúä ãñç

èîø à

,ìàøùé ãñç

øðæåø úøåãäî íò] íééç õôçì ãñç úáäà
,[íéøåàéáå úåòã äáøä è÷ìîù
,'á ÷ìç ø÷éòá ÷ìô ãåã ø"øäì äâäé åúøåúá
÷àååèéì ãåã ììä ø"âì åéëøãá úëìäå
íò ãñç úáäà øåöé÷) ïéìòé à"øì íäøáàì ãñç
,(úåôñåä
áøä ç"çä ìù úåùøãå íéùòî ãñçä ãåîò
,âøáãìåâ
íäøáà áøäì íéëøë 'á äðáé ãñç íìåò
,é÷ñìåáåè

éâàìàô íéñð íéîçø 'ø ,ùàøä úåáà
'å ù"î äù÷î ,'åëå úåøéô íäì ùé ïéðòá
úåëæä"ù ììëäî àúééøáá íééåðîä úååöîä
àéáîå äåöî ìë åðééä äàøðëå "úåøéô åì ùé
531 î ÷øô á"ç ,ù"ééò íéöåøéú 'å
øùéô á÷òé ìàøùé 'ø ,ìàøùé ïáà
ù"ééò íéãñç úåìéîâì äøåú ãåîìú ïéìèáî
æé úåáåúë ,ãåò
óñåé úéá ïøî ,ìëåø ú÷áà

,åðéáà íäøáà ìù ãñç

ä÷ ,901 à

,äøåúáù ãñçä âùåî
äî à
àø à
áîø à

ä÷ ,901 à

,ãñçä úãéî
,ãñç úòéðî

,ãñç ìù äëøò
àòø à

===

èà

===

,äøåúáù ãñçä âùåî

,ïåðçå íåçø úåéäì åðå÷ì äîãúé íãàäù é"ò
ç à ,...åúøëä éãéì àá àåä
æìø à

,ù"ééò

àðéåî ÷çöé 'ø ,òåøæ øåà
åðééäã ,ç"îâ äìåãâ )à"ç( ä÷ãö úåëìä ùéø
çøåè åà åúéáì äëéìåîù ãñçä àåäù çøåèä
ïî øúåé åæ çî"â äåìãåâ ...äëøáì åì äìòúù
åúòã ïúåð åðéàå ãáì äðéúðä åðééäã ä÷ãöä
13 'îò à"ç ,êëì
èðìñî ìàøùé 'ø ,ìàøùé øåà
úçú äáåè ìîåâ äéäù ìàøùé 'ø ìò øåôéñ
íéååöîå ä"á÷ä ìù åéúåãéîî äæù íåùî äòø
çð øåà úåáéúð ,åéëøãá úëìäå

ä"àøä íùá 'ç äðòè äö÷

,ç"îâ íåùî úåãò úãâä
à"øâä ,à"øâä úøâà

úøâàá ,"'ä éëøãá âäðúäì ãàî êéøö íù éë"
ìù áåéçäù "ïåáùç åàá" ùåøéôá íùå à"øâä
,ìàøùé õøàá øåîç øúåé åéëøãá úëìäå
33 ç"äöåà

åðîæ ïá åà ï"áîøì ñçåéî ,ùãå÷ä úøâà
/ ...äúà óà ùåã÷ àåä äî àñøéâä àéáî
àì íàå 'äì íéîåã úåéäì íéëéøöù øéáñîå
à"ô ùéø ,áèéä ù"ééò 'åëå åîù úà íéììçî
éøåã íäøáà 'ø ,úøàôú úøãà
ãåîìú úåöî ìåèéá ùé øùàë íéãñç úåìéîâ
ãî ã"ç ,äøåú
éðôåñ äìåç ìò äìéôú úåáøäì íàä
áð ã"ç ,åúàåôøî åùàéúä íéàôåøäù
ìàåîù 'ø åðáå àãðì ìà÷æçé éáø ,ïåéö úáäà
éùéìù ùåøã

,íéãñç úåìéîâ ìò ùåøã

2 ãòåî ìäà
... à áéúð è êøã êåøàä äëîç úéùàø øòù
à÷ãåáàìñî àáñä úåçéù ,ïåôöä øåà
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à"ô úåòã

ï÷æä åäéìà åðéáø ,úåòåáùä âçì úåøäæà

,íéèøô äîë íù ãåò

úåéìâøî áééì äãåäé ø"äåî ,úåãî úéá
øåù øãðñ 'ø ,úåàåáú / øåù øåëá
'ñåúä úèéùë åúåéçäì êéøö ïåáàéúì øîåî
424 äî ïéèéâ ,â"îñå íéàøéë àìãå
íééç óñåé åðéáø ,òãéåäé ïá
î ïéùåãé÷

.á 'îò

)ìãà( ìéãò áéì äãåäé 'ø ,íéä ééà
äëåñ

,äáù ãñç éôì àìà úîìúùî ä÷ãö ïéà
á"ô

,úåéøáìå íéîùì áåè

çéìöî äùî íééç 'ø ,íéðáä íà

ïåøåã éù÷á åäéìà 'ø ,áà ïéðá

ä"ä 'à úåòã

ãåñé / úàèç íéîåàì ãñçå íäøáàì ãñç
æ"ò à"ç ,ù"ééò ãåòå ãñçä úãéî
é÷ñáå÷ø êåøá 'ø ,úåáà úëøá
æñ÷ 'îò

æì íéøãð
127

===

,äðáé ãñç íìåò
135

===

ïä÷ éëãøî 'ø ,ñøèðå÷ çøåàä úëøá
17

,ïðáøã åà àúééøåàã

êéìàå àë

é÷ñáéð÷ ìàøùé á÷òé 'ø ,õøô úëøá
,úòã åá ïéàù éî ìò íçøì øåñà ë"ùî øåàéá
çìùá úùøô
çìùá úùøô

,..àúééøåàã àåäù äàøðë
÷ìô ãåã 'ø ,äâäé åúøåúá
á"ç

,ù"ééò===

íúåà øéãâä 'åëå íéìåç øå÷éá úååöîä
íåùî äéì ÷åôéú äù÷å ïðáøãë í"áîøä
ìù ãçà äùòî éë õøúîå åéëøãá úëìäå
åáìá òá÷éù ãò ìáà ïðáøã àåä íéìåç øå÷éá
ò"öå / úëìäå íéé÷î àåä æà äòåá÷ äâäðäë
íùå úáäàåá íúåà ììë í"áîøäù åéøáãá
ô÷ 'îò ,äæ õåøéú ïéà
/ åéëøãá úëìäå íåùî íéãñç úåìéîâ úåöî
,äàìäå 732 ç"äöåà / äøåúä ãåîéì ìåî ãñç
ãñçå äøåú æ"ô á"ç
267

,íéãñç úåìéîâì úåùøã

ùéåøè íçðî 'ø ,íéøùéî çøà
ç"îâ úåöîì íéðåùä úåøå÷îä ïéðòá 'à äøòá
æé ïîéñ ,ãåòå
áééçå ç"îâî øåèô åãåáë éôì åðéàå ï÷æ
ã úåà æé ïîéñ ,äøåá÷á
÷åñôî àåä ãåîéìäù é"ùø úèéù øåàéá
æ øåàéááå 'é úåà â ,åá ú÷áãå
ïéìòé íäøáà 'ø ,íéôà êøà

äëøá ÷çöé 'ø ,÷çöé úëøá
133

40 'îò

÷åñôî ãîìðì íéãñç úåìéîâ ïéá î"÷ôð
úåðùì äøåàëì êéøö êë / ]úëìäå[ )úòãåäå(
åéëøãá úëìäå úåöîì ïååëúîå ïîéñä ìëá
íù ïéàå úååöîä øôñ í"áîøî àéáîù åîë
æ ãòåî ,ù,ééò úòãåäå ÷åñô
øìãðäðééô ìà÷æçé 'ø ,ä÷ãö çøåàá
åðéàù éðòì ïúåðä ,é÷ñøáåô ãåã áøä úîëñäá
íéé÷î ìáà ä÷ãö úåöî íéé÷ àìù ô"òà ïåâä
äîëñä ,åéëøãá úëìäå ìù äùòä
ì"æ íéðåìñî ø"åîãà ,åðîçðé äæ ,íäøáà øàá
åëìé êøãä úà íäì úòãåäå äùøãä øåàéáá
72 à"ç ,äá
ïééèùôà éåìä ìàéçé äùî 'ø ,äùî øàá
àòøú úåîù

,íå÷îä éååéö íåùî ãñç

äàìäå çø íéøáã

288 'îò èé äùò

====

âöù úåîù

222 á

58-48 'îò

øâàîî - äåöî ÷ø åà äáåç àéä ç"îâ íàä
à úåà è á ,íé÷ñåôä øöåà úåù øöåà
æ"èä ìòá ãåã éáø ,ãåã éøáã
,ä"á÷äá úå÷áã ïéðòá é"ùø ìù úåðåùìá
áë ÷åñô ,á÷ò ,ù"ééò åéëøãá ÷áãä

äøåá÷ì ïåøà íéùåòù úôøöá íéãéñç âäðî
éë äîåàî àùé àì íãàä éë úåøåäì åðçìùî
áéèî àåäù äáåèäå åééçá äùòù ä÷ãöä íà
âë äë úåîù ,åðçìåù ìò
øìãà íçðî 'ø ,úòãå äðéá
065 ä ïîéñ

,ä ïîéñ ,äáùðù ÷åðéúì ãñç
åâéô äéøæò 'ø ,íéúòì äðéá

äàìäå çîù 'îò á"ç

,ãñçä ãåîò ìò ùåøã
éåìä áã óñåé ø ,éåìä úéá

õáå÷ ,èôùî éøáã
óñåé 'ø úàî ç"îâ íòèî åøéáçì ãéòäì áåéç
úåãò úùéáë" åéøçàù ïîéñá íù ãåò / ïäëä

===

ééçá åðéáø ,ééçá åðéáø ,ééçá

íéðéò çúô / â"éô 'à øòù

ùéø í"áîøä éøáãáå íéãñç úåìéîâ éáåéçá
àé â ,ãåòå ìáà

===

ìàéøåî äãåäé 'ø ,íéáåè êøãá

ãàøáî íäøáà 'ø ,êìîä øáã
âøáðøäà íçðî òùåäé 'ø ,òùåäé øáã

,"ãñç úáäà" øîàî
ïøèù äùî 'ø ,äùî øàá

àìøòô ìùéô íçåøé 'ø ,øåàéá / àìøòô ô"éøâ
====

==

ïîøá äîìù éëãøî 'ø ,äîìùì øùà

,ù"ééò===

èé äùò

,ç÷åøä éøáãá

ù"à øéàî 'ø ,øùåé éøîà

,ãé ïîéñ , íéãñç úåìéîâ úåöî
øâðìøà íäøáà 'ø ,íäøáà úëøá

==

/ á ãåîò â"äáä úòãá ï"áîøä éøáã úòãá
.á 'îò ,ã 'îò ,äìë úçîù

'à äùøã

,ä÷ãöì ç"îâ ïéá ìãáää

àðøñ ìà÷æçé 'ø ,ìà÷æçé úéá
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ç"îâ / åéëøãá úëìäå éììë
éë íéùåò íòä éèåùô ,ç"îâá úåâøã éúù
/ íéîù íùì íéùåò íéìåãâäå áééçî ìëùä
ãë úåîù ,ãñç úáäàì åúîã÷äá ë"ùî ïéòë

,âøáðééù ñçðô áøä úàî "ïåîî ãñôä íå÷îá

æ

,åéìò íçøì øåñà úòã åá ïéàù éî ìë ïéðòá

ïéæàìååî á"éöðä ,äìàù ÷îòä
åëìú íëé÷ìà 'ä éøçà úåúìéàùä úñøéâá
á úåà â ,'âëå âàùé äéøàë
àòðöá ãñç úåùòì êéøöù áåúë ãçà ãöî
äåöî éùåò íñøôì äåöîù íéøîåà éðù ãöîå
ã úåà â ,ù"ééò
à úåà ãé

,éàø÷î ãôñä ïéã øå÷î

ïééèùôò áéì äéøà 'ø ,ñãøôä

âìø ,ëø 'îò â"ç

ïé÷ééãåé ÷çöé ìàåîù 'ø ,íåìù éøáã
çé 'îò íéðåéö äî ,ãî 'éñ ä"ç

àðøñ ìà÷æçé 'ø ,ìà÷æçé úåéìã
úåîãúäå ,åéëøãá úëìäå ãöî 'äì úåîãúä
äæå ùã÷î úåùòäì éåàø äéäéù éãë 'äì
87 â ,åäåðàå éì-à äæ éðùä ÷åñôä
íå÷îä éëøã ìë ììåë åéëøãá úëìäå úåöî
'ø íùá - úøåáùúå äãéãî ãåîéì åìéôà
664 à ,øåáéòä ìòá àééç ø"á íäøáà

