נופחאא פרמיב

ומקרבן לתורה

אבות דרבי

ק?

נוסחא ב פרק כו

כיצד מלמד שיהא אדם מקפח את

הבריות ומכניסן תחת כנפי השכינה כדרך שהיה אכרהם
אבינו צ») מקפח את הבריות ומכניסן תחת כנפי השכינה.
ולא אברהם לבד עשה כן אלא אף שרה «) שנאמר ויקה
אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם
אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן (בראשית י״ב
והלא כל באי עולם אינם יכולין לבראות טח) אפילו יתוש
אחד ומה תלמוד לומר ואת הנפש אשר עשו בהון (שם)
מלמד שהעלה עליהם ההב׳ה באלו עשו אותם מט ♦ (אוצר וזוזכסו

מעשה באחד י) שבא לרבי עקיבא א״ל
רבי למדני כל התורה .טלה כאחת .א״ל
בני אם משה וכינו ע״ה שעשה בהר ארבעים
יום וארבעים לילה עד שלא למדד .ואתה
אומר למדני כל התורה כולה כאחת .אלא בני
הוא כללה של תורה טה דאת פני לגרטך
לחברך לא תעביד .אם רוצה את שלא יזיקך
אדם את שלך אף את לא תזיקנו ח) .רוצה את
שלא יטזל אדם את שלך אף את לא תטול

כשם שאין אדם חולה שכר הכירו בעולם הזה 0כך אין
[אדם] נא) חולק שכר הכירו לעוה״ב שנאמר והנה דמעת העשוקים
ואין להם מנחם ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחם (קהלת ד׳ אי)
למה נאמר אין להם מנחם שני פעמים גב> אלו כני אדם
שאוכליןושותיןוטצליווין בבנים ובבנות בעולם הזה ובעולם
הנא אין להם כלום .ואין להם מנחם ע) שאם נננבה לו
לאדם גנבה או שטת לו מת באין בניו ואחיו וטנחטיןאותו
יכול אף לעולם הנא כן ת״ל גט בן ואח אין לן (שש שש זי) גוץ.
וכן טי שעובר עברה והוליד'ממזר אומרים לו ריקה חבלת
בעצמך הכלת בי נח) שאותו ממזר היה רוצה ללמוד תורה
עם אותן ותלמידים שהיו יושנין ושונין בירושלים והיה
'הממזר הולך עטהן עד שהניעו לאשדוד עומד שם ואומר
־־ רבי חכינא סגן הכהנים 8וסד-דבד-
אוי לי אלו לא הייתי ממזר כבר הייתי יושב ושונה בין שכל העולם טלו תלוי ט נאמר עליו (שטועה)
התלמידים שלמדתי עד עכשיו ולפי שאני ממזר איני יושב [שבועה] ט)טהר סיגי אם שונא הבירך שמעשיו
ושונה בין התלמידים לפי שאין ממזר נבנם לירושלים כל רעים כמעשיך אני ה׳דיין להפרע מאותו האיש
עיקר שנאמר וישב ממזר באשדוד והכותי גאון פלשתים ואם אוהב את הכירך שמעשיו כשרים כמעשיך
'־1־־ ...........ני):
אני ה׳ נאמן ומרחם עלין־י) :ממאהב) [ואוהב]
)]1234567
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את הבריות יא):
.
(וטקרב)[ומקרבן] לתלמוד תורה כל המכנים כריה אחת תהת כנסי שטיס המקום מעלה עליו כאילו בראה
כאילו יצרה שנאמר (אם)1ואם] תוציא יקר מזולל כפי תהיה (ירמיה ט*י »ט)כםי שנפח גשמה לאדם הראשון יב):

של הביוץ .הלך לו י) אצל (חבירו) [חביריו]
הלכו ומצאו שדה אמת מלאה זירים זהמוטל)
[נטל] שני זירים וזה מוטל זר[ 6נטל נ],
זירים והוא לא נטל [כלום] הלכו ומצאו שדה
אחרת מלאה כרוניות זה נטל [ב* כרוניות [וזה
נטל ב' כרוניות] והוא לא נטל (כלום] .אמרו
לו מפני מה לא נטלת אתהי)׳ אמר להם כך
למדני רבי עקיבא טה דאת סני לגרטך למברך
לא תעביר .אם רוצה אתה שלא יזיקך אדם
אף אתה לא תזיקנו .אם רוצה את שלא יטול
אדם את שלך אף את לא תטול את שלו ח):

.הערות לנו״א

הערות לנו״ב

)1

הורגל) ם*ג ושש איחא דתניא וקטוע .ד)בבי״ר .בחסד
אחר.ה)בכי״ה אש רוצד.,ו)בכייה הלךזה סאת ר׳ע והלך
לו ,ז) אחד .ליחא בכייה ,ח) עי כ״ר שכיד בענין מחלוקת
ר״ע ובן־עזא• שם וע״ע שבת ל״א כעין זה עיש זצ״ע.
ט) הגהתי מסברא .י) עי נדא סושט״ז .יא) הגהתי מסברא
ונראה שדברים אלו נשמטו סדלעיל ומקומם בתחלח

האחיד ובכי״א מן שנאמר ואנשי ערומן העוהיכליתא .מ ככי’ע אבינו
אברהם .טו) מן ולא עד שרה ליתא בכיי וגם לא בספרים ישנים אבל
הוגה אחייב נספרים .והגר״א מחק לזה .מח) בכי״א להבראות ועתומיי.
סט) בבי״ע באלו הוא עשת אותם .ובעיקר הדברים ע׳ סנהררק זייט
ע״ב ב״ר פל״ט סייר וכנ״ש וספרי דברים פי׳ ל״ב .נ) נספרים להכירו
כעוה״ז ותגתתי ע״פ הב״י וכן לקמן .נא) הוספתי ע״פ כי״ע ובג»ץים
ליתא .גב) בכי״ע למה כתוב באן ואין להס וכר זבבי״א לטח אין להם הפרק .יב) עי תוספתא ועריות ש״ב .וע״ע נו״א
מנתם ב׳ פעמים ועתומ״י .גג) כב״י כלום ואיןלהם הוגה בספרים עיי ההוגן״ ,
ובניי ובדפוסים ישנים ליתא .נד) בספרים עיי התומ״י שאם נגנבה לו לארס גניבה בעזח״ז או שנעו ובר ואחיו וקרוביו וסנחמין
ובר ואנכי הצגתי מפחת הכ״י.נה) אולי א״ל בז בוי״ו .נו) בכל סיסקא זאח הנוסחא בבי״ע ובן מי שעבר עבירה אומרים לו חקה
הכלת בעצמך חבלת כי באין כניו ואתיז ומגחמין אותו יכול אף לעוח׳ב כן היל נם בן ואח אין לו וכן מטור שלמר תודה ושגה
לתלמידים והיו תלמידים יושבים ושונים בירושלים והיה הבלן יוצא ער ״מגיע יא?תד ?״םי אמ ’*
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לא כבר הייתי יושב ושונה בין התלמידים שלמרתי לפי שאין ממזר נמ,ם כיר^&1ם
והכרתי גאון פלשתים ע״ב .ובכי״א הגוסחא כזה ובן סי שעבר עבירה
נהיו יושבין ושמין בירושלים והיה הממזר יושב באשדוד ואומר איי א^י ^אהיי£י “?’י כנ£.
שלמדתי עכשיו שאני מטור איני שונה כין התלמידים לפי שאין ממזר נכנם לירושלים כל עיקר שנאמר וישב םט!ר באשדוד
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הלכות נקי מסק פרק ח