øå÷éá èøôáå ç"îâ ìù úååöîä ìëá úåëéøà
ç"îâ ìò ùåøã ,íéúî úøåá÷ íéìåç

ì"çîøä åðéáø ,úåðåáú úòã

í"áîøä éøáãáå äèåñ 'îâî ãåîéìä øåàéá
ç"îâ ìò ùåøã ,ïéðòä ìëá úåëéøà ãåòå

ìùâå ìåàù 'ø ,íòåð éëøã

øáìéæðééô éåìä äîìù 'ø ,úåãéîä úîìùä
ìëåðù äùåò ä"á÷äù íéøáã ìù úåàîâåã
äì ,ãì ,èë 'îò ,ù"ééò åéìà úåîãúäì íâ
ïîôéå÷ éáö 'ø ,ùôðä úåððåáúä
øòù

,ç"îâ øñì÷á àöîðå åîöò éðôá íìåö

77

ïúåð åðéàù ïîéñ åéáåø÷ ìò íéøçà íéã÷îä
ç"é 'îò ,íéîù íùì
ïééèùðéô äùî 'ø ,äùî ùøã
ùéâøäìå úòãì äðååëä åéäú íéùåã÷ äåöî
úååöîá áééç äæ çëîå / ìàøùé úùåã÷ åì ùéù
,úåîééåñî úååöîá íáééçî ïäë úùåã÷ åîë

ãñçä

øôåñ ïåòîù 'ø ,äáåùú úåøøåòúä
å ã"åé

,êòøì úáäàå ïéðò øéëæî íâ==

÷àååèéì ãåã ììä 'ø ,åéëøãá úëìäå
ø"äì øôñîù äçéúôá íééç õôçä éøáãá
ìéâøá à÷åãù ÷ééãî ,úëìäå ìù äùò ìò øáåò
íùä éëøãá êìåä åðéà êë ÷øù øéáñîå êëá
æò ãåîò ,ù"ééò
èì ãåîò
ãî ãåîò

,äøåúä ìò é"ùø éøáã øåàéá

,ùåã÷ äúà óà ùåã÷ àåä äî øåàéá

ïëúé ìáà úëìäå ìù ò"î ìèáî ø÷ùîù éî
ïéðòì ç"çä ë"ùîë êëá ìéâøá à÷åãù
çò ãåîò ,ø"äùì
ïéèùèëéì ìàéúå÷é íäøáà 'ø ,íäøáà òøæ
ìëá úëìì ,èî à÷ñéô íéøáã éøôñì øåàéá
236 ãåîò ,'åëå åéëøã
êáéìø÷ éëãøî 'ø ,ïåøùä úìöáç
222 àøéå

===

312 àøéå

===

ïîéðééøâ ìåàù íééç 'øä ,íéøåàáå íéùåãç
éðù ø÷áì óéãò ,øåòéù íäì ïéàù øåàéá
äàô ,äáøä 'à äìåç øùàî èòåî ïîæ íéìåç
àà

åäéìà úôåç
íéãñç úåìéîâá ä"á÷ä ïàùò íéøáã 'ä
àáåî( 'åëå íéîåøò ùéáìî ,äæì äæ íâååéæ
úéùàøá éìé÷ñ á÷òé 'ø ìù äøåú ãåîìúá
162 'îò ,)âð 'îò
ùøéä ø"ùø ,áøåç
402

,ç"îâå ä÷ãö
333

===

é÷ñåèìà áåã íééç 'ø ,àøúá éùåãéç
èî äëåñ

,äëåñã àéâåñá ä÷ãöå ç"îâ==

,íéðåéòá 77 ãåîò==

íéùåã÷ 'ô á"ç

ïééèùðøá äùî 'ø ,úåðåéâä
51 åè

====

ïéååì ïøäà 'ø ,ïåéòäå ùøãä
äñ øîàî úéùàøá

,äøãâå ãñçä úãéî

âøáøáìéæ ïéîéðá íäøáà 'ø ,êìî úøãä
øåàéáå úåöîì íé÷åñôá íéðåùä úåøå÷îä
ç äåöî ,åéëøã ìëá úëìì / í"áîøä éøáãá
=== ,äìá÷äå áúëä
øáãì ïéáøòî ìù ïéãá íéøáåñä ìò äîú
úéáì åà ìáàä úéáì êìéìã ,'åëå äåöî
éåä àìäå ,ïðáøã äåöî à"ë åðéà äúùîä
úëìäå ììëá ï"áîøäå â"äáä éôì àúééøåàã
875 ç"äöåà à ë øáãîá ,êòøì úáäàå åà åéëøãá
ì"æ êáøéåà æ"ùøâä ,äîìù úåëéìä
ïéðòá äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåò ïéðòá
,äçðî ììôúä àìù øëæðå äôåçá óúúùîä
â-áñ÷

øåöòì êéøö éàãåá äéååìä åà äôåç äàåøä
/ äøåú ìåèéá íåøâé íà åìéôà óúúùäìå
íéøäæð àì êéà ïééèùðééô î"øâä úàî ìàùå
âñ÷ ,ù"ééò úåéååììå úåôåçì úëìì
õáå÷ ,äàåôøå äëìä
äéìãâ áøä úàî íéãñç úåìéîâ ãåñé
182 á ,õéáåðéáø
øæéåø÷ áã øëùùé 'ø :è÷ì ,ìåãâä øåàîä
úà øåîúù éë é-è çë íéøáã ÷åñôá øåàéá
úëìäå íâå ,íå÷îì íãà ïéá åðééäã 'ä úåöî
,ãñçå úåãéîá åøéáçì íãà ïéá åðééäã åéëøãá
àôù 'îò ,'åëå íëî åàøéé íééåâä æà
øãðåìå÷ éøàá ìàøùé 'ø ,äëìäë ùøãîä
çë÷-åë÷

,ç"îâ éðéã

á"éöðä ,øáã ÷îòä
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ç"îâ / åéëøãá úëìäå éììë
úàáä ,171 úîä úéåì ,071 äìë úñðëä ,761
ù"ééò 160 ,150 ,271 íåìù
åôàô øæòìéà 'ø ,íéãéñç åæìòé
éùðàì áúëî çåìùì ìåãâ ãñçå äáø äåöî
ìåëéù éîì äåöî ïëå 'åëå êøãá êìåäùë åúéá
.æò óã ,...áúëîä úà àéöîäì
ïéáàø ïøäà ìàåîù 'ø ,äáäàå äàøé
===

íéàøéä éøáãá==

é÷öãìå÷ úçôùî ,ñøèðå÷ ,ãñçå íééç
á"ç / úåöòå úåâäðäå íéø÷é íéðéðô à"ç
íéøåôéñ â"ç / ãñç úáäà øôñî íéðéðô
ìàøùé éìåãâî íéàìôð
èàìáðæééà ìàåîù 'ø ,íåìù ìù íééç
ïééò / íéãñç úåìéîâå ìàøùé úáäà ,àé ììë
"íéãñç úåìéîâ" êøò øôñä óåñá úåçúôî
åô 'îò

íéåáìèééè äùî 'ø ,äùî çîùé
úééîä çëî íçøì ïéà éë äèåñ 'îâá èùô
ìòôäì äîëçå ïåöøá àìà íéîçøä
íéáöð ,ù"ééò ä"á÷ä ìöà åîë ,úåðîçøä
øòæàìá ÷çöé 'ø ,øåà éáëåë
úåâøã éðùì íéîéàúî ì"æç ìù íéøîàîä éðù
'åëå íéúî øáå÷ àåä äî ,åéëøãá äëéìä ìù
,ä"á÷ä úà ä÷çîù äåöîä äùòîì äðååëä
ïåöøä úåéîéðôì ïååëì äðååëä íåçø àåä äîå
ä 'éñ ,áéèéäì åðééäã ä"á÷ä ìù
éñàâåì ìàøùé á÷òé 'ø ,ìàøùé úñðë

2 õáå÷ ,ìàøùé úñðë
ìù ãñç àåä íéáåø÷ì ãñç :àáñäî äçéù
3 'îò ãøôðá øôñ ,úëì òðöä
àãéåøá åéæ ìñéæ äçîù 'ø ,íì÷î àáñä éáúë
àé 'îò

??==

úåéç ùøéä éáö 'ø ,úåéç õ"øäî éáúë
ø÷éòù ìáà úåëìä í"áîøä éøáã øåàéá
,ïðáøã íä íéèøôäå àúééøåàã ç"îâ úåöî
ç"ô íéàéáð éøáã

ïàéôåì äéìà 'ø ,åäéìà áì
,'åëå "íéáåè íéãñç ìîåâ" äëøáä çñåð øåàéá
æ"ìø 'îò æ"ç äðáé ãñç íìåò ,ç"ö 'îò à"ç

øù ÷éæééà ÷çöé 'ø ,øñåî úåçéù è÷ì
,"åðéáà íäøáà ìù ãñçä úéøá"

åãé ìò úåìòúä ,åúééùò ,ãñçá íéøãâ 'â
äò ,ãñç úáäàå
,ãñç éùòîá ä÷åîò úðáäì ÷çöé úãé÷òî

===

,éåâì ãñç úåùòì íâ áééçî
ïäëä ïøäà 'ø ,íäøáàì ãñç
===

===

ïéìòé íäøáà 'ø ,íäøáàì ãñç
.ãñç úåùòì êéà )á .ãñç úåùòì ìãúùäì )à
,äîéã÷ éðéã )ã .ãñç úåùòì íéëéøö éîì )â
ã-à ïîéñ

é'âàìô íééç 'ø ,áì é÷÷ç
àúééøåàã íéìåç øå÷éá åîë íéãñç úåìéîâ
63 æè ç"åà ,ïðáøã åà
êéøöù åéëøãá úëìäå ìù úåöîäî íéãîåì
úåùòì éãë åîå÷îì õåç úàöìå õîàúäì
9-8 äéçúô ,ãñç

,ãñç úáäà

ïáåàø 'ø ìù åñ÷ðôî - íåé ìëá ãñç úåùòì
áö÷ 'îò ,øìñã

âñ

äùò äçéúô

øáìéæ ãåã 'ø ,úåòéøéä ùîç

éøëæà øæòìà 'ø ,íéãøç
ãñç ìåîâì ïéååëú äúùú åà ìëàúùë
ãë÷ úåà å"ñô ,...ììä ïéðòë êîöòì
çö ,çô ,àñ
á"ëù 'îò

===

,íéùåãéçå íéøåàéá

æ"îñ á"éô / 'åëå 'úé åéìà úåîãäì :ç"éñ è"ô
íãà ìò ãåôñì è"îñ íù / 'åëå íéìåç ø÷áì
úëìäå óðò íééç éìòá øòö à"ñ ã"éô / øùë
ø÷áì è"÷ñ ç"éô / íéãñç ìåîâì ,àì æ"èô /
,ãë÷ ,à÷ å"ñô / úîä úåìì é"÷ñ íù / íéìåç
ïééò ,úëìäå ãåîéì øôñá ìëä= äì÷ ,ãì÷
àùåð
âøáèåø ïîìæ 'ø ,úòã áåè
øåàéá ,ãñçä å÷ì ÷ø äðååëäù ì"øäî éøáãá
96 ,ù"ééò ãåòå / åéøáãì úôñåúå

ãô

éìááä äùî ø"á íçðî 'ø ,úåöîä éîòè

úåèùôúä êåúî 'ä úà åãáò øáòå íù
êåúî 'ä úà ãåáòì ãîéì íäøáàå úåéîùâä
,ãñç ìù åúãéî êåúî äæå ,úåéîùâá ÷åñéòä

íéøáçî äîë ,ïåøëæ øôñ ,ìåàù ãé

äñ
áñ

,ãñç éåáéø é"ò ïãò ïâ øåöéì íãàä ãé÷ôú

åãé ìò úåìòúä åúééùò ,ãñçá íéøãâ 'â
äò ,ãñç úáäàå
ïéãîò á÷òé 'ø ,æåò ìãâî
162-161 'îò

,íéãñç úåìéîâ úééìò
÷éù äùî 'ø ,÷éù íøäî

íåùî åúëåñì åøéáç úà ñéðëäì ãçà óåëì
áëù 'éñ ç"åà ú"åù ,ç"îâ
ìéååéô ìà÷æçé 'ø ,ìëùä øñåî

õáå÷ ,äéøåî
ìáà àúééøåàã àåäå ììë àåä êòøì úáäàå

===

===

éãé íéàöåé àì / ïîøèðåà áøä ìù åøîàî
àìù ïéååëúîùë åéëøãá úëìäå úåöî úáåç
64 ,äîùì
óéøë äùî 'ø è÷éì ,ìàøùé úáäà èå÷ìé
40

====

õáå÷ ,í"àø ãé
à"èéìù âøáãìåâ ð"æ áøä ìù åøîàî
âøáðæééà ïðçåé 'ø ,åðçðé
äá åìëé êøãä íäì úòãåäå ùøãä øåàéá
108 ,ù"ééò
øãìòô äéìãâ 'ø ,ïåøùé éãåñé
ç"îâ úåöî ãåñé .øçùä úåëøá úëøòî à"ç
íéìåç øå÷éá ,761 íéçøåà úñðëä ,150 'îò
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ç"îâ / åéëøãá úëìäå éììë
ã-à ãåîò

,äåöîä øåàéá

íâ äðùð éë åéëøãá úëìäå ìù ò"îá íéååöî
åè 'îò ,...äøåú ïúî éðôì

úåöî ïëå / åøáñä ù"ééò ïðáøãî íéèøôä
421 áî÷ ,úåãò úãâä
92 á

,øðèåä áøä ìù åøîàî êåúá
ñøéì÷ øéàî 'ø ,äùî úùøåî

õáå÷ ,ìàéöá÷î
åäéìà áøä / íéãñç úåìéîâ ïéðòá ùåøã
8 åè ,ä"òú úðù éúôøöä

àì ,ì

úî äùî 'ø ,äùî äèî

çåìùì íéáééç íàä âåøúàá åàöéù ìä÷
ïåéãä / ììë âåøúà íäì ïéàù øçà ìä÷ì
ú"åùú øåù÷ / 02 ãåîòî ç"îâ áåéç ïéðòá
øáçîäå ïéðòá ùøåôî ïãù åãøô ãåãì íúëî
20 ,åøåã éðá äéä

äìë úñðëä
àãðì ÷çöé 'ø ,éøåøéá íò àúìéëî
89

3-1 â"ç
58 â"ç

,'åëå íéçøåàá äøö äéðéò äùà ë"ùî øåàéá

140 ,23 à"ç

æô î"á

íäøáà äùî ãåã 'ø ,/ äðùîä úáëøî
ïäëä äçîù øéàî 'ø ,äîëç êùî

íééç õôçä ïøî ,äøåøá äðùî
àúééøåàã ç"îâ ìù úååöîä íà àðéî à÷ôð
ã"÷ñ á"ò ,íåéá ä"ã äëìä øåàéá / ïðáøã åà
352

ïééì÷ äùðî 'ø ,úåëìä äðùî
ìãáä / ä÷ãöå íéãñç úåìéîâá äîéã÷ éðéã
ãð÷ â ,íéãñç úåìéîâå ä÷ãö ïéá
øèøìòâëåä óñåé 'ø ,íéîëç úðùî
úåãéîä úåìòî äùò ÷ìç

==

,á"çå à"ç ,ãñçä ñøèðå÷

é 'îò ë úåà éáà éëøãî

ììë äì ïéàù øéòì âåøúà çåìùì óéãòäì ùé
úåìéîâ úåöî íéé÷ì éãë úåëåñì 'â íåéá
íìöà åøéàùäì øùàî äøåúä ïî íéãñç
è-å ç"åà ,ùã÷îì øëæ ìù ïðáøã úåöî úàöìå
í"éáìî ùåáéì øéàî 'ø ,í"éáìî
íéùåã÷

,ìåàù àáà éøáãá íéùåã÷ ùéø

äååà÷ðìà ìàøùé 'ø ,/ øåàîä úøåðî
úëììå åéëìäîå õøà êøã ãåîìì 'ë ÷øô===
541 ãåîò ò"òå ,åéëøãá
øâàä ïåùøâ 'ø ,éðåùøâä úçðî
15

,íéðîéñ äîë ù"ééò íéãñç úåìéîâ éðéðò
ì"æ ñééå ÷çöé 'ø ,÷çöé úçðî

íéìåâðøú øòöì àì :íéãøç øôñ ïåùì àéáî
úåöîî óðò äæ 'åëå ø÷åáá ìëàî íäì úúìå
ìë ìë åéîçøå...íåçø àåä äî åéëøãá úëìäå
ä"î÷ å"ç ,'åëå åéùòî
äñåî ïáà íäøáà 'ø ,äèåñ úçðî
äúà óà àåä äî 'îâä éøáãá
ïéèðøåìô ìàåîù íééç 'ø ,ìàåîù ìéòî
úåòã

éèìå'æ ìàìöá á÷òé 'ø ,õáòé úðùî
ã"éô ìáà 'ìä

,ïéãä ãåñé

283

á"ô úåòã

==

ïåîåìñ íééç åäéúúî 'øä ,íééç úðúî

â÷ ùåøã

,ïéãä úøåùî íéðôì ïä 'úé åéúåãéîù äù÷
à"ô úåòã

æ"áãøä ,ãåã úãåöî
àé äåöî

äúåäîå äåöîä
øðæåø áàæ íäøáà 'ø ,ãñçä úåöî

,úîä úéååì úåöî ,íéúî úøåá÷

ù"ééò

==

,ù"ééò ç"îâ ìù úåãåñé

ïééèùôò ãåã óñåé 'ø ,äöòä úåöî

øöéðùåã åäéìà 'ø ,åäéìà úìçð
ïåëúéù éðåìéç ç÷åøì øîàù íééç õôçä íùá
àåää øæç æ"éòå íéìåçä íò ãñç ìîåâù íâ
23 'îò ,äáåùúá

===

ìåàù-øá êìîéìà 'ø ,áìå äåöî

àøéôù øñéà ìàøùé 'ø ,úåøäæà ÷úî
äñ

,ãñçä úìòîá

ç÷ø éç ãåòñî 'ø ,äùòî ç÷åø äùòî

äúéä äøåú ïúî éðôì íãàä úãåáò
äøåú ïúî éøçà íâå / 'ä éëøãá úåððåáúäá
åéëøãá úëìäå àéäù åîë äøàùð åæ äåöî
ù,ééò ,ù,ééò íùä éëøãá ïðåáúäì
æî

==

ïæç óñåé 'ø ,áì éëøòî

==

äééèò ÷çöé 'ø ,äùî úøùî

==

íééç çð 'ø ,äîëçä ïéòî

øìèå÷ ïøäà 'ø ,ïøäà éáø úðùî
àð÷-èî÷

,úåáøòî ÷çøúä

åãøô ãåã 'ø ,ãåãì íúëî

äùøåî ïåëî ,íéëìî ïçìùî
ïäà÷ äéòùé áøä úàî åéëøãá äëéìää ïéðòá
é"ò úëìäå íåé÷ ïéà / ÷øåé åéð äéøà ïåøëæ é"ø
åùôðá éììë ïéð÷ àìà ãñç ìù úçà äåöî
íùä éëøãá úéãéîú úå÷éáãå ãñç úééùò ìù
191 á ,ù"ééò

==

,úåéðçåøá ãñçä úáåç

åðá ì"æ áéì äéøà 'ø ,íééç õôçä éáúëî

,'åëå êøãä íäì úòãåäå àúìéëîä øåàéá

ïäéáàì ìàøùé úà úøåù÷îä úåöî ùé
úåöî ùéå ,äæåæî ïéìéôú úéöéö ïåâë íéîùáù
íéãñç úåìéîâ åîë äæì äæ ìàøùé íéøù÷îä
)àë âë( øåîà ,úåøùòîå úåîåøúå

===

øìñã øæòéìà åäéìà 'ø ,åäéìàî áúëî

éàìåæà ãåã óñåé íééç 'ø ,ïéòä úéàøî

156

,åúåéçäì äùàì íãå÷ ùéà

àô-àò 'îò

,úðâåä äöò úðéúð ìù äùò äåöî
óééèù ïúðåé 'ø ,íùä úåöî
á"é 'îò

==
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åãøô ãåã 'ø ,áø éáã éøôñ
á÷ò úùøô óåñ éøôñä ìò
øðéîåä ìàåîù 'ø ,êìîä ãáò
àåáú éë

ïîôåà÷ íåìù ø"á äùî 'ø ,íééç úåáéúð

==

õéðåìî íéøôà 'ø ,íéøôà úåììåò
ïééò íéãñç úåìéîâå ä÷ãö ïéðò ìëá úåëéøà
210

äéìôàìåáà íééç 'øä ,íééç úîùð
íéùåøã ÷ìçá ïééò "äùáìä ïéðò"á íéùåøã
äàìäå 273 'îò ,372 ãåîòî

, == == íùî è÷ììå ç"îâ ãåîò
àðøñ ìà÷æçé 'ø ,íéðåéò

íå÷î äéä åæ äåöî" ,ïéùò óåñ íééç éìéáù
øåøéáá äìåèéá ïîæ ìò ïééöì êééù àìù ïåãì
øåáéã ìù úéèøô äìåòô é"òù åðáø è÷ð íðîà
æ"éññ íù ç"áù ,äìèáî àöîð ø"äùì
éèðàìâ ìàåîù 'ø ,íìåò úåáéúð

ïåéë åéëøãá úëìäå ììëá àåä úåãéñç úåöî
141 ,âì÷ 'îò é"ùä éëøãî àåä úåãéñçäù

æ äùò

ïé÷ìàåå ïøäà 'ø ,åéàøéì áéáñ

àðøñ ìà÷æçé 'ø ,äøåáã øîåúì íéðåéò
375

ïéðòì ùééò êòøì úáäàå ììëá íéãñç úåìéîâ
àðùéì äúåà øéúî éë äåöî àø÷ð íà äöéìç
ñ ,åè úåà áñ 'ñ á"ç ò"äà ,,ç"îâ åîë éåäå
àãéì ãåã 'ø ,éøñåîå èì÷î øéò
àåáú éë

ðã â

,===

øåè÷ôñ ïðçìà ÷çöé 'ø ,÷çöé ïéò

,úìåëéä éôë 'úé 'ä éëøãá úåîãúäì
êøåò ,âøáãìåâ ììä íäøáà ,ãñçä ãåîò

õ"ë éìúôð 'ø ,íéîëç úëéîñ

]õéáåøåä[ åäéìà ñçðô 'ø ,úéøáä øôñ
,ãåòå ,íãå÷ àðåù ,ãñç úééùòá äîéã÷ éðéã
â"ëô .ø.à

,íééç õôçä éøáãî ãñç ïéðòá è÷ì
÷é'öðøîåô äéøà 'ø ,äëøá ÷îò

'îò

,øëùá íâ åà íðçá úåàôøì êéøö àôåø
ãì÷

àèéìùéàî éáëåëä ãåã åðáø ,íéúáä øôñ
äåöî ùé ä÷ãöì äîì / úåãéî â"é øåàéá
äåöî ,/ åéëøãá úëìäåá úììëð àìå úãçåéî
à"éø

á"éöðä ,á"éöðä ÷îò

áäåáà ìåàîù 'ø ,úåðåøëæä øôñ

/ íù éøôñä øåàéá

:àð 'îò

÷ìô ãåã 'ø ,íåé ìù åðéðò
äàìäå 312

===

312

===

ì"æ ìàèéå íééç 'ø ,áåè úòãä õò
éú÷çá

===

äàîøò ÷çöé åðéáø ,÷çöé úãé÷ò
'åëå åúåà íéçáåæå äîäá øåëá íéùã÷îù äî
ìë âøä àåäù åîë íùä éëøãá äëéìä äæ
731 ä"öåà àåáú ,íéøöîá øåëá
øâðéìèò á÷åé á÷òé 'ø ,øðì êåøò
èî äëåñ

,èî äëåñ

ïéøôñ ÷éæééà ÷çöé 'ø ,äôéàä úéøéùò
íéùåã÷ ùéø ,êìîì ?ä÷çî éåä øîåà ìåàù àáà

øðèåä ÷çöé 'ø ,÷çöé ãçô
àë ,àî úåëåñ
áñ úøâà

===

,ãñçä úåöî ïéðòá

ìù úåéèøôä úååöîì êòøì úáäàå ïéá ìãáä
øåôë íåéá íâ ÷úòðå / 'åëå íéìåç øå÷éá ,ãñç
,ç 'éñ àåäå úçà úåà úôñåúáå àì øîàî
çé çñô
ãñçä ñøèðå÷

,!éì ïéà / ãñçä ñøèðå÷

åøéáçì íãà ïéá àåä åáåéç êåîë êòøì úáäà
íå÷îì íãà ïéá àåä åáåéç åéëøãá úëìäå /
øåôë íåéá íâ ÷úòðå / ãåòå íé÷åìéç ù"ééò
çé çñô ,àì øîàî

==

,úòã åá ïéàù éî ìò íçøì øåñà òåãî øáñä
íçøî àì ä"á÷äù ÷ø áåúë àéáîù ÷åñôá éë
úåöî ùéù õøúîå ,íçøì êéøö íãà ïá éìåàå
øáåò íçøîä ïëìå åéëøãá úëìäå ìù äùò
303 ä"ô úåëøá ,äùòä ìò

àéøú 'éñ

øôñä ìë

==

===

åáìà óñåé 'ø ,íéø÷éòä øôñ
íéîù íùì íéðååëîå íéùåòù äìåòô ìë
òø øáã àåä íà óà åéëøãá úëìäå íéé÷î
äîùì äøéáò ìù ïéðò åà ,åðåéîãá äòè éìåà(
èë â ,)íù ù"îë
íéøáçî äîë ,ïåøëæ øôñ
'îò