אבן

השנת כראנ״ד שור של ישראל ובר׳ א״א הטסנה כזאח אינה
מספקת שהרי הם תופסים גוף הנמק ונפרמק
מכ״ל:
סמנו
"
• r <r«r
MUiJ
\ עיין במ״מ שכ׳ ואמר שממן ממי לא היו המכרים נפרמים
כלל ואף בזמן הזה אפשר שאץ כל הסכו״ם נפרפין מגוף
\
הנמק ואף באק שדינה לגבות כדין כך ,ומיין במגדל מוז שכי
דדברי הרמב״ס הם מהירושלמי דאמר ר׳ יוחק מל מהני׳ כדיניהם,
עוד מביא המ״ע מהא ואמר בגנד בב״ק דף קי״ג דישראל ומכרים
שבאו לדין אם אתה יכול לזכותו בדיני מכרים זכהו ואמור לו כך
דינכם ,אכן בקושיית הראב״ד דהא תופסק גוף הנמק שתי׳
המ״מ דאפשר דמק הגמי לא כיו נפרמין כלל ,ואף מכשיו בארן
שדינם לגבות כדק כן ,וכן כתב כמ״ס והדברים תמוכים מאוד,
דכיון שכ׳ בסממא משום שדנק להם כדיניהם ,א״כ למה לא
ישתנה כדק אם דרכם לגבות ,וכנה במה שהוצרך הרמב״ם לימן
נופם בשביל שדנין להם כדיניהם משמע דסובר דמסיקר הדק
היו סייבק על נזקי עכו״ס ,והיינו משוס דלעהו לאו דוקא ,ואף
דלגבי הקדש דרשינן רעהו דוקא ,כמב פ״ז תלמיד כר״ס ז״ל בש״מ
דכ״מ לפנק כקדש אבל מכו״ס כיון דכדיונו הוא איתי׳ בכלל
חייב ורק
רמהו ,וכיון דפ״כ כן דעת כרמב״ם דממיקר
בשביל דאגו דנק לכם כדיניהם א״כ אס נשתנה כדק אצלם למה
יהי׳ סטור:
—.
והנראה בביאור דברי כרמב״ם מפ״י מה דנבאר מקודם מקר
דתא וישראל ועכר׳ם שבאק לדק אם אתה יכול לזכותו
בדיניהם זכהו דטעמא בעי דבשלמא אי כוי סבירא לן גזל עט״ס
מומר ואסור רק מפני סה״ש א״כ שסיר דכשאומר לו כך דינכם
וכך דתנו ליכא חכ״ש .אבל לדמה הרמב״ם דססק דנזל פכו״ס
אסור א״כ אמאי באמת נזכה אוחו פפ״י דיני פכר׳ם כק דבדתי
טראל אין הדק כן ,וכנראה בזה מסי״מ דכי רש״י בגיטק דף ט׳
ס״ב במה דתנן כל השטרות העולים בערכאות של מכו״ם אפפ״י
שחותמיהן מכו״ס כשרים חון מגיטי נשים ושחרורי עבדים ,וכ׳
רש״י מון מגיטי שים דלאו בני כריתות ניגכו הואיל ולא שייכי
במורת גימק וקדושין אבל על הדינק נצטוו בני נח וכן שחרורי
מבדים דבכל פסולי דאורייתא שוו שיחרור לגט אשה דגמרינן לה
לה מאשה ,ודברי רש״י אתם מובנים במה דכתב אבל על כדינים
נצטוו בני נח ,דכא לקק בגס׳ אמרינן שני טעמים מל הא דשטרות
המולים במרכאוש של עכו״ם ,בשטרי מכר כיון דזוזי הוא דקנה
ושטרא ראי׳ בעלמא אמרינן דאי לאו דיכיב זחי קמייהו לא כוי
מרטי נסשיי׳ ולפי זה כטעם גבי שטרי מתנה דעקר הקנק הוא
®)S3סד באמת לא מהני ואמרינן חון מכגיטי מים ,ושמואל משני
1
דתא דמלכותא דתא ומשו״ה אפי׳ שסר מתנה מכני׳ עכ״ס כך
טממא דכשב רש״י לא כחכר בגט׳ וגם לא מכני דכא א״א לומר
תאמת מכני מדינא שטר שחותמיהן פכו״ס דלא דמו לגט שאתם
במורת גיטין וקדושק אבל טל הדינים נצטוו דא״כ צריך להיות
מהני גם במתנה ובלאו טעמא דדינא דסלכותא דתא וא״כ הוא
דלא כסוגיית הגס׳ ,ונראה דהנה סצתו דק דתא דמלכותא דתא
רק גבי מכם דאמרינן דמוכם ישראל שקנה המכס אסור לגזול
ממט ולהפקיע המכס וכן אמרתו דתא דמלכותא נבי קנתים דמה
שאמר המלך דקנק זה יועיל מועיל הוא מטפס דתא דסלנותא
לתא ,עוד מציגו דק זה לפנק אבדה לאחר יאוש שכתב הרמ״א
דמלכוחא להחזיר אבדה
במו״ט סי׳ דמכיון דאיכא דתא
לאחר יאוש מקייב עפ״י דין להחזיר ,וצריך לבאר בסעמא דלמה
דמלכותא דתא ,ואס נימא
דוקא מני טנתים מצתו דק דתא
דבאמס לאו דוקא א״כ ס״ו בטלו בל דתי כתורה ולא תהא
כזאת בישראל׳ ונבר האריך בזה כש״ך בסי פ״ג ספיף י״ד לבאר
ממה שמא נגד דתי השורה לא אמריק דתא דמלנותא דתא,
ולכדיא אטרתן בב״ק דף קי״ד דאפי׳ ביודע שחייב ישראל לנכרי
מ״מ הי׳ אסור להעיד אפי׳ בבי־דואר אי לאו משום דאתהו נמי
אק_ממיי 12»5אלא שמטה ,וא״נ צריך לבאר למה דוקא בהנך מכני
—%

י —

דתא דמלכותא ,ונראה דמה שכתב רפ״י דמל הדינים נצטוו בני
נח כוא הד טממא פס דתא דמלכותא דתא והיינו דכיון דגני מו
נצטוו מל הדינים וממתא יכול המלך למשות תקנות מוסילות לתקון
כמדינה כמו נחייב יושבי כמדינה במס לתקק כמדינה ,ומה
דאמרינן בגתוין דסכני דתא דמלכותא לענק קנתים זהו נטוס
דדתי קנתיס תלויים במנהג ולא דוקא קנתים שמצתו בתורה קונים
אלא כל קנק שנהגו בו ישראל קונים וכדאמרינן כאי סיטומתא
קניא ,וכתב כן להדיא כמכרי״ט בחדושיו לקדושק מל הרי״ף
בדף ג׳ בהא דאמרינן למעוטי מליפק וז״ל ,וכיון שכן הא אק
מליך לומר דסודרא משום דהוי ממק מ״מ לממיר הוא אלא
שכסודר קנק לטצמו שמסירתו לבדה היא הקונה וגמר דבר
כדאמרינן כאי סימומתא באתרא דרגילי מקנא בי׳ קניא והאי
סודרא נמי כך היו רגילק להקנות בו כדכמיב וזאת לפנים בישראל
וכו׳ לקיים כל דבר וכר פכ״ל ,ואימא נמי בירושלמי דקדושין פ״א
הלכה כ׳ בראשונה כיו קונים בשליפת מנמל הדא הוא דכתיב וזאת
קונים בקצצה וכר
חזרו להיות
וכר
לפנים בישראל
לקנות בכסף ובשטר ובחזקה וכו׳ אלמא דמקר
מזלו
קנינים הוא בקגין שנהגו ישראל א״כ לא באה התורה להפקיע
קנינים שקובע כמלך דלא גרע מקניניס שנהגו ישראל ,ולכן שפיר
מה דככני דתא דמלכותא דתא למנין קנינים,
ומה נראם לבאר שיטת כרמב״ס דפסק 3פ׳ כ״ז מכל׳ מלוה הלכה א*
דפסק דשטרי משנה שמטים בערכאות פסולים ,והנה ממי בגיטין דף י*
מ״ב על כא דמנן כל השטרות כעולים בערכאות של כוחיס אעפ״י
שחותמיהן עכו״ס כשרים פריך בשלסא מכר מדיהיב זחי קמייהו
הוא דקנה ושסרא ראי׳ בטלמא הוא אלא טמנה במאי קני לי*
בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא אמר שמואל דתא
דמלכותא דתא איבפית אימא חון מכניסי מים ,וכשב שם המ״מ
ח״ל והנה דעת רוב הגאונים ז״ל ורבינו לפסוק כלשון כאחרון
שאמרו שני חון סכגיטי מיס שרוצה לומר שכל שטר שהוא נגנו
שהשטר הוא שטר הקנאה ושעבוד אתו מועיל כלל ויש לפרש לסי
מתם ז״ל דאפי׳ג דקיי״ל דתא דמלכושא דתא כמבואר פ״ה מהל׳
גזלה ואבדה הט מילי במה שהוא תועלת למלך במגיני כמסק
שלו ומה שהוא מחוקק אבל בדברים שבין אדם לחברו אק דתו
בהם דק והכי קאמר ואיבסיש אימא לא אסרתן בכי הא דינא
דמלכותא דתא ותני חון טכגיטי מים ואין ראי׳ גמורה היפך
מה ,מכ״ל והנה דברי המ״מ כס תמוהים דלא זכר כלל דהרמב״ם
בפ׳א מכל׳ זכי׳ ומתנה פסק להדק מל דק מכסי מכו״ם כרי הן
כהפקר ח״ל בכל׳ ט״ו במה דברים אמורים במקום שאין משפט
ידום למלך ,אבל אם דק אותו כמלך ומשפטו שלא תכה בקרקע
אלא מי שכותב בשטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו מושק
כפי משפט כמלך שכל דתי המלך בממון על פיהן דנק פכ״ל,
ומוכח לכדיא דלא רק בדתי מסים אמרתן דתא דמלכושא דתא
ולפלא מל כלמ״מ שהביא ג״כ דברי המ״מ ולא התמודד מדברי
כרמב״ם אלו:
ולפי מה שכתבתי נראה דלמנק שמר טמנה באמת לא שייך דתא
דמלכותא דתא דהא זה וד0י דלא שייך דק שטר לנאמר" שיועיל
לקנק אם אין עדי כשטר נאמנים וא״כ מה שגזר המלך שיועיל
שטל זה הוא משוס דהוא מרש 3נס פכו״ם לנאמנים חכו היפוך
דיני כמורה דמכו״ם אתם נאמנים ,ומה שכתב הרסב״ם בס״א
מכל׳ זכי׳ ומתנה שהבאנו שכל דתי המלך בממון טל סיכן דנק
לא בא לומר בדברים שהם היפוך דתי התורה אלא בדברים שאתם
היפוך דתי התורה דנק סס״י דתי המלך ולכן גבי קנינים כקן
ואשכחן דסיקר דתי קנתים הוא בשביל ממג שנהנו לקנות לכן יש
לכסלך דין למשות קנק זה לקנק ,וקנק זה שלא יהי׳ קתה משום
חכו תיקון המדינה באתה אופן לקטה הקנתים שלא יהיו מחרים
ממה שמוכרים זה לזה ,אבל מה שיגזור כסלך דק שהוא למסוך
מדתי השורה דהיתו שנוציא ממון סס״י סד אי או פדים פסולים
ודאי לא סמי וכמו שהוכחנו למעלה סב״ק קי״ד ופסק  pכרמב״ם
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האזל

בו

וחנה המכ״ס כתב דמלשון הרמב״ם משמע דגעי עדם ועדים את ישראל בין לטייב את המפו״ם ויש לומר דהרעב״ם לשיטתו
שכתב נסקל עליו בדיני ישראל ולא אדע דידקר דנם בנה׳ שלא פסק הא להפקעת הלואתו מותר ועייק בתשובת תונו המשולש
אימא כן תדע כתב רש״י דא״צ עדה מנדים ,ובאמת בטסמאות שהאריך □ה ולפי״ז מיושב שפיר שינות ר״י שהביא הנווד דשור של
שלנו איתא ברמב״ם כדיני ישראל ,ולדעתי פשוט למסוך בדעת סכו״ם שנגה של ישראל דצריך דוקא סדים כשרים משוס דלעכו״ם
הרסב״ם כיון דלא כתב הפורש ממי מדם ומדים ודאי סמן■ מל כדן מם ישראל אק מסייבק אלא בדין ישראל—אלא מאמת מצינו
מם שכתב בסוף כפרק מן נת נהרג בפד אמד בדיין אחד בלא דדעת כרמב״ס כוא דלא כדעת הר״י בשרתי דלבד מה דהרמב״ס
פסק להא דאם אתה יכול לזכותו דיש לחייב למכו״ם הק עם
התראה וע״ס קרד«*
אכן נראה לי דאינו מוכרת דדין זה אם בשור של פכו״ם שנגח ישראל בק בדיני ישראל בין בדיני מכו״ם ,מלבד זה מוכח דשיטת־
שור של ישראל צר׳ין סדים כשרים מלוי בדק פדה וסדים כרמב״ס דמיקר דין שבק ישראל לנוכו״ם אפי׳ אס^ לא היינו
בנערה המאורסה דאפי׳ אם ננערה המאורסה במי פדה ועדים ,סוברים דבאק סל כעכו״ס מפגי צדדק כי׳ מיקר דינא לא בדיני
היינו משום ידק מיתה בישראל אס ליכא עדה ועדים והתראה ישראג אלא בדיני טכו״ס שכן כתב להדיא בהלכה שהבאנו ויראה
אין כאן מירב מימה כלל ולא רק שמסר בירור אלא דאכתי גברא לי שאק עושק כן בגר מושב אלא לעולם דנק לו כדיניהם ודעת
הוא בדיני ישראל;
הר״י ג״כ דמיקר דינא שבק ישראל
לא בר תיובא כלל ונדאיסא במכות דף ה׳ ,אבל בתיוג מימה
דמועד דאפי׳ אם מס בלא פדים שאין ב״ד מתייבק אומו היינו רק ובמה שהבאנו מירושלמי אמר מל מתני׳ דשור של ישראל וכר
בשביל שמסר בירור אבל קמי סטיא גליא דמא חייב לשלם ,וא״כ
ר׳ אבכו בשם ר׳ יומק אמר כדיניהם ,ומוכת מכאן לכאורה
שפיר נוכל לומר דאנו מצרפין מה שבדיני בגי נם הוא משלם פ״ס דקיי״ל דאם אתה יכול לזכותו בדיני נכרים זכהו ,הנה הרמב׳ים
מד אמד טכו״ס ,וכן לבד דיני בני נח גס מה שבדיני ערכאות מפרש חכו מל מה דשל ישראל שנגס של סכ״ם סנוור ,וכגר״ח
נאמנים מדיה נכרים ,ולפי״ז אין אנו מוכרחים לומר דהרמב״ם מוולאזק ז״ל בם׳ תונו המפולש סי׳ י״ז כתב דפשכוות דמיי
סובר ממי עדה ומדים בנערה המאורסה ,אלא דבסשיטו משמע כירושלמי הוא רעל מה ושל עכו״ם חייב מ? ישראל אמר כדיניהם,
דהרמב״ם סובר כן כמו שכתבתי* .ובדעת המור בשם הר״י ונבאר הדמים ונביא בזה אס כל דמי הירושלמי ויבואר היטב
לכאורה מ״כ דלא כזפת רש״י ,דאק לומר דאפי׳ לדעת רש״י הלכה זו ,והנה הכי איתא התם מל מסגי׳ דשור של ישראל וכו׳,
היינו דוקא בנערה המאורסה דגילה לן קרא דאיש איש מסרה רב אמר ראה ויתר נוים המיר ממונם של מכו״ס ,חזקי׳ אמר
המאורסה דישראל הוי טריות גם לבני מז וממילא נהרג במד א׳ הופיע מכר פארן והופיע פנים כנגד עכו״ם ד יוסי בן תנינה אמר
ולא בפי עדה ומדיה ,דזה אינו דא״כ לא היה דינו בסקילה ,וע״כ הורידן מנכסיהם ,ר׳ אגהו בשם ר׳ יוחנן אמר כדיניהן ,א״ר
אילא לא על הדא איתאמלת אלא כהדא דמני ר׳ חייא שור של
דבדינא דישיאל דיינינן ומ״מ א״צ פדה ומדים כדק בני נת
אבל נראה דאין אנו סוכרמק לומר דהנוור בשם ר״י הוא דלא מכו״ם שנגח שור של עכו״ם אמר חבירו אמ״ס שקבל סליו לדון
כפירש״י דוה דחוק קצת לומר כיון שבתום׳ בסנהדרק לא בדיני ישראל בק סם 3ק מועד משלה נזק שלם• על הלא איתאסרת
מלקו על רש״י בזה ,אלא דגאמת אפי ,אס נימא מנערה המאורסה ר׳ אבהו מם ר׳ יוחנן כדיניהן ,וז5צ5־זחופ"זףנ״ח בד״ה מסד
לא במי עדה ועדים דמה שמידשה המורה סל בן נח דיני ישראל והתיר ממונה כתבו משמע דוקא בענק זה שגגת שור שלגו שור
לענק מריות ישראל וממש סקילה שבדיני ישראל לא בא לשנות מה שלהם ולמ״ד גזל גוי אסור ניחא אבל למ״ד גזל גוי מומר קשה,
דסגי בדינו לידון בעד א׳ ובדיין א׳ ,אך כל זה הוא מן נח מה והגיה כמהרש״ל שור !?הס שור שלגו וכתב בחידוסק וביש״ש
דשייך בדינו למור ,אבל בשור של מכו״ס שנגח שור של ישראל יש מעמו דבודאי רעהו דוקא כמד בהקדש ,עוד הוכית כיש״ש
כאן י שאלה אסרת אם נדון לסי דיני עכו״ס או לפי דיני ישראל-",ידלפטור ישראל לא צריך קנא דכסקמת הלואסו סותר ואין לומר
אם» דצריך  fnpמוס דאמרינן יוחלט הפור חדא דדוחק לאוקמי
לתבוע אלא
זכות
אק לו
כיון דהישראל הוא כתובע
זאפשר
•אה״ח ז»45ג:11
.
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•
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פפ״י דיני ישראל נתברר סכעכו״ס חייב לו אבל אם לפי דיני ישראל סוגיא דוקא כד עקיבא וסוד דלא הסתבר להחמיר במס קמר
לא נתברר החיוב דמה גמדי סכו״ם אומרים הוא לגבי ישראל מבמועד ,והא דכפקיר ממונם הוא <מייכ של עכו״ם שנגס של
בחוק׳
כמו דליכא מדים כלל ולכן כישראל אק לו במה לתבוע ממון ,אכן ישכיאל ,וכן כסב בנמוק״י וכן הוא ברכינו יהונתן בש״ת,
בפשיכוו זכו דינא דאמד בגט׳ דישראל וסכו״ם שגאו לדק אם אחה רבקו פרז העתיס דברי הסוס׳ כמו בתום׳ !?ט וכתב להדיא במה
יכול לזכותו בדיני נכרים זכהו ,אלמא דישראל יכול לתבוע לכנכרי דאמר טמד והמיר ממונם דהיינו דלמולם רמהו לאו דוקא וישראל
מה שפפ״י דיני נכרים הוא חייב ,אבל באמת נראה דכרמב״ם בסל נכרי סכוור משוס דכתיר ממונם ,והא דבתם משלם נ׳יש הוא
והטור מחולקים בהך דינא ,דהטור השמיט לגמרי הא דישראל ג״כ משום דמויי ממונה או דלא בא להקל במס אלא בישראל.
ועכו״ם שבאי לח ומעמו נראה משוס דבגנד פריך על מה דאמר והא דלגבי כקדש רמהו דוקא כתב תלמיד הר״פ 3ש״מ דעכו״ם
ר״ע אק באין עליו בעקיפין מפני מ״ה טעמא דאיכא ס״ה וכו׳ קמר חשיב רעהו מהקדש ,וידוט שרבינו פגץ מא ממעתיקי כסוס׳
והא גזל מכו״ם אסור ומשני כאן בגזלו כאן בהפקעת כליאתו ,ויש לסמוך על גירססו והנה כיש״ש כשכתב בפשיטות דודאי רעהו
ולפי״ז ר׳ ישמעאל נסי מיידי בהפקעת הלואתו לסטור אס ישראל ,רוקא כסב ע״ז וכן כרמב״ם כסב סעסא דפכו״ם נטלם בק סס
אבל לא למייב את הסכו״ם ולשון לזכותו הוא לפוטרו שלא יתסייב ,בק מועד משום קנסא ודמיו תמוהים דאה כרמב״ם סובר רמהו
ומצאתי שכן מפורש באור זרוע לנ״ק שכתב בדברי ר׳ ישמעאל ואם דוקא ומעיקר דינא סטור יפכאל במכו״ם א׳׳כ למה מצרך לומר
לאו באין מליו בעקיפק מגלילות מד שפונורק את ישראל ,ונמצא הטעם משום שמין כדיניהם ,וראייתו מדברי הרמב״ם יוכל להקת
דאק כאן בברייתא כלל ח דישראל ועכו״ם שבאים לח שממייבק רק דכרמב״ם מפרש הא דהפקיד ממונם דמא לסייג סכו״ם בשל
ישראל ,אבל באמת כתג זה רק בהא דמם נטלם נזק שלם:
אס הסגו״ם בק ס״ס דק ישראל לן נמ וק עכו״ם אלא דרק
פוטרק כישראל משוס הפקעת כלואתו ולא משוס דסיקר הדין עכ׳פ נראה דיש מחלוקת בהא דהפקיר ממונם דלרבינו יהונתן
וכנמוק״י מא רק מל סא דעכו״ם חיק /והא דישראל
הוא כן דכא ר׳ ישמעאל סובר מאין סליו נס בעקיפק ,ור׳
עקיבא מולק מפגי ס״ה ,ונק מיושב מה שלא הביא הטור סא דר׳ פעור מא משוס מעממשא ,ולרביט פ5ק ונטמע דנן מא דעת
ישמעאל כיון שפסק והפקעת הלואתו מותר היהי דליכ 6ש״ה .סתום* דהוא מל מה דישראל פטור ואפשר גס על תה דעכו״ס סייג
אבל הרמב״ס בה׳ מלכים ע״י הלכה י״ב כתב מי ישראל וסכרים במם נ״ש אבל רעהו לאו  Jbpnוכן תוכח דעת כרמב״ם דרעהד
אם יש זכות לישראל בדיניהם דנק לו בדיניהם ואתגרים לו כך לאו  fipnאיברא דיש לפיק איך אפשר לומר דרכמהד לאו דוקא
וסם * 0זסס נ*0ל0ג מימו מין נו דין סומ  vTunflוכמו 0כ׳ תלמיד סריס דפכו״ם מיקרי ר8מ ,מב״ס דף ס״ז מ״ב
 6בך דיבגו ,ומלשון הרסג״ם מוכת לכדיא דאק נ״ס בין  006ממחק מרס דעך ונס בכרם נכרי ,ןסף דהרסג״ס נס הביס
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אבאר