,÷å÷ ïäëä äçîù áøä "íäøáàì ãñç"
95

áøä ,íéãñç úåìéîâá ìá÷îä úåôúúùä
81 'îò ,ïééèùðèëéì ïøäà
ãéñçä äãåäé åðéáø ,íéãéñç øôñ
èåøôì úåðè÷ úåòáèî ÷éæçî äéä ãçà
éðéòá áåè ìëùå ïç àöîå 'àðù íéøçàì
áåè åéìò øîàðù ìàåîù ïéðòáå ,íãàå íéäìà
åë÷ú ,íéùðà íòå 'ä íò
...íåìù íù ùéå õøàä éîò äðéãî úéàø íà
ãéø ,íäéðéá ç"îâ åà
àåäù øáãá íãàì øåæòì éãë äøåú ìèáì
àåäù õôç úåð÷ì äðîìàì øåæòì ,åá äçîåî
ãøúú ,...úåð÷ì é÷á
áéèéé ä"á÷äå åôåâáù úååöî äùòé éðò
,ïàùò åìéàë åéìò äìòîå åúåëæá íéøçàì
äð÷ú

èåøôì éãë úåðè÷ úåòáèî ÷éæçä ãéîú :åë÷ú
åë÷ú ,..íéùðàì

339

   

î

 

ç"îâ / åéëøãá úëìäå éììë

2 úåáà äðåé åðéáø
øîàð åéìòå ...úîà àåäù 'ä éëøãá úëìì
ìòå ïéãä ìò à"ô äðùîá / åéëøãá úëìäå
à"ô ,úîàä
äðåé åðéáø ,éìùî ìò äðåé åðéáø
ìãúùîå çøåèù / ïåîî ìòá åðéàù ô"òà âéùé
íîåìùá ùøåãå åúìòåúå åøéáç úð÷úá
åðéà íàå ,íéìáà íçðéå íéìåç ø÷áéå ,íúáåèå
,ãñçå ä÷ãö úåùòì óåñëéå äåàúé ïåîî ìòá
ââ

'îò øôñä óåñ úåçúôîá ò"òå ,ãñçä úãéî
,æ â ,â â ,ç-æôù
í"áîø ,íéëåáð äøåî / í"áîø
íò ãñç úåùòì íãà êéøöù äâéìôä äøåúä
åìéôàå åñîçå åì àèç åìéôàå )åáåø÷( åéáåø÷
åì øùôà éà ãñôää úéìëúá áåø÷ä äæ äéä
áî ÷øô â ,åáåø÷ì íéðô àùéù éúìáî
åàéáîù äîå ïåæîá àåäù äî éðù øùòî
åá äùòéù éãë çøëäá àåä à÷åã íéìùåøéì
èì â ,ä÷ãöå íéãñç úåìéîâ
åîë êøáúé åá úåîãúää íãàä úìòî úéìëú
íåçø àåä äî åéäú íéùåã÷ ùåøéôá øåàéáù
ãð à ,íåçø äúà óà
ï"áîøä ,ï"áîø
'èðå÷

,íéãñç úåìéîâ ïéãî åøéáçì ãéòäì áééç
éîøâã àðéã

øà'âð äãåäé 'ø ,àúìéëîì äãåäé úåáù
,'åëå äá åëìé êøãä úà íäì úòãåäå äùøãá
130

ïîøèðåà äãåäé øñéà 'ø ,äãåäéî èáù
íà ïéá ÷ìçî / äàåìäå ç"îâá äîéã÷ éðéã
ä÷ãö úôå÷î ïúåðä ïéáì éèøôä åðåîîî ïúåð
85 ,?õáå÷ ìåàù ãéá íâ ñôãåî / ù"ééò
åéëøãá úëìäå íåùî äùåòù äåöî ïéá ìãáä
êìåäù äîùì ïååëì êéøö ,à ,ä÷ãö úåöî ïéáì
øøáúð íà ,á ,àöåé àì äîùì àìå 'ä êøãá
ìáà íéé÷î åðéà ä÷ãö æà úîàá éðò åðéàù
,ìåàù ãé ïåøëæ øôñá íâ ñôãåî /'ä êøãá êìä
89

àéðúä ìòá éãàìî æ"øâä ,áøä ò"åù
â åð÷ ç"åà

==

ãìôðééåå íäøáà 'ø ,ìàøùé äáåù
'îò ç"îâ øòù

,... ãñç éðéðòå ç"îâ úåöî øåàéá
ç"ò

õáå÷ ,ïéãä úøåù
úàî íééðåîî íéèáéä íéãñç úåìéîâ úåöî
íò ïúîå àùî íò âøáãìåâ äéîçð ïîìæ áøä
íéãåîò æ"ç ,(óé÷îå ìåãâ ñøèðå÷) õéáåá÷é áøä
ãîú-æòù

é÷ñðàéãøåá ÷çöé 'ø ,÷çöé çéù
ìãåâå äëøòäì éåèéá àåä åéëøãá úëìäå ïéðò
åéëøãá úëìì íéöåøù ä"á÷ä ìù úåáéùç
335 ,ãåò ù"ééò

á"ô åè úåòåáù

,åæ äåöîá ãåçééä

åðá ùéøùä øùàë ãñçä å÷á ÷ø øîàð
ãî úåòåáù ,ì"øäîä
ïé÷ðä óñåé 'ø ,àøáéà éùåøéô
168

,åéëøãá úëìäå ùåøã

åôàô øæòéìà 'ø ,õòåé àìô
îä÷ãö ,ãñç

,úåãå÷ð äîë

2 õáå÷ ,á÷òé éîòô
ãåòå ,úáù 'îâ ïéáì äèåñ 'îâ ïéá ÷åìéç
øéàî óñåé 'ø ìù åøîàî / åæ äåöîá íéàùåð
æ"ðùú èáù ,íäøáà äæçî úáéùéá î"ø ïîèìà
íéîåàú é"ø ,íéãâî éøô
åð÷ ç"åà

,íäøáà ìùà

éåìá äéòùé á÷òé 'ø ,ïùåç éçúô
à"ô à"ç

,åôåâá ç"îâ úåöî

ïééì÷ ïè÷ä äùðî 'ø ,áúëä ïâùúô
âñ áñ ,àñ

===

àøéôù éáö 'ø ,íéãåîòä ïåéáö
'éñ ,íéìåç ø÷áì æî 'éñ ,íéãñç ìåîâì åî 'éñ
çî ,æî ,åî ,íéúî øåá÷ì çî
çî ,æî ,å"î 'éñ ÷"îñ

====

2 ãòì úãîåò íú÷ãö
íéáøä éåëéæå úåðéçåøá ãñç
é÷ñáééð÷ ìàøùé á÷òé 'ø ,á÷òé úåìä÷
éåä àì äúùîä úéáì äëéìä äîì äù÷î
,ò"öá øàùðå åéëøãá úëìäå íåùî àúééøåàã
áë 'éñ å"ç

é÷ñðìñæ ÷çöé ïøäà 'ø ,ãé ìò õáå÷
äæ ïéàùå ,ùåã÷ àåä äî äùøãä øåàéá
59 é"ò õá å÷ ,èñ úåà íù / åðìù 'îâä úñéøâá
úëìäå" äæ ÷åñô ì"æç úåùøã åðéöî àì
/ ...íéøçà íé÷åñô àìà à÷åã "åéëøãá
áúëîá åéøáãá ò"ò / æñ úåà í"áîøá íéøåàéá
11 'îò ç"äöåà ,äéøà éðô åøôñá éèìåæ 'øì
95-09 é"ò õáå÷ ,äàìäå
ïîøñàå ïðçìà 'ø ,íéøåòéù õáå÷
ù"àøì äù÷ ,éðò éðôì õø ììäù úåáåúë 'îâá
åøéëä àìã ì"éå ,åãåáë ìò ìåçîì øåñà íëçù
åëø úåà úåáåúë ,åúåà
àúåëæ äùî 'ø ,æ"îøä ìå÷
ùøôî ,øåòéù åì ïéà ç"îâ ,äàô ùéø äðùîá
éùðà éùåãéç ïééòå ,àöåé àåäù ìëáù äðååëä
à à äàô ,úåéðùîá íù
íéøáçî äîë ,äøåúä ìå÷
ç"îâ úååöî ìëù ìáà 'ìä í"áîøä éøáãá
97 äð ,êåîë êòøì úáäàå ììëá íä
ò"öå áìá äåöîë äúåà äðåî íéãøçä
éî ò"ö / úåéùòî úååöî ìò éà÷ù òîùîù
ãåòå / åæ äåöî íéé÷î íàä íéòùø ùéðòîù
303 àð ,åáîåâ øéàî ìàøùé áøä /
äëìäå úåöî í"áîøì úååöî øôñ ìò úåøòä
09 èð ,íãåá íçðî åäéìà 'øì / åéëøãá

 

9

   

340

ç"îâ / åéëøãá úëìäå éììë
åëìî óñåé 'ø ,äåáâ ïçìù

ïåñðéáåø ïåùøâ 'ø ,íééç úçëåú
äàùî úçú úìáåñ äùàì øåæòì àöåøä
à÷ ãåîò ,ïéãä äî äá øäøäé éàãåù òãåéå

332 'à äìù ã"åé

åñðéô ìàéðã íééç 'ø ,ùãç íù

÷åøã ïîìæ 'ø ,úòãå äøåú

ð 'éñ

,í"áîøä øãñ éôì úåøòä äáøä íéðôá ïééò
á à úåòã

íéøáçî äîë ,äô ìòáù äøåú
82 ç"äöåà èé

,óñåé äéãáåò áøä

821 ç"äöåà äë

,õéìå÷ áøä

øìéî øåãâéáà 'ø ,øåãâéáà úøåú
íéé÷ì éãë ùàä ïùáëì ñðëð åðéáà íäøáà
áø àåä ä"á÷äù ïéîàî àåäù úåàøäìå ãñç
ö 'îò à"ç ,ãñç
é÷ñðéæãåøâ íäøáà 'ø ,íäøáà úøåú
ù"ééò úîàå ãñç ,ãñç ìò íéøîàî äáøä
ç"äöåà231 / æ÷ 'îò
àî÷ 'îò

ãìø 'îò

:ã õáå÷ íãàì íãàä úøåú

:å õáå÷ íãàì íãàä úøåú
'îòá ãçåéî øåãî ïééò õáå÷á íéáø úåîå÷î
,238-243 ,11-14 :íéãåîòá ïëå ,65-95
.270-271
ìëá ãñç úåùòì .13 ,äîùðä ãöî äðéúð
,äåöîä úãîìð ÷åñô äæéàî .69 ,51 ,íåé
,93-94 ,89-91 ,76 ,68 í"áîøä úèéù .66-65
ñçéä .67 ,äåöîá íéëøã éðù .313 ,240-243
.241-238 .67-68 ,êòøì úáäàå úåöîì
,èôùîä å÷á íâ íàä .69 ,51 ,ãñç óåãøì
,äðååë êéøö .72 ,òáè éåðéù åà íéùòî .70-72
.81 ,áùåç ä"á÷äù åîë áåùçì .79
íéòùåô øéæçé :åéëøãá äëéìä ìù úåàîâåã
83-85 ,77 :úåàîâåã ãåò .72 ,äáåùúá
øôåñ íééç á÷òé 'øì ,äøåúä ìò ,á÷òé úøåú
ãåîò ,áìø ïîéñ

ïäëä øéàî ìàøùé 'ø ,ïåùìä úøéîù
õéáåøåä äéòùé 'ø ,úéøáä úåçåì éðù
éëøãá äëéìäå äîùðä ãöî íä úåãéî
ú÷ç úùøô ,ä"á÷ä
èåø ïøäà 'ø ,úñðëäå ä÷ãöä øòù
åéëøãá úëìäå úåöî íéé÷î ä÷ãö ïúåðù úòá
åðåîîá ïéá åôåâá ïéá ç"îâ úììåë ò"î àåäù
íéé÷îù ãñç äùòî äîë èøôîù ù"ééò
41 ,åéëøãá úëìäå
øìéî øåãâéáà 'ø ,äøåà éøòù
çë 'îò

==

úáäàå ïéá ñçéä æéøâðåé áøä ìù åøîàîá
äàìäå 123 'îò ã"ç ,åéëøãá úëìäåå êòøì

,éìáá ãåîìú
äúùîä úéáì êìú àìù åúùà úà øéãîä
àéä øçîìù íåùî ìáàä úéá ,ìáàä úéáìå
èìåá ïàë ,'åëå äãôåñ äéøá ìë ïéàå äúî
åðáúëù åîë úéúøáç úåéøçà ìù ãåñéä
áò úåáåúë ,ïééòå úëìäåì úáäàå ïéá ÷åìéçá

àéìéè÷éâ óñåé 'ø ,äøåà éøòù

éàáâ ìåàù 'ø ,úòã éøòù
àéâåñ ïéðòáå ïðáøã åà àúééøåàã ç"îâ íà
ì óã î"á ,'åëå íäì úòãåäå åì î"á
ôà÷ù ïäëä ïåòîù 'ø ,øùåé éøòù
úåéäì åðééä åéäú íéùåã÷ ìù âùåîì äååùî
åîöò úàðäì ïååëì àìå ììëä úáåèì ùã÷åî
øáçîä úîã÷äá ,ù"éò
÷ñìéá ïåéö ïá 'ø ,ïåéö éøòù
úåøéô úìéëà ïéðòá .î ïéùåãé÷ 'îâä øåàéá
ä÷ãöä úìòîì ùåøã ,ãåòå æ"äåòá
èëä ÷çöé 'ø ,ùãå÷ éøòù
,ä÷ãö ÷ø åà äðåùî äúéîî ìéöî ç"îð íà
äî÷ 'éñ â"ç

äðåé åðéáø ,äáåùú éøòù
úåãéî íäù úååöî äîë äðî äðåé åðéáøù ò"ö
úåãéî / ù"ééò úåéøæëà - åì ,ïéò úøö - äì åîë
äëìää éô ìò
ì"öæ íééç õôçä ïøî ,íéîú úôù
ìù ò"î íéé÷î ø÷ùî àìå íéîúá êìåäù éî
æ"ô ,åéëøãá úëìäå
øãðìãéøô áøä ,íééç éúôù

êåáðøèù äùî 'ø ,úåâäðäå úåáåùú
ä"ô ãòø ïîéñ ã"ç

,åúðååëå åúøèî ãôñä

,àåäù äîî øúåé åúåà åãáëéù äöåøù 'à áø
ä÷ãö ïéãî íâå ç"ú ãåáë ììëá äæù àéáîå
ø"åîãà íùá åéðôî õåøì ãáò êéøöù 'à åîë
ì÷ú ïîéñ à"ç ,÷öà÷î

===

èù÷úäì êîöò ìâøä ... åéëøãá úëìäå
àäúù éãë êìîä úéáá íéâåäðä ïéèéùëúá
àì åìéàù åéðôì ùîùìå åìëéäì ñðëäì éåàø
úéáá êåìá÷é àì íéùåáìîä ïúåà ùáìú
è øòù ,...êìîä

,áìø ïîéñ "ìîåâ" úìéî øåàéá
èðùú

==

æ"ô øôñä úîéúç ,ç"îâ úãåâàå ãñçä úìòî

,íìåòä íåé÷å ãñç

,çò÷ ãåîò íâ ïééò

,åéëøãá úëìäå
ðã â

,"ãñç úøåú" øîàî
åð÷

==

5 à úåãéî

,êåøà øîàî ,ãñç

/ åéëøãá äëéìä é"ò úåäãæä = 'äá úå÷éáã
âñ ãåîòî
éæàâìà äîìù íéñð 'ø ,íéðéòì äåàú
501 äëåñ

,ä÷ãöä ïî øúåé ç"îâ äìåãâ
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=àîâåã= íéøôñä çúôî
מפתח הגמרות
142 
162 
112 
42  
116 
34  
41  
38  
220 
40  
108  
120 
33  

         ïéã÷øî ãöéë כתובות טז
        íéìåç øå÷éá מא-נדרים לט

.סוטה י
        äúà óà àåä äî .סוטה יד
          çøåàä úééåì :סוטה מו
             áåè ÷éãö .קידושין מ
        íäì úòãåäå בבא קמא צט
            íìåòä ãåîò :אבות א
      à"éá åñééôîä :בבא בתרא ט
      ë"ôì åðéàå ï÷æ :בבא מציעא ל
    íäøáà úùøô :בבא מציעא פו
         äîéâì äìåãâ סנהדרין קג
        øåòéù åì ïéà ירושלמי פאה
              ìùà òèéå

48
152
152
48
48
153
29
166
114
35
44
45
48

:ברכות ה
:ברכות ו
         àìåìéä éáã àøâà :ברכות ו
                 "éëøã" .ברכות יז
            íéìáà íåçéð .ברכות יח
          ïéáùåù ä"á÷ä .ברכות סא
          øåòéù åì ïéà ç"îâ :פאה א
             úáùá íåçéð שבת יב
        ù"ô úìá÷î äìåãâ שבת קכז
             ç"îâå äøåú

          úåìå÷ 'äá øáåò

                          

:שבת קלג
:סוכה מט
              íéðîéñ 'â יבמות עט
                 åäåðàå

            ä÷ãöå ç"îâ

מפתח הספרים
25  
146 
178 
176 
154 
103 
25  
25  
55  
25  
18  
18  
19  
19   
19  
124 
130 
72  
31  
39  
47  
1487
94  

























































































































         ,ר' בונם מפשיחסא
            ,ביאור הגר"ח
 íéìåç øå÷éá ä"ìù ã"åé ,ב"ח
                ,בית יוסף
              ,בית שמואל
               ,בכור שור
                ,בכתובים
                 ,בנביאים
             ,בראשית רבה
               ,ברכת פרץ
             ,דברים יא כב
              ,דברים יג ה
              ,דברים יט ט
              ,דברים כו יז
             ,דברים כח ט
              ,דרכי משה
           ,דרשות הגרי"ס
            ,דרשת מהר"ש
            äàô ,הון עשיר
 íéáø ïåùì íéãñç ,úåáà
                    
                  ,הכותב
          == ,הכתב והקבלה

38                   ,אבות דרבי נתן
146                          
154               äìë úçîù ,â ã
193                       ====
201  íéìáà íåçéð ,'î 'ã ç"åà ,אגרות משה
===                     ====
68           'åëå àåä äî ,אגרת הקודש
66                    ,אגרת התשובה
222                          
94                   === ,אהבת חסד
133                         
183                         
191                         
199                         
210                         
226                          
17                       ,אונקלוס
107                     ,אור הצפון
122                    ,אורחות חיים
173                         
227           íéìë úìàùä ,אמרי יושר
118               == äèåñ ,באר שבע
150                     == äèåñ

231
72
114
143
163
167
220
32
36
46
231
38
112
54
73
75
148
42
145
52
124
117
124
145
150
168
171
196
220
36
46
37
61
132
40
51
90
104
111
156
155
159
203
187
85
53
74
139
228
233
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    ,לחם משנה
        ,מאירי
        
        
        
        
         
         
         ,
        
     ,מגדל עוז
     ,מגן אבות
    ,מדרש רבה
   ,מדרש תהלים
   ,מהר"י ווייל
       ,מהר"ל
         
        
   ,מהר"ם שיף
 , מלבי"ם,מהרי"ד
       ,מהרי"ל
      ,מהרש"א
        ==
        ==
         ==
        ==
        ==
        ==
        ==
         ==
         ==
       ,מהרש"ל
    ,מורה נבוכים
 ,מילי דחסידותא
        ,מכילתא
 ,מכילתא משפטים
    ,מכתם לדוד
       ,מלבי"ם
       ,מהרש"א
    ,ממשיכין יין
   ,מנהגי החופה
  ,מנהגי מהרי"ל
  ,מנהגי קדמונים
    ,מנחת יצחק
   ,מסילת ישרים
    ,מסכת סופרים
    ,משיבת נפש
    ,משנה ברורה
 ,משפטים ישרים
  ,נמוקי מהרא"י
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105 
17  
140 
5 
62  
103 
127 
103 
71  
22  
21  
54  
58  
83  
55  
223 
154 
94  
224 
226 
225 
14  
180 
75  
175 
219 
153 
32  
87  
197 
238 
25  
79  
127 
160 
182 
196 
188 
152 
145 
143 
218 
221 
7 
175 
146 
157 
218 
231 
130 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        ===
    ,הליכה בדרכיו
   ,הליכות שלמה
    ,הלכות גדולות
 ,'המספיק לעובדי ה
       ,העמק דבר
          
      העמק שאלה
   ,השרשים לרד"ק
        ,ודבקת בו
 ,והודעת להם הדרך
       ,ויקרא רבה
    ,חובות הלבבות
       ,חוות יאיר
      ,חופת אליהו
           ,חינוך
    ,חלקת מחוקק
       ,חפץ חיים
          
        ,חקקי לב
        ,חקרי לב
           ,חרדים
           
           
            ,טור
   ,טור חו"מ רע"ב
   , בית יוסף,טור
        ,טורי אבן
       ,יד הקטנה
          
          
   ,יונתן בן עוזיאל
      ,יוסף אומץ
          
          
           
          
       ,יחוה דעת
    ,ילקוט שמעוני
    ,ים של שלמה
          ,יראים
          
          
           
          ,כל בו
       ,כלה רבתי
        ,כלי שיר
      ,כסף משנה
          
    ,כתר שם טוב
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218               ?? ïîéñ î"á ,רא"ש
30                     à à äàô
223 
171 
223 
167 
121 
38  
11  
66  
63  
111 
70  
115 
196 
36  
70  
102 
121 
152 
170 
195 
38  


























 ,רבינו אביגדור
   ,רבינו בחיי
      ==
  ,רבינו חננאל
















































































































































































         ,רבינו יונה
            ==
            ==
       úåáà ==
 ,רבינו יונה שע"ת
    ,רד"ק רבינו בחיי
              ,רוקח
            ,ריטב"א
           ==
            ==
      úåòåáù ==




























































































































































 

,רלב"ג
,רמב"ם
==
==
==
==

רמב"ם יד החזקה
217 
217 
59  
218 
== 
== 
== 
218 
221 
5 
58  
28  
101 
6 
222 
191 
22  
169 
13  
100 
112 
114 
117 
35  
44  

        ,úåòã 'ìä
  ,äãáàå äìéæâ 'ìä
         ,ìáà 'ìä
      ,íéàìë 'ìä
      ,äìéâî 'ìä
      ,íéãáò 'ìä
 ,úòøö úàîåè 'ìä
       ,íéàìë 'ìä
  ,íééðò úåðúî 'ìä
          ,רמב"ם סה"מ
      ,רמב"ם סה"מ
 à à úåáà ,רמב"ם פיהמ"ש
                ,רמב"ן
                ==
               ==
              ==














































































































































































































































 ,רמב"ן שמירת משמרתו
   ,רמב"ן תורת האדם
     , זהר הרקיע,רס"ג
             ,רש"י
            ==
           ==
           ==
            ==
            ==

125
181
193
223
10
152
218
223
11
217
39
85
129
128
12
15
70
122
221
52
183
158
150
118
95
75
75
??
47
238
29
149
40
225
26
55
113
164
196
147
151
132
114
96
106
241
51
30
30
30
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          ,סדר היום
           ==
           ,סוטה יד
             ,סמ"ג
            ==
             ,סמ"ק
           ==
           ==
            ==
       ,:סנהדרין יח
             ,ספורנו
        ,ספר הברית
           ==
        ,ספר החיים
         ,ספר החינוך
    ,ספר המצות הקצר
        ,ספר חסידים
           ==
              ,ספרי
      ,ספרי עקב
     ,עוללות אפרים
       ,עוסק במצוה
        ,עזר מקודש
         ,עיון יעקב
         ,עין יצחק
  מהרש"ל,עמודי שלמה
            ==
        ,עמק הנצי"ב
           ,ערוך לנר
            ==
       ,פיהמ"ש לר"ם
           ,פני יהושע
           ,פני יהושע
          ,פנים יפות
      ,פסוקי חסד בנ"ך
      ,פסיקתא זוטרתא
            ,פסיקתא
         ,פסקי ריא"ז
             ,פרישה
          ,פרקי דר"א
            ==
        ,פתחי תשובה
       ,קובץ שיעורים
     ,ר' אביגדור מילר
            ==
           ==
         , גר"א,ראב"ד
     à äàô ,ר"י במ"צ
    à äàô ,ר"ש משאנץ
íéùåã÷ íéðäë úøåú


























 
125
154
181
118
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 ïéìåç úëñî
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==

45                          ==

==

220               ,רש"י רבינו גרשום

==
==

153                    ,שלחן ערוך
180                 ,שלחן ערוך
233                  ,שמונה פרקים
168                     ,שפת אמת
37                   ,שפת אמת
148                    ,תוס' הרא"ש
220                       ,תוספות
45                    ,תוספתא פאה
122                   ,תורת המנחה
172                        ==
209                       ==
183                     ,תורת חיים

,תורת כהנים קדושים
53                   ,תנא דבי אליהו
               

56                         ==

149                     , מאירי,רש"י
151                  , מהרש"א,רש"י
40                    , מהרש"א,רש"י
42                    , מהרש"א,רש"י
148                      , ערוך,רש"י
34                  , פני יהושע,רש"י
163                , רא"ש, ר"ן,רש"י
166                      , רי"ף,רש"י

, מהרש"א, תוס,רש"י
142                   , תוספות,רש"י
41                     , תוספות,רש"י
111                      ,רש"ר הירש
223                 ,רש"ר הירש
143                  , ריטב"א,רשב"א
101                        ,רשב"ם
115                      ,שאילתות
 

==

154      ãñç äøåúä éëøã ,àøéå ,תנחומא
54                         ==
56                         ==