אבן

הלכות מקי  pooפרק ח

אבאר במז״ה במקומו] ובסנהדרין דף נ״ז ע״א אימא דגזל ישראל
בפכו״ם מוסר ,וסידש״י דכתיב לא תפסק אש מן ולא עכו״ם
ואף דקיי״ל גזל טכחם אסור הא אמריק בב״ק דף קי״ג דילפינן
זה מואכלת אס בל העמיס בזמן שהם מסורים בידיך או מוחשב
פם_קונכו .ומזאיצטרין קרא מוכח דעכו״ם לא הוי מלל מך,
ובפ״ל מה׳ רוצם במה דפכו״ס לא מורידין ולא עמלק כסב
הרמב״ם שנאמר לא מעמוד על דם מך ואין זה מך ,ומגל מי
מובא דא״א לומר דעכו״ם הוי בכלל מהו ,ולשון מע׳ נמי מוכס
דאמר אי מהו דוקא או לאו דוקא .ולכן מאה דמש״ב תלמיד
כר״ס דאנטר מכו״ס דכדיונו מא אימא בכלל מכו כונתו רק
דלסנין זה נימא מהו לאו דוקא ,אכן בסעמא דמילתא צריך ביאור־.
לנראה לפי״מ שכתב הרמב״ן בפירושו מכ״ת פ׳ וישלח הביאו
הכ״מ ס״ט סם׳ מלכים כל׳ י״ד רעל הדמים שנצטוו בגי
נס כיינו בדיני גניבה ואונאה ומושק ושכר שכיר וריבי כשומרים
ואונס ומפתה ואבוס נזיקק ודיני מלוה ולוה ודיני מקס וממכר
וכיוצא בכן בענק הדינק שנצטוו ישראל ,ואף דמו שלא כדעת
כרמב״ס שמפרש דפל הדינין בייט למנוס דיינין ,מ״ס מדברי
כרמב״ן נלמוד דמססבר לו דגני נם מייבין בדיני אבוה נזקין,
ונוכל לומר דלדמה כרמב״ס כל מניני ממון נכלל בדין גזל דכא
ודאי סייג במה שהזק בעצמו וממילא אפשר דכ״ה נמי במה
ששורו מזיק ,והנה אף דבגזל גרפא נתמעט ישראל בפכו״ם מרפך
כמו שהבאנו ורק דאיתרבי מואכלת או מומש□ וא״כ מקק נסי
אף אם טמא דבט נח מצווק מ״ע ישראל במכו״ם נמעט מרעהו,
ס״ע נוכל אימר דכיון דמואכלס או סואשב אסרבי לגמרי דאסור
לגזול וסייב להמזיר כמו שכמב כרמב״ם ,ולכן אף דנמממט מלאו
דלא תגזול כדמוכס בדברי כרמב״ס ומיק בכ״מ ובחוט כמשולש
שהאריך □ה מכ״ס לא שייך זה אלא בגזל דאפקיה מלאו ואקטים
אעשה דאף דליכא מלקות מ״ס שייך להוציא מאיסור לאו אבל
גבי מקי שור דכוא דינא דמיוב תשלומק מסתבר לגנד דלא בא
רמהו למעט מכו״ם כיון דגזל מכרים אסור ולא דמו לאבדה דכשבח
אבדה פשוט שאק מיוב להשיב לו מק״ו דאבדס גופו זלא ממלין,
וכק דאינו חייב להשיב ממילא אבדתו מותרת כמו בזוטו של ים
ואפי׳ לדעת הרמב״ס דסובר דזזיכוו של ים מסמם יאוש מ״מ יש
לומר דאבדה כיון דטכ״ס יצאה מרשותו מיושב יוסר מה שהומרה
אבדס פכו״ס ,אבל דיני נזקק מסמבר לגנב׳ מק דאמרבי נזל
פכו״ס ה״ה כל חיובי ממק ,ולכן מ״כ מה דאמר בגט׳ אי רמהו
דוקא דפכו״ם כי נגס דישראל נמי ליעטר כיינו דנימא דבעכו״ם
ליכא כלל דיני נזקק משום דאבות נזיקק אינם בכלל גזל ,וגם
סט״ם בעכו״ם פטור מדיני נזקק ,ולכן ודאי פכו״ם בישראל פטור,
וכן ישראל במכו״ס סטור משוס דלפי״ז שסיר אמריגן רעהו דוקא
דלא דמי לגזל דאמרבי סואכלח וכנ״ל ן
וסח שדחקם לתום׳ לפי׳ זה ולא גיסא לכו לפרש כפשוטו ובאמת
רעהו דקא ומה דהסקיר ממונם הוא לחייב לטכו״ם כי
נגח דישראל כמו שפירשו רביט יהונתן והנמוק״י ,מאה והוא
משום דבאפח אינו מיושב לפי״ז טססא דמילתא דאסו בשביל
שהפקיר ממונם יש מקום לומר דסייב המכו״ס במה שאינו חייב
כק דלא רטיזא בקרא איוב מל עכו״ם כשמס שור של ישראל,
ובשביל זה באמת פירש רביט יהונתן לשיטתו דרטכו דוקא וכן
הוא ברמכ״ם לשיטתו דהפקיר ממונם לחייבם במס נ״ש שקנסו
את המכו״ם בשביל שאינם שומרים את מטתם מלהזיק אבל אינו
מיושב דלפה צריך לזה טמסא דהפקיר ממונם הא בל £האי טממא
 Pרשות לב״ד לקנסם בשביל שאינם שומרים אט בהמתם והמכרים
מסוייגים לקיים ייני ישראל בדין שבק ישראל למסרים ,אכן בועת
הרמב״ס מיזשב זה דהא סובר להדיא דבגר תושב אק דנק אמו
בדק ישראל אנא בדיניהם וממילא לא הי׳ רשות לג״ד לקנסם בלא
סברא ז^פקיר ממונם וסכת וסוכר דמקר דינא שבין ישראל
לשבחם הוא סיני פכו״ם ,אבל כבר כתבתי נרמס כר״י דיססר
להסן ודין שבק ישראל לשבחם מסקר דנא םוא בדיני ישראלי