169 
191 
194 
57  

157          ,תקנת שלמה בשמחת חתן

216                     ,:שבועות ל

156                     ,תקנת שקדו

237                     ,שו"ע הרב

110                   , רש"י,תרגום

69                   ,שו"ת ר' אברהם

99                        ,תרגומים

164                        ,שטמ"ק

115                   ,תרומת הדשן

112                , מהרש"א,שטמ "ק

49                         ,ריטב"א

144                  ,שיטה מקובצת

47                       ,שפת אמת

55                        ,שכל טוב

49                 ,תלמידי רבינו יונה

75                           ,של"ה
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==
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======== השלמות =========
מכתבי החפץ חיים מכתב א :בענין צדקה והכנסת אורחים בפרט ת"ח =ומרוכז בספר
עמוד החסד מלוקט ע"י הרב אברהם הלל גולדברג עמודים ) 11-13מצולם(.
עקידת יצחק פרשת ראה סימן צ"ד :א( ההרגל קובע את המידה באדם ב( סימן אם המידה
נקבעה אצלו  -האם עושה הדבר בשמחה וכך מפרש הפסוק נתון תתן לו ולא ירע לבבך
בתתך לו וכו'  /שייך בחלקו לדברי רמב"ם בשמונה פרקים בענין המידות ==
גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה מציין בספר דרכי שלום ח"ד עמ' ג' בקונטרס
הציונים לכמה מ"מ :ובתוכם חידושי רבי שלמה היימן כתבים ותשובות סי' ל"ז ושם בסוף
הספר אמרות קצרות עמ' רע"ה ,ושם הרבה ציונים עיי"ש.
ארחות יושר לגר"ח קנייבסקי ==ביק"ח וכו' אם דאורייתא או דרבנן =אולי יותר קשור
למצות ואהבת??
רשימת דוגמאות של הנהגות ומצוות המיוסדות על והלכת בדרכיו ,יש קצת בקובץ ו' וכאן
בתוך הדברים למשל ח"ח בענין אמת ושקר ,וכד הקמח בענין ענוה) ,ר"י ווייל( ,ערוך
השלחן לחכות למתפללים לסיים תפילתן וללותם הביתה ,מהרי"ל חכם בחכמתו ,ופרנס
בהשתדלותו
הגדת עדות :בבית דין להציל ממון חבירו משום גמילות חסדים ==אבקת רוכל
בשם רא"ה ונמוק"י פרק הכונס ,רמב"ן ??? ,שער המשפט חו"מ ?? ,ספ"ל לא תעמוד
על דם רעך ,קובץ מוריה ,קובץ דברי משפט == ועוד
.åðåîîî åôåâá ç"îâ ìù ä÷åìç ùé ç"îâ ìù úååöîá

גופו בפשטות הכוונה כמו למשל ביקור חולים שהחולה לא זקוק לכסף אלא לעזרה
במחלתו או בעצה או בתמיכה חברתית וכו' ,וכך היה אופן הכנסת אורחים בזמן הקדום
שהיה צריך לעבור למקום אחר ולא היה חסר לו כסף רק עזרה ותמיכה וכו' .ניחום אבלים
)גם לעשיר(
גם כשמדובר בעני שכעת זקוק לכסף ,אולם בדרך כלל הוא זקוק גם למילה טובה ועידוד,
נשיאה בעול צערו וכו' ,ואפשר לעזור לו גם אם אין לך כסף והיינו בעידוד ותמיכה וכו'.
וגם כאשר אתה נותן לו כסף ,הרבה מהמצוה תלויה באופן הנתינה למשל בסבר פנים
יפות ,בצורה שלא תביישנו ,ברוחב לב )לא תאמץ את לבבך ,שיש ראשונים שמפרשים
שגם אם אתה נותן אבל ב"אנחה" וכדומה זה חסרון בגמ"ח בגופו(........
חילוק חשוב בענין מצוות החסד == :אם מזדמן לו עני אז הוא יש מצוה חיובית של
חסד ואם לא מזדמן אלא רוצה להטיב אז הוי מצוה קיומית
ועוד חילוק שכתוב בקובץ ו' לפי ספר הברית  -הקירבה כך החיוב
משנה לחם וחכם צבי )ליקוטים( משנה דפאה גמ"ח אין להם שיעור ואוכל פירותיהן====
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מקורות בחטאת סדום בהכנסת אורחים וכו'= ,פסוק ,גמרות ,מדרשים ,כדי ללמוד מן
ההפכים =מוזכר ברבינו יונה ,מגן אבות ,ועוד =
ללקוט מקומות שהקלו חכמים משום אורחים )עניים( דמאי ,לאכול בבית כנסת ,לענין
שבותים בשבת או"ח שלג ,ועוד === ועוד
ביקור חולים :תוכחת חיים פאלגי
מהר"ל גור אריה = ביקור חולים  -פסקי תשובה מצולם
=עינים למשפט מביא מדברי הרמב"ם בהנהגת החולה לבדח אותו וכו' ,ויש לציין שלא
כתב כך בסמסגרת "הלכות ביקו"ח" אלא עצה טובה כללית בהתנהגות עם חולים
מנהגיו של הגר"עק איגר בביקור חולים == מתוך תולדות הבנים ,חוט המשולש ,ועולם
ביקור חולים של ר' אריה לווין ===
פסקי תשובה בענין א( מחלה מדבקת ב( שיטת מהר"ל רק בחולה כל גופו עיי"ש
עמק ברכה עמוד קלה בענין לויית אורחים בזמן הזה מעשה עם חזו"א ועוד
ספר תורי זהב כולו בענין הכנסת אורחים עייש ===
שו"ת מהר"ם שיק או"ח תשובה שכב) :מצולם( מהו לכפות אדם להכניס אנשים אחרים
לסוכתו כנגד רצונו ...ושו"ט בזה עיי"ש ==שייך לדיון של מכתם לדוד==
שמחת חתן וכלה  /להביא מצות "נקי יהיה לביתו ושמח"=/ ...יראים חינוך ועוד /לשים
לב אם הוא עשה או ל"ת לא יצא לצבא וכ"כ בה"ג ועיין תועפות ??=
מצוה ולב להר' אלימלך בר-שאול בביאור ענין הדרך הממוצע וכו' עייש ==
תנחומי אבלים = גמ' סנהדרין ע .שהוא דבר מצוה
מצות קבורה להביא סמ"ק מח ,חינוך ?? ,השגות רמב"ן לסה"מ ,גרי"פ ??
וע"ע מכתבים של הרב הוטנר מכתב לג בענין זקן ואינו לפי כבודו בביקור חולים ,וחמש
היריעות )זילבר( פרשת וירא עמ' לב==.

äøåáã øîåú

==יש סיכום דבריו ב"מצוה ולב" וגם ב"חסד לאברהם" יעלין

ספר הברית פרקים הראשונים ???
מכתב מאליהו קונטרס החסד =תמצית
דברי אליהו בשם הגר"א )מובא בעבד המלך כי תבוא( :בפסוק וראו כל עמי הארץ...
עיי"ש דברים חשובים וקשורים למובא בקובץ ו' בשם הגר"א ==
"ïåâä åðéàù éðò" ì

עיין ב"ב ט :הכשילם בבנ"א שאינם הגונים וכו',
 :äîø ãéáשם כתב "ושמעינן מינה לדברי הכל דהאי מאן דיהיב צדקה לבני אדם שאינן
מהוגנין לאו צדקה היא"
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וע"ע ) ÷"áã ÷"ôñ :é"÷åîðו :בדפי הרי"ף( דהיינו דוקא במי שיודע בו ]-שאינו הגון[
אבל באינו מכירו ואפשר שהוא הגון ,שכר יש לו שהרי לשם מצוה מכווין ,ועוד אתה
נועל דלת וכו'-] .לכאורה מוכח מדבריו שהעיקר הוא כוונת הנותן אף שהמקבל הוא
במציאות לא עני ודלא כאימרא שהעיקר אם קבל עני את הכסף[
 :ñ"ùä éðåéìâ ò"òåב"ק טז שמביא מספר יראים שהמשהה צדקה עד שימצא עני הגון
אינו בכלל בל תאחר ,ומסתפק אם בכה"ג שאינו הגון לא מקיים כלל מצות צדקה או רק
עדיף בהגון...
 :íéãéñç øôñסי' ס"א משמע שכוונת אינו הגון היינו שישתמש עם הכסף לפריצות
ודברי עבירה ...וע"ע שטו ,תתרנד ומקור חסד שם ,ניצוצי אור )מרגליות( ב"ק טז.
 :ãñç øå÷îשם מציין לדברי  úååöîä øôñá í"áîøל"ת רלב שלא למנוע צדקה...
מאחינו האביונים אשר נדע ענינים וכו' ,הדגיש שיודעים שהם זקוקים....
 :íéãéñç åæìòéשם כותב שעם כל זה לא ימנע לגמרי צדקה מאינם הגונים ולא ימותו
ברעב הם ונשיּהם ובניהם ולהניחם בלא כלום אי אפשר ,ויתן באופן שאין חשש שהכסף
ישמש דברים רעים או יתן ליד אשתו וכדומה עיי"ש עוד ==ובענין זה לצרף מעשה
של ר' חיים בריסקר מובא ע"י הרב זוין אישים ושיטות מצולם שהתאמץ לעשות צדקה
עם אשה שלכאורה עברה עבירה והרה לזנונים )היה ידוע שבעלה עזב את הבית לפני
הרבה זמן ובכ"ז ילדה(....
=ìá÷ì íéåàø åéäù íéðåâää íééðòäî áðåâå ãéñôî àåä -åì øñç àì úîàáù- éàîøì ïúåð íàù àøáñ ùé
...åìëåé àì åéùëòå

=חשוב= עיין בספר " "íéëìî ãéעמוד קע"ו מי שנתן מעשה לעני ונתברר שהוא רמאי
וכו' ,כמה צדדים בנושא זה מפי פוסקי הלכה מובהקים עיי"ש בביאור יד מלכים == ==
ע"ע  :éåìä úéáדרשה א בענין צדקה וגמ"ח .בתו"ד שואל למה צדקה לא נמנית במצוות
שאדם אוכל פירותיהן ותירוצו קצת דחוק שהקב"ה אוהב עניים ובין כך היה מפרנסן וצ"ע
כעת .וע"ע  :äãù éîåøîקידושין לו .ד"ה מחלוקת שמתייחס גם לויכוח של ר"ע
וטרונוסרופוס עיי"ש בדבריו להלכה אין ליתן לעני אם יודעים שהוא רשע אבל אם לא
ידעים תלוי במחלוקת ר"י ור"מ עיי,ש עוד.
== êéà áåùç àìå éðòä ìá÷ íà àåä ä÷ãö úåöî ø÷éòù àøîéàá ì

הערה :ביסוד האחרונים שעיקר מצות צדקה הוא המעשה והנתינה שהעני נהנה בפועל,
ולכן לא חשובה כ"כ כוונת הנותן בשעת מעשה ונפק"מ למשל בהגיע ליד העני במקרה
כגון אם נאבד לו סלע ומצאה העני שמקיים מצות צדקה )ומקורו בספרי כי תצא בפרשת
ושכחת עומד בשדה ,הוצאת מלבי"ם ס"ס קמט עיי"ש( ועוד.
ויש להתיישב בכמה נקודות :א' דברי הסמ"ג בשם היראים שאם מתכוון לקנות שם
ולהתפאר )ובשו"ע הל' צדקה( שאבד את שכרו ,ולמה אם העיקר הוא מה שהעני נהנה.
וע"ע בחת"ס עה"ת פ' תצא דף צז )ועוד מחברים שמביא הגר"י סופר עמ'  (104שכתב
שכסף שהשיג בגזילה )רבית גזל אונאה שקר במידות ומשקולות( יטרפו ממנו גם את מצות
הצדקה שעושה בכסף זה ,וצ"ע שהעיקר הוא התועלת לעני.
ולעיל הבאנו לכאורה הוכחה מדברי נמוקי יוסף )סוף פ"ק דב"ק( שהעיקר תלוי בכוונת
הנותן ולא רק במקבל עיי,ש
...éðò åàöîå åãé êåúî òìñ ìôð ì

כי תקצר קצרך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה
למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידיך )כי תצא :דברים כד יט(
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 :àöú éë úùøô :éøôñלגר ליתום ולאלמנה יהיה ,א"ר אלעזר בן עזריה מנין למאבד סלע
מתוך ידו ומצאה עני והלך ונתפרנס בה מעלה עליו הכתוב כאילו זכה ,ת"ל לגר ליתום
ולאלמנה יהיה ,והרי דברים קל וחומר ]אם[ מי שלא נתכוון לזכות ]וזכה[ מעלה עליו
הכתוב כאילו זכה המתכוין לזכות ]וזכה[ על אחת כמה וכמה:
][àöú éë éðåòîù èå÷ìéá äîåãå ïééèùì÷ðéôçñåðî íééøâåñ

 :íéðäë úøåúפרשת ויקרא :דבורא דחובה פרשה יב] :בפסוק ה יז ולא ידע ואשם וגו'[:
)יג( רבי אלעזר בן עזריה אומר הרי הוא אומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה
לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה' אלהיך ,קבע הכתוב ברכה
למי שבא לידו מצוה בלא ידיעה ,אמור מעתה היתה סלע צרורה לו בכנפיו ונפלה ממנו
מצאה העני ומתפרנס בה הרי הכתוב קובע לו ברכה כשוכח עומר בתוך שדהו.
ùåøéôá øéëæî àìå ,'åâå íù áåúë úîàá) àúééøáäî ÷ìç àáåî= ===== :âé â :äàô àúôñåú
== == ù"ééò ìá÷îù äëøáäå øëù ìò øáãåîù øåøá ïàë íâ ìáà ,éðò åàöîå òìñ ìôðù íéìéîä

 :éúáø úéùàøáפרשת תולדות )מיסודו של ר' משה הדרשן הוצאת אלבק מכת"י(... :ר'
אלעזר בן עזריא אומר הרי הוא אומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה וגו'
למען יברכך ,הכתיב ברכה למי שבאה על ידו מצוה בלא מתכוין ,אמור מעתה היה הסלע
צרורה לו בסדינו ונפלה ממנו ומצאה העני ונתפרנס בה הרי הכתוב קובע ברכה כשוכח
עומר בשדהו.
 :é"ùøדברים שם :למען יברכך ,ואע"פ שבאת לידו שלא במתכוין ק"ו לעושה במתכוין,
אמור מעתה נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה הרי הוא מתברך עליה.
רש"י :ויקרא ה יז :בפסוק ולא ידע ואשם ונשא עונו :ר' יוסי הגלילי אומר הרי הכתוב ענש את
מי שלא ידע על אחת כמה וכמה שיעניש את שידע ...רבי עקיבא אומר ...על אחת כמה וכמה שישלם שכר
טוב לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה .רבי אלעזר בן עזריה אומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת

עומר בשדה ,הרי הוא אומר למען יברכך וגו' ,קבע הכתוב ברכה למי שבאת על ידו מצוה
בלא ידע ,אמור מעתה היתה סלע צרורה בכנפיו ונפלה הימנו ומצאה העני ונתפרנס בה,
הרי הקב"ה קובע לו ברכה:
 âë÷ 'éñ :íéàøéבסופו מזכיר המימרא
 è"éøäî ú"åùח"א סי' קכז בתוך דבריו )מצולם( כאשר פוסקים צדקה על יתומים יש להם
זכות צדקה אף שלא ידועים מזה כמ"ש נפל סלע ומצאו עני ...ועוד שכופין על הצדקה
ומוכח מזה שגם הנותן בעל כרחו יש לו זכות צדקה וא"כ גם כשאינו יודע אם נותן ע"פ
בית דין...
...'ä úàî "äëøá"å "øëù"á ÷ø àåä ïéðòäù ùøåôî íéáúåëä ùé ì

כן נראה ברור מלשון תו"כ ורש"י עיין למעלה -
 :ììä åðéáøבספרי שם... :דכי היכי דהאי עומר כתיב ביה למען יברכך ה' הם?? הכי היכא
דאבד סלע מתוך ידו וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו זכה ,והלא דברים ק"ו מי שלא נתכוון
לזכות ,כגון האי דשכח העומד ואבד הסלע כיון דנתפרנס בהו עני מעלה עליו הכתוב
כאילו זכה להכי כתיב למען אשר יברכך ה' המתכוין לזכות וכו'.
) áø éáã éøôñלר"ד פרדו( :א"ר אב"ע מנין וכו' ת"ל לגר וכו' ,פשוט דאסיפיה דקרא
סמיך דכתיב לגר כו' יהיה למען יברכך ה' אלהיך ,ומזה למד רבי אלעזר בן עזריה דכי
היכי דהכא מצוה זו היא שלא מרעתו של בעל הבית ,שהרי שכחה ,ואפילו הכי כיון
שנטלה העני קבע לו הכתוב ברכה ,הוא הדין נמי למי שאבד סלע מתוך ידו ומצאה עני
ונתפרנס בה שזוכה.
= í"éáìîלענין השכר יקבל שכר בהיסח הדעת
ע"ע ééçá åðéáø
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 :úåôé íéðôקטע חשוב ,ובסופו מקיים הגירסא 'המאבד סלע' ]-כנראה כוונתו דלא כתו"כ
סלע צרורה ונפל ...אלא כספרי המאבד [...והכוונה שמפילו בכוונה כדי שימצא אותו
העני ...והעני יחשוב שנפל בלא כוונה ויקיים מדרגה גבוהה של צדקה שאין העני יודע
ממי נטלה ...עיי"ש עוד.
 äîëç êùîבפסוק עיי"ש ולא עיינתי כעת
קושית ברוך דהסלע הוי הפקר ברגע שנפל וחלוק משכחה בתוך שדהו ועיין אחרונים
שעמדו בזה אוצר החכמה וחילקו בדיני ייאוש ועוד ..
בשלמא אם הפריש סלע לצדקה ונאבד ...או אם חדש דבר בעולם...
יש להוסיף דבר מעניין בגמ' גיטין לה .מעשה באדם א' שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה
והניחתו בכד של קמח ואפאתו בפת ונתנו לעני ...והיא נשבעה שלא נהנת מדינרך כלום
וכו' ,ומעניין לחקור מי קיים כאן מצוות צדקה בעני האם בעל הדינר או האלמנה שהרי
שלחה בו יד ואולי קנתה אותו וכו' -דומה למקרה של נפל סלע ומצאו עני-
עד כאן נושא מאבד סלע כו'
ä÷ãö é"ò åì øñçð àìù àùåðá ì

=לשון הרמב"ם אין אדם מעני מן הצדקה =מה מקורו מדרש משלי?? =והוספת ברוך
שנוכל לומר כן גם בגמ"ח בגופו שהזמן שהשקיע או הכוחות שהשקיע בעני לא יחסרו
לו ויתווספו לו כוחות וימים-] ...זה בטח כתוב כבר באהבת חסד או= [...לצרף ההסבר
שהמתפאר בצדקה לא יזכה לברכה...
שיפוץ סמ"ג בכמה מקומות ==או לציין עם

ï

=

==כוונה במצוות החסד -עיין אהבת חסד פ"ב פרק כג ובציונים ארחות חסד ,ובפרק של
הרב אריאב בקובץ ?? ובספרו ואהבת לרעך ובמ"מ במאגר המכון==
דאורייתא דרבנן ==דיון סביב המשנה ברכות יז שהמתעסקים עם המת פטורים מק"ש
מפני שעוסק במצוה פטור מ.ה .והמצוה שעוסקים בו הוא גמילות חסדים ]-גם הקבורה
וגם מעמד הניחום[ עיין או"ח סי' ע"ב ,ובמשנה ברורה שם בשני מקומות ,ובהגהות אחרות
חסד כותב שיש סתירה בדבריו??? ==שייך לענין עוסק במצוה ולתלמידי רבינו יונה
ברכות וריטב"א שם
שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן עב סעיף א נושאי המטה וחילופיהם וחילופי חילופיהם
בין אותם שלפני המטה בין אותם שלאחריה מאחר שיש למטה צורך בהם לשאת אותה
כגון בעיר שיש בה חבורה המזומנת לכך וכל בני החבורה מחליפין לשאת לפי שכולם
חפיצים לזכות בו כולם פטורים מקריאת שמע )לפי שהם טרודים טרדת מצוה( אבל שאר
המלוין את המת שאין למטה צורך בהן חייבים בקריאת שמע )ואע"פ שהלוית המת הוא
בכלל גמילות חסד וגמילות חסד הוא מן התורה מכל מקום הם אינם טרודים כלל ויכולין
לקרות פסוק ראשון בכוונה ובעמידה והשאר כשהם מהלכין( אבל פטורים מהתפלה כמו
שיתבאר בסי' ק"ו= :מובא במשנה ברורה סימן ???
=הערה למפרשים שוהלכת כולל רחמנות על בעלי חיים וצעב"ח ]=רד"ק ,חרדים, [...
איך מבינים את המ"ד צב"ח דרבנן ומה המחלוקת ???
עוסק במצוה פטור וכו' ..בציור של עוסק בגמילות חסד ומזדמן לו מצוה -
או זמן ק"ש וכו' ,קשור קצת עם גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה ובמפרשים שם
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==לענין המתעסקים עם המת עיין ברכות יז במשנה וברבינו יונה וריטב"א שם וכל
ההלכה שם מהרמב"ם ?? טור או"ח סימן עב ומפרשים שם עד משנה ברורה שמביא גר"ז
ועוד שם בביאור הלכה בשם אחרונים == == ובאהבת חסד ==ועוד
לא להתפאר בצדקה
סמ"ג 234             

רמ"א יו"ד רמט 234     

שו"ת הרשב"א 234      

 :à"áùøä ú"åùח"א תקפ"א שאלת ,ראובן היה לו בית סמוך להיכל בית הכנסת ועכבו
הצבור בידו מחמת שהיו מקומות ישיבה הקדש שבבית הכנסת ,ובנה אותו בנין נאה ורצה
לערב אותו עם בית הכנסת כדי להרחיב בית הכנסת ,ועכבו הצבור בידו מחמת שהיו
מקומות ישיבה שם שירדו ממעלתם ,אבל הסכימו כולם שיעשה כל אותו בית היכל ,וכן
עשה ובנאו משלו ,ובא ראובן המקדיש לכתוב על פתח ההיכל שמו למען הזכיר שמו על
מה שהקדיש ,ועכבו בידו קצת מן הצבור .הודיעני אם יכולין לעכב בידו מן הדין או לא.
תשובה ,איני רואה שיוכלו הצבור לעכב מן הדין ולא מן הראוי מכמה צדדין .כי המקדיש
והבונה משלו לשמים מי מעכב על ידו מלהזכיר שמו בשלו ,ובהקדשו אין אדם מעכב
בשל חבירו ובנכסיו על חברו .ועוד דבכמה מקומות בקהילות הקדש שנוהגין כן ,גם
במקומנו הוא כתוב בכותל ההיכל .וזו מידת חכמים היא ומידת וותיקין כדי ליתן שכר
לעשות מצוה.
ומידת התורה הוא שהיא כותבת ומפרסמת עושה מצוה ,ואם התורה עשתה כן צריכין אנו
להלך אחר מדותיה של תורה שהן דרכי נועם .הנה בהצלת יוסף שהצילו ראובן מיד אחיו
כתב עליו הכתוב וישמע ראובן ויצילהו מידם ,וכן בבועז שויתר פת וחומץ הכתיבו הכתוב.
וכן כמה גדולה מעשה הצדקה ועשיית המצות שכתבו הנביאים בספר הנבואה .וכן פרסמו
עליו ז"ל מידה זו בפי' במדרש רות ,אמר שם ויצבט לה קלי ,קלול בשתי אצבעותיו ,אמר
רבי יצחק בר מריון בא הכתוב ללמדך שאם יהיה אדם עושה מצוה יעשנה בלב שלם,
שאילו היה יודע ראובן שהקב"ה מכתיב וישמע ראובן ויצילהו מידם ,בכתיפו היה מוליכו
אל אביו ,ואילו היה יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו והנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח
בלבו ,בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו ,ואילו היה יודע בועז שהקב"ה מכתיב עליו
ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר ,עגלות פטומות היה מאכילה .רבי כהן ורבי יהושע
דסכנין בשם רבי לוי ]אמרו[ לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביא היה כותבה ,עכשיו
מי כותבה ,אליהו כותבה ומלך משיח והקב"ה חותם על ידיהם הדא הוא דכתיב )מלאכי
ג( אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה'
ולחושבי שמו.
ובפרק יש נוחלין )ב"ב קלג (:אמרו ביוסי בן יועזר כשהקדיש עלית' דדינרי וכשמכר מרגלית
למקדש בי"ג עליות דדנרי ,ונתנו הגזברים שבעה והקדיש ששה הנותרים ועמדו שם וכתבו
יוסי בן יועזר הקדיש אחת ,בנו הקדיש שש .מכאן אתה למד שהיו נוהגין לכתוב כן שמות
המקדישין לשמים להיות להם לזכרון טוב על מצות ולפתוח דלת לעושה מצות.
=='ä éëøã ïéðòá åìåë ãð ÷øô à"ç íéëåáð äøåî

==:í"áîøä ÷øôì äáåùç äèîùä
=== ù"iéò 'åëå úåãéî â"éå
==חסר קטע יפה של ר' אברהם בספר המספיק פרק המשותף וכו'  ...בסופו יש קטע
שההליכה במידות בתחילה הם בחינות "דרך" בלבד ואחר הרגל ונעשו קבע אז הם בבחינת
"מטרה" ...עיי"ש כל הפרק.
====== == íéøåôë êøò çî÷ä ãë ïééò úåãéî â"é øåàéá ãåò
===== úåãéî âé ìù ÷øôá á àùú éë úùøô äîìù äøåú ïééò
_
àì úòëå ù"ééò æåáæá êøã ÷ø - æáæáé ìà ïéðòá (èéø ãåîò) èë÷ ïîéñ àúåãéñçã éìéî
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éúðééò
úåôåøú ç"îâ íé÷ä íééç õôçä