האזל

ולכן סוברים התום׳ דלוה שקנסו ב״ד את כמכו״ם לא צריך להא
דהסקיר ממונם ,ולכן לא מסתבר לתום׳ צירוף זה לצרף הא דהפקיר
ממונם להא דקנסום בשביל שאינם שוטרים נזקיהם ,ומסתבר להו
לפרש דהא דהסקיר ממונה סוא רק ממם מל מה דשור של ישראל
שנגח של נכרי סטור והיינו דכא דהפקיר ממונם מכני לסטור
דנק דאיט אלא פשיעה בממונו לא חייבו לישראל בשל עכו״ס.
ולפי גירשת מינו פרן מיושב יותר מה וכתבו השוס׳ דלמ״ד גזל
פכו״ם מוסר קשה .רלגירסת מהרגחל דכוא טל מה דחייב מכו״ם
בשל ישראל לק״מ דאטו בשביל דגזל מכו״ם מושר יפסקו חכמים
שלא כדין המורה דכיון דסבר רעהו דוקא ומדינא מנחם כשל
ישראל סמור ,א״כ מה מכני הא דגזל טכו״ס מומר לתייב אס
כמכו״ס ,אבל לגירסח רביט סרן דקאי טל מה דישראל פטור בשל
עכו״ם וזהו בשביל דרפכו לאו דוקא וזה הוא רק אי גזל מכרים
אסור ,אבל אי גזל טכו״ס מותר וסטעמינן מכו״ם לגמרי מרעך
א״כ בודאי רמהו דוקא:
אכן סלינו עוד ליישב קושיית היש״ם ואפי׳ אי רעהו לאו רוקא•
צמה צריך טעמא לסטור ישרסל בשל מכו״ם הא הפקעת
הלואתו מותר ,וביותר קשה לדברי המום׳ שכמבו דלמ״ד גזל
פכו״ם אסור כימא דהא הפקעת הלואסו לכו״ע מותר,
אך באמש מיושב שפיר דדק חיוב לסוד ודין כפקסת הלואמו למוד
דבסה דכותרה הפקעת הלואסו לא אמרינן דלינא דק מיוב מל
ישראל לעכו״ס אלא דיש לו רשות שלא לשלם משוס דהסקעת
כלואתו מומר ,ואפי׳ אמר שהפקיע וסרב לשלם ג״כ לא נפקע
כחיוב ,ותר זה מבואר להדיא מברי מאייש בסגוזל ומאכיל סי*
י״ד במה דאימא שם דישראל שמעיד למכו״ס מל ישראל בערכאות
משטתיגן לי׳ ,וה״מ סד אבל הרי לא ,וכתב ע״ז כרא״ש ואפ״ג
דסרי נסי מצי ישראל למיכסר לי׳ משום הפקעת כלואתו ,מ״מ כיון
דאק מססידין לו משלו כלום יכולים להעיד לו ,ומוכח להדיא דמן
הפקסת כלואחו אינו דנתבטל כחיוב ונ״מ מסמס זה דאם יתפוס
כעכו״ם ממות מזומנים משל כישראל מכני תפיסתו ,ומזסן אפשר
דלא מכני תפיסתו כיון דצריך גביית ב״ד ,ועוד נ״מ דלכשיחגייד
המכו״ס חייב כישראל לשלסולדאיתא מ״ס דף מ*ב ולפי״ז
אסי׳ אסר שיכפור לו כישראל והפקיע הכלואה מ״מ החוב לא
נתבטל וצריך לשלם לו לכשישגייר ,וא״כשסיר מיושב קושיית היש״ש
דמה שהותרה כפקעת כלואתו לא שייך כלל לעיקר הדק 06
ישראל חייב בחיובי נזקין ונ״מ כנ״ל ,וס״מ כתבו במוס׳ שסיר
דלמ״ד גזל מכו״ם מוסר קשה והוא מטעם שכתבט דאם גזל עכו״ם
מומר ודרשינן רעך ולא עכו״ם וגם ליכא רבוייא לאסור א״כ
מדאי רעהו דוקא ועכו״ס נתמעט ממיתו נזקק וכנ״ל ,אס״כ
שממתי שאדמו״ר גאון ישראל מרן רמ״סזצ׳ל יישב  pקושיית היש״ם:
עכשיו נשוב לבאר דעת הטור שכתבט דאינו סובר דישראל
וסכו״ם שבאים לדון אם אתה יכול לזכות את ישראל
בדיני כפנחס זכהו גס להוציא ממון ודוקא בהפקעת כלואתו
משום דבלאו הכי מושר ,וכתבנו דסכירושלסי דאתי ר* יוסנן
כדיניהם מוכת דמק לטכחם כדיניהם גם מגד ישראל ,ואפי♦
לפי״מ דמפרש הרמב״ם מדיניהם היינו לענק לפטור את כישראל
מ״ס אינו מיושב דכאן הוא מקר ההלכה אס סר של ישראל
שנגס סר של עכו״ס חייב ואסרינן דפטור מסס כדיניהם וליכא
חיוב כלג ואפי׳ אס יתפוס כמנחם לא ממי תפיסתו ,וכן לכפיתגייד
א״צ כישראל לשלם לו וסם לא ממי דק הפקטס סלואתו כסש״כ
ומוכח חהו מקר דיכא דמק כדיניהן אך משיטו קאיר׳ יוסק
טל מה וקיימי אינן אמוראי מ ומסי׳ וריב״ס וכיון דהס «רי
וסא משום  pi jonoo vQt&tבבבלי אמרי ר׳ יוסק ור׳ אכהד
במגסס דהוס משוס דססקיר ממונם מוכס דנם סכרי דהוס 900
 rn josmsיותר ובאמת סמאלמי אמד רי אילא לא מל הדא
איתאמרת אלא טל סר של ססחם שמת סר של סכו״ם והסגדול
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אבן

הלכות נזקי ספון פרק ח

מדיף נוסי מר׳ אילא ,אכל כיון דבתלמודא דידן אמר ר׳ אמו גרסא
מראה וימר טיס מוכס דסלמודין סבר כר׳ אילא .ולא אמר ר׳
יוחנן כלל פ״ז כדיניהם ,והיינו דר׳ ישמטאל נוסי׳ לא אסר אלא
בהפקעת הלואהו ,ולכן שפיר דלא פסק הטור דינא דר׳ ישממאל,
ושפיר מיושב מה דסוכר הר״י דצריך מדים כשרים בשור של מכו״ם
שנגש של ישראל משום דלא דיינינן לעט״ס כדיניהם בבא לדין עס
ישראל וכנ״ל:
1אוגר1זת3
אבל כרסב״ם שיטה אחרש יש לו דרב וחזקי׳ וריב״ת דירושלמי
לא פליט מל ר׳ יוחנן ואינהו קיימי אסיפא דפל טכחם
שנגח של ישראל בין חם בין מומד משלמים נזק שלם ,וזהו שכמב
משוס שקנסו אותם בשביל שאינם שומרים נזקיהם וכמש״כ רביט
יהונתן בש״מ דמשוס זה שהפקיר ממונם קנסו אותם ,וכמו
שכתבתי למטלה דסובר הרמב״ם דבלא זה שהפקיר ממונם לא הי׳
אפשר לקנוש אותם דפיקר דק שבין ישראל לעכחס הוא בדיניהם
ובזה מבואר דברי כרמב״ס שכתב דמר תושב דנק כדיניהם ולא
בדיני ישראל ,וצריך ביאור סנק להרסב״ם כמקור לחלק בק סכחם
לגר תושב ואף שכתב יראה לי מ״מ טטמא במי ,אבל לסימש״כ
מיושב דכיון דבטטמא שהפקיר ממונם לחוד מ״כ לא סט דאטו
בשביל שהפקיר ממונם נמייבם במה שאינם חייבים וכמש״כ נממלה
וע״כ צריך לצרף טטמא דקנס בשביל שאינם שומרים נזקיהם ,וא״כ
'קפה למה לנו טממא דכפקיר ממונם הא גם לישראל יכולק חז״ל
לקנוס וע״כ דמעיקר כדין דין שבין ישראל לטכו״ם הוא כדיניהם
ואין רשות לב״ד של ישראל לחדש טליהס קנסות ,ומה שיכולין
ב״ד לקנסם הוא משוס ראה ויתר טיים שהפקיר ממונם ,ולכן
מסתבר להרמב״ם דמר תושב ליכא טטמא שהפקיר ממונם כיון
שמצה להחיותו ,ור׳ יוחנן דאמר כדיניהם קאי ארישא דשור של
ישראל שנגח של טכו״ם סטור דמטיקר דק צריך להיות חייב דרטהו
לאו דוקא ומשוס דקיי״ל כר׳ ישמטאל דאס אתה יכול לזכותו
בדיני נכרים זכהו ואדרבא טיקר דינא הוא כדיניהם ,דלא כשיטת
התום׳ וכמש״כ ,ואף דסשטות דברי כירושלמי משמט דכולהו קיימי
אמד טונא ניחא להרמב״ס לפרש כן שלא יהי׳ סתירה במרי .ר׳
יוחנן ול׳ אבהו מבבלי וירושלמי ,ומבואר שפיר מה דפסק הרמב״ם
הא דר׳ ישממאל דאם אתה יכול לזכותו דהוא כר׳ יוחנן דאמר
כדיניהם ואינך אמוראי לא סליגי ט״ז ואדרבא מוכח גם מדבריהם
דטיקר דינא הוא כדיניהם ,ויש לומר פוד דר׳ אילא דאמר לא טל
הדא איתאמרת אינו מולק בטיקר דינא אלא דסבר רמהו דוקא
ולא צריך טטם טל מה דשור של ישראל שנגח של מכו״ם סטור:
עכשיו נבוא לבאר מה דאמר ר׳ אילא לא טל הדא איתאמרת
אלא טל הדא דתני ר׳ חייא שור של טכו״ס שנגח שור
י
של מכו״׳ם אט״ס שקבל טליו לדק בדיני ישראל אמד תם ואחד
מוטד נטלם נזק שלם ,והנה כגאון מוכר״ח מוואלאזין ז״ל בם׳
מוט המשולש סי׳ י״ז מה שהשיב להגאק בטל קדושת יחם כתב
ת״ל ובמאי דמשמט מדברי כס־-׳ר דלמסקנא נמי פמורא דנזקי שור
נסיר! מרעהו וקרא דראה ויסר וכר קאי אסיפא לחייב נזק שלם
בשור של כותי שנגח ,יפה כיון וכ״כ הר״ן ןכונחו להנמוק״י] וכ״כ
היש״ש והכי משמט להדיא כירושלמי דמפרש שם טטמא דמחניתק
רב אמר ראה ויתר ט׳ חזקו׳ אמר הופיע גר ר״א בשם רפב״י
[בגירסתט ר׳ יוחנן! אמר בדיניהם ,והייט אסיפא דבדיניכס בק
תם בין מוסד משלם נזק שלם וכדתניא בתוספתא ריש פ״ד שאין
סם וסועד בנזקי כוסי ,ומיימי לה לבתר הכי גם בירושלמי ודלא
כהרמב״ם דמסרש דקאי בדיניהם ארישא דמתני׳ טכ״ל ,והנה
ממטוס דבריו משמט דמפרם ג״כ כהרמב״ס מדיניהם הוא
בדיני ערכאות שלהם ,וסובר כשיטות שאר כראשונים דרפכו
דוקא ומסיקר דינא בין של ישראל שנגס של טכו״ם ובק פכחם
של ישראל סטור ,ומה דחייב של טכחם שנגח של ישראל הוא *
מפום ראה ויסר טיס או משום בדיניהם והיינו בדיני ערכאות
שלהם וסובר שהם מחויינק לשלם ,וקשה טובא לפי מריו דכא
בירושלמי ובתוספתא קתגי גבי שור של טכחם שגגת של פכחס
מהי

האזל

נז

אפ״ג שקבלו לדון בדיני ישראל ,וכיון דשניהם קבלו לדון בדיני
ישראל אמאי יסייבוס ב״ל של ישראל ,וטוד לא משמע כן לפון
כתוספתא דקחני שאין סס ומוסד בנזקי כותי דמשמט דדינא
קחני ולא דיני ערכאות דאם פן כחל למהני׳ שאק מס ומוסד
בדיני כותים:
ונראה דלשיטה זו דרטהו דוקא לא נפרש דמה דאמר כדיניהם
כיינו בדיני ערכאות וכמו שמפרש הרמב״ם אלא דהיינו
בדיני בני מו וכמו דאמר בירושלמי בס״א דקדושק לגבי נטרה
המאורסה בדיניהם דהיינו בדיני בני נס ,ואף שכסבט דאי רמהו
דוקא ע״כ אק דין נזקק בדיני בני נח ,דזה מוכח מסוגיא מבלי
דאמר אי רעהו דוקא דטכחם כי ננת דישראל נסי ליפטר מודאי
א״א לומר דאי רעהו יוקא ילסינן מזה דגם שור של מכחס שנגס
של ישראל סטור שדנק בדיני ישראל דא״כ אם נימא גזל פנחס
מותר יהי׳ מוסר למכחם לגזול לישראל ,וע״כ דסוניא מבלי וכן
אמוראי דירושלמי דאמרי דמיוב טכחם הוא משום ראה ויתר
שהפקיר מנמנם סברי דאין חיוב נזקק בדיני בני נח ,אבל ר׳ יוחנן
דאמר כדיניהם סובר מאמת לא שייך כלל הא דרעהו דוקא
לפטור של טכחס בשל ישראל ,משוס דטכחם חייב מזקק בדיט
מי נח ,ומ״מ אמרינן דישראל בשל מכחם סטרה תורה משום
רעהו דוקא ואפי׳ אם גזל טכחם אסור מואכלת או מומשב דוקא
גזל איתרבי ולא דיני נזקי ממון ,חהו דאמר בתוספתא דשור של
סט״ם שנגס שור של עכחם אע״פ שקבלו לדון בדיני ישראל
משלמים נזק שלם שאין תם ומוסד בחקי כותי והיינו חהו דין
ישראל למי נס לחייבם טל נזקיהם ואין מלוק אצלם בק תם למועד,
ואף דצריך ביאור בטטמא דמילסא למ״ד ס״נ קנסא דסתם שורים
בחזקת שיסור קיימי ,ולכאורה גם לר״ש בן מנסיא דסבר בשל
כקדש חייב לשלם ג״ש אינו מיושב אם לא נימא דסבר ס״נ ממונא,
אך בזה אפשר לומר דכיון דצמד זה מקרא דכסב רעהו גבי תם,
א״כ נוכל לומר דאה״ג משל כקדש גלה קרא דתייב ג״ש ונאסר
דקנסי׳ רחמנא בנזק שלם ,אבל בנזקי עכחס לעכחס דלא מרעהו
ילסינן אלא מדיני בט נח צריך טסם למה ישלם נזק שלם בסם,
אכן באמת לא קשה דאשכסן והחמירה תורה במי נס דאזהרסן
זו מיתתן ,א״כ אק חידוש דנימא דנם בתם כיון דמכ״ס טשה
קצת טולה במה שלא שמר דכא קנסי׳ רחמנא ע״כ סברה הברייתא
מדיני מי נח גס בתם חייבק מדינא:
והנה לשיטת הרמב״ם .דמפרש דהא דאמר ר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן
כדיניהם קאי מל מה דשור של ישראל שנגס שור של עכחם
פטור ,וכדיניהם כיינו בדיני טרכאות א״כ אק ביאור להא דא״ר
אילא דהוא על פור של טכחס שנגח פור של מכחס דחייב לשלם
דכוא כדיניהם ,ולא מסתבר דסליגי איך הוא בדיניהם אם מאייבק
טל מקי ממונם או סוטרין ,וטרד דקשה מה שכקפיסי למטלה
דאם קבלו לדון בדיני ישראל למה יחייבו ב״ד ט״ס דיני ערכאות
ונראה דגם לשיטת הרמב״ס נפרש דלא דמי כדיניהם דא״ר אילא
לכדיכיכם דא״ר אבהו ,דהא דר׳ אבהו דהוא לסטור לישראל כי
נגס דסט*ם ט״כ דכדיניהס היינו בדיני מרכאות שלכם ,אבל ר׳
אילא דאמד כדיניהם הוא באמת בדיני בני נס ואפשר מדר׳ אילא
נגרום בדיניהם ,והוא כמו כדיניהם דפ״א דקדושין דקאי טל דיני
מי נח ,ומס דאמר אט״ס שקבלו לדק בדיני ישראל אף מדיני
טרכאוס סטור לגמרי ,צריך לומר דהכונה דאף שרוצץ לדון בדיני
ישראל לא נחלק להם בין תם למוסד אף שבדיני ישראל יש חילוק
בק מס למועד כיינו בסקי ישראל ולא כנזקי כותי  Tssbnבתוספתא,
אכן דאכתי צריך ביאור מיון דפ״כ נימא מדיני גני «ז סייבין
טל מקי ממונם וא״כ כשפור של סכחם ננח של ישראל
למה לן למטמא והפקיר ממונם ושקנסו אותם דאסאי יהי׳ גרס
שור של ישראל משור של טכחם ואמאי לא יפלם מור של ישראל
מעיקר דיניהם ,ונראה דצריך לומר דאף דנימא מדיני מי נח
מייבקפלמקי ממונם מ״מלא דמי לגזל מסשדאף מגזל אם יעמוד
סלך ויגזור דסותר לנזול זה מוכ אין זה דינא דסלטסא אלא

דינא
אבן האזל  -א ב (נזיקין) מלצר ,איסר זלמן בן ברוך פרץ עמוד מס 115הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קצד

אבו

הלבות עדות פרק ח

לכדיא בדפח הרי״ף דגם בדיינים לא מהני קבלת חרשי
לריעושא] וכמש״נ.

פרק יד
הלכה ת עי׳ מש״כ בה׳ עכו״ם פ״ד ה״ג

הלכה

ד מצות הנהרגין מתיזת את ראשו בסייז* כדרך
שהמלכים עושים עכ״ל.

דברי הרמב״ם צ״ע דהרי בסנהדרין דף נ״ב פ״ג פרכינן
ואימא דעגיד ליה גיסטרא אמר ר״נ ארב״א אמר
קרא ואהבה לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה ,והיינו דלנן צריך
דוקא  pהצואר ,וצ״ט אמאי השמיש הרמב״ם ,ואפשר דזה
נכלל במם״כ כדרך שהמלכות ששה ,והנה ים לשק בבן נח
דאמרינן בסנהדרין דף נ״ז דאס עבר פל שבע מצוות מיתתו
בסייף ,אין דינו אס צריך דוקא מן הצואר כישראל ,או דלא
צריך דוקא מן הצואר ,דלכאורה כיון דכל דינא דבכדנן
ך
'׳”י 7בישראל מן הצואר הוא משום לכתיב ואהבת לרעך כמוך ברור
לו מימה יפה ,וא״כ בעכו״ם דלא שייך ואהבת לרעך כמוך
מתקיימא מימת סייף גם בעביד ליה גיסטרא ,או י״ל
דואהבח לרעך כשך מברר לנו מיתת סייף. .מה היא ,וממילא
נם הא דבשנן מן הצואר הוא הלכה בצורת מיתת סייף ,וא״כ
גם בבן נח כיון דבשנן מיתת סייף בעינן דוקא מן הצואר ,או
דנימא דברור צו שתה יפה הוא הלכה;,מיוחדת מדין ואהבת
לרעך כשך ,ובבן נח דליכא ואהבת ,שקיימא מיתה סייף גם
בפביד ליה גיסמרא ,והנה לשד הנק ממור וס״ל דילפינן
דסייף הוא מן הצואר מהיקישאידטגלה מרופה ,בודאי דיכא
דמן הצואר הוא הלכה בדק מיתת סייף ,ובודאי גם בב״נ במינן
מן הצואר ,וכל שאלתנו הוא למ״ד חנק קל ומבואר בגמרא
דלדידיה כל מה דבשנן מן הצואר ילפינן מקרא דואהבת
לרמך נשך דברור לו שתה יפה ,לדידיה י״ל דשתש סייף
שקיימא גם בטביד גיסטרא ,ומן הצואר הוא רק מדין ואהבת.
ויש להוכיח מהא דאיתא בשמואל א ט״י וישסף שמואל את
אגג ואמרינן במדרש איכה סוף פרשה ג׳ ללזז^55״ד~שחתט
^-מתיכוח ,והרי אגג היה  pנח שרצח נפשוח וכדכשיב
כאשר שכלה נשים מרבך כן תשכל מנשים אמך ,וא״כ הרי
כיה מחויב במיתת סייף ואיך חתכו לד׳ מתיכות וע״כ מוכח
דבדטגיד ליה גיסמרא לק נח נמי שקיימא מצות סייף,
ובככי יתבאר לן היטב מה דהוצרך שמואל לומר לו דלכן
הורגו משום דכאשר שכלה נשים מרבך ,והיינו מדין רוצח
תיפוק ליה דמחויב להורגו מדין מחיית • טמלק ,אכן לפימש״נ
מיושב היטב דמדין מחיית טמלק ליכא׳הלנה באיזה שמה
יממה אומם אלא בכל מה שיכול ,וזכו מה דאמר לו ששאל
מה שאגי נותן לך שתת סייף היא משום דאיכא עליה על
אגג מיתת סייף מדין ב״נ שכבר טל שבט מצוות ,ולכן הוא
דהורגו במיתת סייף ,דלגבי ב״נ שקיימא מצות סייף גם
בעגיל ליה גיסטרא ,דבדידיה ליכא דינא’ דואכבת וכמש״נ,
י«י׳ כה״ג כרש״י סנהדרין דף ק״ו מ״ר ד״ה הרגו דקיימו
בבלעם ד׳ מיתות ושריפה קייש במה ששרפוהו סיי״ש ,אף

דמצות שריפה כיינו באבר ,אלא ביון למה דילפינן דמצות

ישראל

שריפה היינו באבר הוא מקרא דואהבת לרעך נשך כדאישא
בסנהדרין דף נ״ב וזה אינו הלכה נעצם מצות שריפה ,ושפיר
מקיימינן מצות שריפה בשריפה ממש ,ומיישב קו׳ מהרש״א שם
כסנהדרין דף ק״ו בחידושי אגדות על רש״י עיי״ש ,ובאמש
מבואר כפרש״י דמיקיימא מצות שריפה בשריפה ממם במדרש
רבה תולדות פרשה ס״ה גבי יקום איש צרורוח דמפורש שם
לעשה לעצמו מצות שריפה ממם עיי״ש ,ועי׳ רש״י פסחים דף
ובמהרש״ל ימהרש״א שכ

הלכות עדות
סרק ב
הלכה א מד .בין חקירות ודרישות לבדיקות בחקירות
ודרישות אם כוון האחד את עדוש והשני אומר
איני יודע עדותן בטלה וכו׳ או שכוון את השעות ואמר איני
יודע במה הרגו ולא הבנתי בכלי שהיה בית הרי עדותן בטלה
עכ״ל.