 :áé úåà éáà éëøãî àîâåãבזכרוני מימי ילדותי שהיה מגיפה גדולה בכמה עיירות וגם
בעיירות הסמוכות לעירנו כשנים ושלשה פרסאות ,ועסק אבי אז בשאלות לרופאים איזה
רפואות נחוצות למחלה זו ,וקבל כסף וקנה הרבה רפואות כעין אפטייק שלם ]-בית מרקחת
שלמה[ והעמידן בתיבה בבית המדרש למען יהיו מוכנים לעת הצורך ,ובחמלת ה' לא
הגיעה לעירנו ושום איש לא נפטר ,וזכורני כי אמרו אז בעיר זכותו של ר' ישראל מאיר
הגינה עלינו.
 :ã å íéøéùä øéù :à"øâä øåàéáעל ג' דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה
ועל גמילות חסדים ,ואחר שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו שהוא
בית המקדש אין לנו לא תורה כמו שנאמר )איכה ב ט( מלכה ושריה בגוים אין תורה,
ולא עבודה .ולכן אנו אומרים אחר התפילה שהיא במקום 'שיבנה בית המקדש במהרה
בימינו' ותהיה עבודה עצמה' ,ותן חלקנו בתורתך' ,ולא נשתייר כי אם גמילות חסדים,
כמ"א רז"ל כשחרב בית המקדש בכו ואמרו ח"ו שאין לנו תקומה כי אין לנו לא תורה
ולא עבודה אמר ר' יוחנן בן זכאי ועוד נשתייר לנו דבר אחד והוא גמילות חסדים כמו
שנאמר עולם חסד יבנה .ומלכי ישראל אע"פ שמהן היו רשעים מכל מקום מלכי חסד היו
כמו שנאמר )עיין מלכים א כ לא( כי מלכי ישראל מלכי חסד המה ,וכמו שאמרו רז"ל
על איזבל המרשעת שהיתה מרקדת לפני הכלה.
בענין אוכל פירותיהן :ספר חסידים תרצו :רשע שיש לו זכות שעוסק בגמ"ח אע"פ שיש
בידו עבירות מרחיקין ממנו פורענות ומאריך ברעתו= ...חידוש שאפילו רשע...
בענין ביקור חולים  -מבחר הפנינים שער ביקור החולים ==
מקורות חדשים :עין יוסף )פרבר( סה"מ לרמב"ם מצוה יח צילום
מקורות חדשים בענין הכנסת אורחים :כף החיים לגר"ח פאלאגי :סימנים ה' ו' – ובספרו
תוכחת חיים פרשת וירא עיין וללקט שושנים
===נקודה חשובה :כל הראשונים המביאים פסוק והודעת להם הדרך וגו' ,אין הכוונה
ממש ללמוד מיתרו ,אלא יתרו מגלה מה בכלל "דרך" ה' ,ועיקר הלימוד הוא מוהלכת
בדרכיו עיין סמ"ק ועוד.
ספורנו :ויקרא יג מז :והבגד כי יהיה בו נגע צרעת... ,כי האדם לבדו בנבראים הוא בעל
בחירה וכאשר יתעורר להתבונן מציאות בוראו וגדלו וטובו אשר הוא בו רב חסד ואמת
ובהם עושה צדקה ומשפט ,ואחר שיתבונן והכיר זה ילך בדרכיו לעשות רצונו כרצונו,
הנה זה בלי ספק דומה לבוראו יותר מכל שאר הנבראים והוא התכלית המכוון מאת הבורא
הממציא כאמרו וצדיק יסוד עולם...
בענין לווית אורחים :עיין רמב"ם מו"נ ג מ :בטעם הבאת עגלה ערופה" ,וזקני אותו העיר
מעידים את ה' עליהם שהם לא נתרשלו בתיקון הדרכים ושמירתם ולווי על עובר אורח
כפי שבא בפירוש ,ואף על פי שזה נהרג ,לא בגלל הזנחתינו התיקונים הכלליים ,והרי אין
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אנו יודעים מי הרג את זה" ,עכ"ל) .מובא ביד פשוטה אבל פרק יד(
וביד פשוטה ,אבל פרק יד )עמוד שיד( מבאר שיש ליוי של שמירה ויש ליווי של כבוד,
וזה ענין הד' אמות וברבו שיעורים אחרים ,ודו"ק.
רבינו חננאל :חגיגה )ב (.ירושלמי :ר' הונא ור' ירמיה בשם שמואל מצאנו שויתר הקדוש
ברוך הוא על ע"ז וג"ע וש"ד ועל עזיבת התורה לא ויתר .שנא' על מה אבדה הארץ וגו'
ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' .נמנו וגמרו התלמוד קודם למעשה ,הדא דאת אמר
בשיש מי שיעשה אבל אין שם מי שיעשה המעשה קודם .כי הא דאמר לון ר' אלעזר לר'
חייא ולר' יוסי ולר' אמי אן הויתון יומא דין אמרין ליה אזלינן לגמול חסד .אמר לון ולא
הוה אחרינין למגמל הדא חסד .אמרו ליה מגור הוה .כלומר אכסנאי הוה:
תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת פסחים פרק ג :מתני' :ההולך לשחוט את פסחו ולמול את
בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור
ולבער ולחזור למצותו יחזור ואם לא יבטל בלבו להציל מיד הגייס ומיד הנהר ומן הדליקה
ומן המפולת יבטל בלבו ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד:
גמ' א"ר יוסה בי ר' בון בוא וראה מה גדול הוא השלום שהוקש לשני דברי' שחייבין
עליהן כרת מילת בנו ושחיטת פסחו .מי קודם אמר רבי פינחס מן מה דכתיב ]שמות יב
מח[ המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו .הדא אמרה שמילת בנו קודמת לשחיטת פיסחו
אפילו יכול לחזור ולבער ולילך ולהציל ]דף כד עמוד א[ אפילו יכול לילך ולשבות לחזור
ולבטל שאין שביתת הרשות אצל רבו או אצל מי שהוא גדול ממנו בחכמה .כך שנה רבי
המעשה קודם לתלמוד .נמנו בעליית בית אריס בלוד התלמוד קודם למעשה .ר' אבהו
שלח לרבי חנינה בריה יזכי בטיבריה .אתון ואמרין ליה גמל הוא חסד ,שלח ומר ליה
המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך לטבריא ,שכבר נמנו וגמרו בעליית בית אריס בלוד
שהתלמוד קודם למעשה .רבנין דקיסרין אמרין הדא דתימר בשיש שם מי שיעשה אבל
אם אין שם מי שיעשה המעשה קודם ,דלמא ר' חייא רבי יוסי ר' אימי ענון למיתי גבי
רבי אלעזר אמר לון אן הויתון ,אמרין ליה גמל חסד ,אמר לון ולא הוה תמן חורנין ,אמרין
ליה מגור היה:
מדרש רבה רות שהחסד שעשו הכלות עם המתים היה בענין קבורה )תכריכין( ובעני נעמי
שויתרו על כתובתן.
רבינו בחיי :דברים י טז ומלתם את ערלת לבבכם ,פחיתות המידות והיציאה מגדר השוייתם
]-האמצעית ,השוה[ יקרא ערלה ,כי כל ערלה תוספת חסרון וכל מי שהוא ערל לב אין
בו כח לקבל המושכלות ולהבין דרך האמת.
למדנו שכולל כל תיקון המידות בדרך האמצעית ,ושנקרא ערלת הלב==== בענין הדרך הבינונית של הרמב"ם לצרף ענין  íéúéò ç"ëשל שלמה המלך
בספר קוהלת פרק ג====
לעשות משפט הכוונה של לפגוע בשני ,לפגוע בזכויות וכו' והוא דבר גדול ===
"äòéãé" úìéîì úåéåòîùî á"é

) :íéìäú ùåøéôì äîã÷ä :â"ñøהוצאת קאפח עמוד מ-מא(... ,ופירשתי כי 'יודע ה'' קיום ויציבות,
כי גם מילת ידיעה לכמה פנים ,מהם ידיעה ממש כאמרו )שמואל-א ג כ( וידע כל ישראל,
ומהם הידיעה בדרך החכמה כאמרו )דניאל ט כה( ותדע ותשכל מן מוצא דבר ,ומהם הכרות
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 וידיעה על דרך הסכמה )הושע ח ד( השירו ולא,של קירבה )רות ב א( ונעמי מודע לאישה
 ומהם, ומהם דרך הכרה והודאה כאמרו )צפניה ג ה( לא נעדר ולא יודע עול בושת,ידעתי
 ויש הרגל ומנהג )איוב לב כב( כי לא,על הראייה כאמרו )שמות א ח( אשר לא ידע את יוסף
 )שופטים ח טז( ויודע בהם את אנשי, ויש עינוי )יחזקאל יט ב( וידע אלמנותיו,ידעתי אכנה
 ומהם שליחות, ומהם לתשמיש האדם )בראשית ד א( והאדם ידע את חוה אשתו,סוכות
 ומהם הרגשה ותחושה )קהלת ה ח( שומר מצוה,א כא ג( ואת הנערים יודעתי-והגעה )שמואל
 הרי אלו שנים. ומהם קיום ויציבות )תהלים לז יח( כי יודע ה' דרך צדיקים,לא ידע דבר רע
.עשר פנים אשר להם משמשת הידיעה
== === להעתיק שורשים של אבן גאנח ורד"ק
íéùãç íéîåìéö ÷çöé ãçô

ø"øä úàî äáåùú éøîàîå úåçéù äáåùú êøã

úëìäå æè ïîéñ ,ïäë óñåé ø"øä êúøåú éúáäà

øáìéæ òùåäé ïéîéðá

äâäðää êøã æé ïîéñ ,226-217 ãåîò ,åéëøãá

ìñéæ äçîù ø"øä úàî íéøîàî øñåîå äîëç

áåéç çé ïîéñ ,227 ãåîò ,ñòëä úãéîá äðåëðä

úëìäå ïéðòá íé÷ñåòù íéòè÷ íìåöî ,àãéåøá

,230 ãåîò ,äåàâä úãéîî ä÷çøää

.åéëøãá

,ïîøãåø ÷çöé á÷òé ø"âä éåì úãåáò úåçéù

,"äòù éùã÷" øôñ óåñá ñôãð ,ñøèðå÷ íééçä êøã

áé ãåîò ,åéëøãá úëìäå ,çð úùøô

úàî åéëøãá úëìäå úåöîá íéùåãéçå ïúîå àùî

úìéàù ïéðòá áîù ïîéñ ,î"åç ò"åùá ïùåç éëøã

ä"ñùú íéìùåøé ,õéáåá÷òé äãåäé äùî

âø ãåîò ,à"èéìù ïîìéñ äãåäé ø"âäì ,íéìë

á÷ò úùøô ,ïàîøòðééù äùî ø"øä äùî ìäà

.äàìäå

åéëøãá úëìäå ïéðòá

úåøòä çé ïîéñ ,ïùåù ïá ÷çöé ø"øäì ÷çöé ïòéå

áééç é"ø ååà÷àø ïåéö ïá ø"âä úàî øñåî úåçéù

.æèù ãåîò ,íééç õôç øôñáù äçéúôì

èé÷ çé÷ íéãåîò ,íìåò

,à"èéìù øðæàå ïéîéðá óñåé ø"øä äëøáäå äðéáä

úàî ,í"áîøì úåöîä øôñ øãñ ìò ãåôàä áùç

.àø ãåîò ,íåìù êì íùéå ùùå íéøùò ÷øô

æèù-éù íéãåîò ,ïîãéøô íäøáà ø"øä

äëéìää ïéðòá øîàî ,õáå÷ íéëìî ïçìùî

úàî ,í"áîøì úååöîä øôñì øåàéá äøá äåöî

'â êøë .÷øåé åéð ,ïäà÷ äéòùé áøä úàî ,åéëøãá

,åéëøãá úëìäå 'ç äåöî ,ïîöéå òùåäé ø"øä

æô÷ ãåîò

çð÷-áî÷ íéãåîò

úàî ,åøéáçì íãà ïéáù úååöîá úçà ìâø ìò

,âøáãìåâ ãåã ø"øä úàî ùåøéô íò äøåáã øîåú

,äàìäå 45 íéãåîò ,ïé÷øåù äùî á÷òé ø"øä
.åéëøãá äëéìä ïéðòì åá ä÷áãì ïéðòá 43 ãåîòáå
ãåîò ,ïééì÷ äçîù óñåé ø"øä ùôð áéùî èå÷ìé
.úëìäåì úáäàå ïéá ùøôää ãðø

ùééòå ,æé-è íéãåîò ,åéëøãá úëìäå ïéðòá äçéúô
øôñä ìëá
ìù íéùøù ãé ìò úåøòä äùî ìò äùîî
çôñð åôåñáå ,'à ùøåù ,úååöîä øôñ í"áîøä

ø"åîãàä úàî øîàî åá ä÷áãìå ãåîéì õáå÷

ïéì÷åøá ,óòúñîäå íéòø úáäà úåöî ïéðòá

.äàìäå 71 ãåîò ,ì"æ õéááåìî

á"òùú