בכ״מ כתב אבל מש״כ רבינו שהם מכלל החקירות אם אמר
איני יודע למה טדוהן במלה הא אין העדים גיזומק
על ידם וצ״ע ,ועי׳ למ״מ ומל״מ מש״כ בזה ,ולדעתי מנח
הרמב״ם פשוט דהרי בד״נ בעינן אומד במה הרג כדפסק
הרמב״ם בפ״ג מה׳ רוצח ה״א שי״ש ,ואם אינו יודע במה
הרגו כרי ליכא אומד וליכא מדות ופשוט ,ואדרבה דברי
הראב״ד בהשגות צ״ע איך עדותן כשרה הא ליכא אומד וצ״ע.

פרק ה
הלכה ד הואיל והדבר מ שטר שיצא לב״ד ובאו עדים
ואמרו כתב ידינו הוא זה אבל מעולם לא ידענו
עדות זו ואת אנו זוכרת שזה לוה מזה או מכד לו לא
נתקיים השטר והרי הן כחרשין עד שיזכרו עדותן ,וכל מי
שאינו דן כן לא ידע בדיני ממונות בין מזינו לשמאלו עכ״ל.

עיין בלח״מ כאן בה״א מש״כ בביאור דברי כרמב״ם בשם
הטור .ובהשגות א״א ויש מי שאץ שדין כן ויודפין
בדינין כמותו שאם אמרו אין לנו זכרון כלל אין זו סתירה,
ויותר שה שאפילו אמרו כתב ידינו הוא אבל מעולם לא
היתה מלוה כי אם אמנה כיתה אינן נאמנים ,אבל אם אמרו
דומה חתימה זו לכתב ידינו אבל שיייפת היא כי ממולם לא
חתמנו בשטר זה ודאי יכולים לפוסלו ענ״ל ,והיינו דהראב״ד
השיג בחרחי ,א) דס״ל דעדים שבשטר שאינם זוכרין ההלואה
לא מגרט לן כלל עדותן שבשטר ,ועוד דאפילו אי הוה ס״ל
דמגרע עדותן שבשטר מ״מ באשרתן אין אנו זוכרין ההלואה,

לא עדיפי מאומרים אמנה היה דברינו דאין נאמנים ,דהרי
גם באומרים אמנה היו דברינו הרי נש אין זוכרין העדות,
ודברי הרמב״ם צ״ע ש׳ש אומרים אין אנו זוכרין העדות
מאומדים אמנה היו דברינו ,ועי׳ בכ״מ שכתב וז״ל ואני
אומר דאדרבה כי אמרי אמנה היו דברינו שבאין לסחור
השטר אינם נאמנים ,אבל כשאומרים את אנו זוכרין העדות

אבו ישראל  -ד :פישר ,ישראל יעקב בן אהרן«הלכה ומנהג;» { }4עמוד מס 196הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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אדרת

סימן ס״ה

תפ

נקי ארוך שוה ללשון מגונה וקצר ,לא ידעתי היכן ראה בן בר״ן (הנ״ל) ,ואדרבה עיין
במהרש״א (הנ״ל) שלומד בדעת רש״י דעדיף קצר ומגונה מאשר ארוך ונקי,

והמהרש״א גופא מאריך לומר דשוים ה□ וע״ש.

והנה ראיתי בבן יהוידע בפסחים (שם) שכתב על הא דאמר ריב״ל לעולם אל
יוציא אדם דבר מגונה מפיו ,דאומרו לעולם ר״ל בין במילי דשמיא בין במילי דעלמא

ע״ש וע״ע בקובץ אורייתא ח״א (עמוד מ׳) שביאר דנ״ל דאתא לטפויי אף במדבר עם
אשה דתנינן (אבות פ״א מ״ה) ואל תרבה שיחה עם האשה ואם מדמן לו בשיחה ע□

אשה להוציא דבר מגונה מפיו ועי״ז הוא מקצר בדיבורו עם האשה או שיאריך מבלי

להוציא דבר מגונה מפיו יאריך ואל יוציא דבר מגונה מפיו ,אלא דשוב העיר ע״ז
(שם) שמצא בפירושי החת״ס על ההפטרות (הפטרת נשא) בדברי המלאך שאמר

לאשת מנוח אל תאכלי כל טמא וגו׳ ,דלכאורה י״ל משום אל תרבה שיחה עם האשה
ע״ב קיצר דבריו ואמר כל טמא ע״ש .ושמעתי לומר לפ״ד ר״י והרז״ה (הנ״ל) דאומרו

לעולם היינו אף בבה״ג שיצטרך להאריך בדיבורו אפי״ה יאריך בדיבורו ולא יוציא
דבר מגונה מפיו .אלא שקשה ע״ז מדברי תנא דבי רבי ישמעאל (שם) שאמר לעולם

יספר אדם בלשון נקיה ,והרי בבה״ג שאינו לשון מגונה אלא לשון שאינו נקי יש
חילוק כאשר מדבר בדברי תורה שבאשר יצטרך להאריך בדיבורו בבדי לנקוט את

הלשון הנקי יקצר וידבר בלשון שאינו נקי ובנ״ל ,וא״ב כאן א״א לכאורה לרבות בג״ל,
אלא גם באן י״ל דסוף סוף במילר דעלמא אף בכה״ג יש לו להאריך ולנקוט את הלשון

שהוא נקי ,ולא לקצר ולנקוט את הלשון שאינו נקי ,וא״ב י״ל דהלעולם אתא לרבות
דבמילי דעלמא לעולם יספר בלשון נקי אף שצריך להאריך עי״ז את דיבורו .והשתא
דאתינא להבי י״ל כיו״ב אף בדעת רש״י והתוס׳ והר״ן (הנ״ל) שאינם מחלקים בין.

לשון מגונה ללשון שאינו נקי וס״ל דבדברי תורה יש לנקוט לשון קצר אף שהוא

מגונה ומ״מ במילי דעלמא אף בכה״ג שיצטרך להאריך דיבורו אם ינקוט את הלשון
שאינו מגונה ,אפי״ה לא יקצר וינקוט את הלשון המגונה ,וא״ב י״ל דהלעולם אתא

לרבות שבמילי דעלמא אף היבן שצריך להאריך עי״ז שנוקט את הלשון שאינו מגונה,

אפי״ה לא ינקוט את הלשון המגונה ,אעפ״י שהוא יותר קצר ודו״ק.
ובעיקר דברי רבינו יונה בשע״ת (הנ״ל) שאחר מתן תורה מביון שאסור באכילה

אין זה לשון מגונה רק שאינו לשון של כבוד ,שמעתי ממע״ב הרה״ג מנתם דוייטש
שליט״א ,דלפי״ז ע״כ לומר באדם שהתורה קורא לו טמא שאין זה לשון מגונה,

דאל״ב התורה לא היתה כותבת אדם טמא ,רק שאין זה לשון של בברד ,א״ב מדוע

אמרה התורה בדברים כ״ג בי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור ,והרי לפי״ז יכלה
התורה לקצר ולומר איש טמא שאינו לשון מגונה ובנ״ל ,ואמר לתרץ שלומר על

טומאה של קרי לילה שהיא טומאה קלה ,טמא ,הו״ל לשון מגונה ,ומשא״ב בשאר
המקומות שמוזכר לשון טמא דאיירי בטומאה חמורה בכה״ג אין הלשון מגונה לומר

עליו שהוא טמא ,רק שאינו לשון של כבוד ,והיכן שמקצר ע״י לשון זו שפיר דמי
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סימן ס״ו
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• רמא~

זת״ד ודפח״ח [וידידי הפילוסוף איש י־ם ר׳ יהודה יאירוף שליט״א ,ציין בזה לדברי

הרמב״ם במורה נבובים ח״ג (סוף פ״ח) שלשוננו הנקראת לשון הקדש אין זה

התפארות וכו׳ אלא זה אמת שהלשון הזה המקודש לא הונח בו כלל ש□ לבלי המשגל
ובו׳ ולא לעצם הפעולה גורמת ההולדה ולא לשכבת זרע ולא לשתן ולא לצואה וכו',
אלא מכנים אות□ בשמות מושאלים וברמזים וכו' ,ואם הביא ההכרח להזכירם יש
למצוא עצה לכך ע״י כינויים מלשונות אחרים ובו׳ ע״ש .והוסיף בזה עוד דברים.
ועיין לרמב״ן עה׳ית שמות (ל׳ ,י״ג) שבתב טעם אחר מדוע נקרא לשון הקודש ,לשון

הקודש ,שזהו מפני שדברי התורה והנבואות ובל דברי קדושה כלם בלשון הזה נאמרו

והנה הוא הלשון שהקב״ה יתעלה שמו מדבר עם נביאיו וע□ עדתו וכו׳ ובו נקרא

בשמותיו הקדושים ובו׳ ובו קרא שמות לקדושים ,ובהמשך דבריו (שם) כתב לחלוק
על טעם הרמב״ם הג״ל ע״ש].

ועלה בידינו ,שבדברי תול אין לדבר בלשון מגונה אף בבה״ג שיצטרך ,עו"ז
להאריך בדיבורו ,ובדברי תורה בבה״ג שיצטרך עי״ז להאריך בדיבורו יש בזה
מחלוקת בראשונים אם ינקוט את הלשון הקצרה אף שהיא מגונה או את הלשון

הארוכה שאינה מגונה .ובלשון שאינה מגונה רק שאינה לשון נקיה בדברי חול לדעת
ר״י והרז״ה (הג״ל) יש לנקוט בלשון הנקיה אף אם יצטרך עי״ז להאריך בדיבורו,

ולדעת רש״י והתום׳ והר״ן (הנ״ל) מצוה ודרך נקיי הדעת לנקוט לשון זו .ובדברי תורה
לכו״ע יש לנקוט בלשון הקצרה אף שאינה נקיה (ובמדבר עם אשה יש מקום לומר

שתמיד יש לקצר אף אם עי״ז יצטרך להוציא דבר מגונה מפיו).

סימן ס״ו
מה ששנוא עליך אל תעשה לחבירך ,האם זהו פירוש למצות
ואהבת לרעך כמוך.
בשבת (לא ).שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א״ל גיירני על מנת

שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו ,בא
לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולה ואידך

פירושה הוא זיל גמור .ופרש״י (בד״ה דעלך ובו׳) וז״ל :ריעך וריע אביך אל תעזוב

(משלי ב״ז) זה הקב״ה אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על

דבריך ל״א חבירך ממש כגון גזלה גנבה ניאוף ורוב המצות :אידך שאר דברי תורה:
פירושה .רהא מילתא הוא לדעת איזה הוא לדעת איזה דבר שנאוי ,זיל גמור ותרע
ע״ש ונראה דהוקשה לרש״י בפירושו הראשון ראם איתא דאיירי בהבירך ממש א״ב

מדוע לא הביא לו את הפסוק ואהבת לרעך במוך שהוא בלשון קום ועשה ולא בדרך
שלילה כדאמר הלל כאן לאותו בכרי דעלך סני לחברך לא תעביד ,זאת ועוד איך

רמב

אדרת

סימן ם"ו

תס:

קאמר הלל שזוהי כל התורה־ כולה ואידך פירושה הוא ולכן פירש דרעך זה הקב״ה
דבזה ניחא הקושיות הנ״ל ובפרט קושיא ב׳ דעי״ז יקיים את כל התורה כולה ובמוש״ב

ביו״ב במעם לועז ויקרא (שם) ע״ש.

ובלישנא אחרינא ברש״י (הנ״ל) ררעך היינו חבירך ממש ולא חש לקושיות הנ״ל,
י״ל דס״ל לרש״י דהלל בא כאן לבאר מהי בדיוק המצדה דואהבת לרעך במוך ,והיא
דעלך סני לחברך לא תעביד ובמוש״ב המהרש״א בח״א (שם) דהיינו דכתיב בתורה

ואהבת לרעך כמוך וכו׳ דמשמע ליה דקרא לא איירי ,אלא בכי הא גוונא ,בלא

תעשה ,דגביה לא תקום ולא תסור כתיב ועלה קאי ואהבת לרעך במוך ,שלא תעשה

לו רעה מבל רסני לך וכו׳ אבל לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת לרעך כמוך
כדאמרינן חייך קודמין לחיי דובירך ,ובן מוכיחין דברי תוספות ישנים ע״ש .וכ״ב כיו״ב

בתורה תמימה בבראשית (פ״ה סק״ב) ובויקרא (פי״ט ס״ק קכ״ח) וע״ש ,ובספר קול

יהודה פרשת קדושים (שם) בשם הרב ערבי גחל ע״ש .ועל הקושיא איך קאמר הלל

שזוהי כל התורה כולה פרש״י (שם) ד־רוב מצות כלולים בזה וכנ״ל .וע״ע במע□ לועז
בויקרא (שם) בשם מהר״ש פרימו משם המקובלים שכאשר יש אהבה כולם גוף אחר

ויש לבל אחד חלק במצות שעשה חבירו ובו׳ ובזה נקרא שמקיים בל התורה כולה
שעושים בל ישראל ע״ש וב״ב ביו״ב במעיינה של תורה (שם) בשם ים התלמוד בשם

אביו ובספר מצות הלבבות הלכות אהבת רעים (בדרך מצותיך אות י״ד) ובעץ יוסף

בשבת (לא( ).רק ששם כתב לפרש דהלל אמר לאותו גר ב׳ תקנות) ע״ש וע״ע בספר
בנין אב ח״ג (סימן ע״ח) ע״ש וע״ע במעיינה של תורה (שם) עוד פירושים בזה ,וע״ע
בספר טעם ודעת עה״ת (שם) ע״ש ואנא דאמרי על פירושים אלו שהדרש תדרוש.

ולעיקר הפירוש שהובא בשם החת״ס שדוקא בתורה ובמצות חבירו במוהו ע״ש ,עיין
בשו״ת אגרות משה חאבה״ע ח״ד (סימן ב״ו אות ד׳) מה שהאריך ע״ד ע״ש.
אולם ק״ל על עיקר תירוץ המהרש״א והתורה תמימה (הנ״ל) דמשמע ליה דקרא

איירי בלא תעשה ובנ״ל ,דא״ב הו״ל מצות לא תעשה ,ולא מ״ע .וזאת ג״ב לדעת
דבפי הפירוש שבלישנא אחרינא בפרש״י (הנ״ל) דרעך היינו חבירך ,כן פירשו עוד

הרבה מהראשונים ,עיין בחינוך (מצוה רמ״ג) ובסמ״ג (מ״ע ט׳) ובדורדים (פ״ט אות
ב״ח) .וכ״ב בפלא יועץ (אות אהבת רעים) ע״ש ,ומ״ש רש״י (הנ״ל) חבירך ממש כגון

גזילה גנבה ניאוף ורוב המצות עיין בספר מגדים חדשים בשבת (שם) שכתב דהכונה

למצות שהם בין אדם לחבירו וע״ש וב״ב מדנפשיה לחד פירוש בספר מצות הלבבות

(בדרך מצותיך אות י״ד) רכל .מצות שבן אדם לחבירו תלוי בזה ע״ש ,וכ״ז חופף להא
דאמר ר״ע בתורת נהנים בויקרא (י״ט ,י״ח) וכן הוא בירושלמי בנדרים (פ״ט ה״ד)

ובבראשית רבא (סוף פרשה ב״ד) ואהבת לרעך במוך ד״ע אומר זה בלל גדול בתורה
ע״ש והרי אף באן בשבת (לא ).אמרינן כיו״ב דעלך סני לחברך לא תעביד זוהי בל

התורה כולה ואידך פירושה הוא ע״ש וע״ע בחינוך (הנ״ל) ,ומכ״ש לפי מה שאמר ר׳
יורן בתורת בהנים ובירושלמי ובמדרש רבא (הנ״ל) זה ספר תולדות אדם ,זה כלל

ת

סימן ס״ר

תפארת

רמג

גדול מזה ,דקאי על אהבת רעהו במו שפירשו המפרשים בירושלמי (מלבד קרבן
העדה לחד פירוש) ,ובמדרש ,ובמלבי״ם ויקרא (שם) ,ובתורה תמימה בבראשית (פ״ה

אות ב׳) ע״ש.

וראיתי בעיון יעקב בשבת (שם) שכתב לתרץ באופן אחר ,דואהבת זהו שרש של
גמילות חסדים ובו' ,והם אינם גומלי חסדים וימנע מלהתגייר ולהבי למד אותו רק
את השב ואל תעשה מה דסגי לך וכו' והוא קל יותר ע״ש וכ״ב כיר׳ב בספר מעיינה

של תורה בפרשת קדושים (שם) בשם חידושי הרי״ם ע״ש ולתירוצם לא קשה הקושיא
הנ״ל דא״ב הו״ל מצות ל״ת ולא מצות עשה ,דודאי שאף בלעשות לו טובה שייך
ואהבת רק שהלל לא א״ל פסוק זה משום שקל יותר לקיים את השב ואל תעשה

מהקום ועשה ,וממילא שפיר י״ל כן גם בדעת רש״י בל״א ,אלא דעצם דבריהם נראה
שאינם מוסכמים ,דראיתי להחזון איש באמונה ובטחון (פ״א אות י״ג) שכתב ששרש

תיקון הוא סור מרע ונוח לו לאדם לקיים עשה■ טוב אבל מן הקושי הוא לקיים סור
מרע וע״ש ,ואדרבה חזינן מדבריו איפכא לגמרי ,שיותר קשה לקיים מרע מאשר עשה
טוב .והקדימו בזה בספר הברית ח״ב (מאמר י״ב סוף פי״א) שכתב שקשה לאדם

לשמור עצמו מעבור על הל״ת יותר מלקיים מצות עשה ,וסימנך חטא אדם הראשון

שלא חטא בעשה אלא בל״ת דעץ הדעת לבן לערמת זה עשה אלהים לנו שכר יותר
על המניעה מן העבירה משכר מ״ע ובו׳ דשכר מניעת העבירה בהאי עלמא איבא
מלבד רב טובה הצפון לו לעוה״ב במו שמצינו ביוסף ובו׳ לבן המשכיל יתן אל לבו
לברוח מכל ל״ת יותר ממה שירוץ לקיים מ״ע ,ומה נמרצו אמרי יושר דחז״ל שדחו

מ״ע דשופר ולולב מחמת איסור הוצאה בשבת ,גם אלה לחכמים (במסכת שבת) מצוה
הבאה בעבירה אסורה וחייבים עליה זת״ד א״כ חזינן דדברי העיון יעקב; וחידושי

הרי״ם הג״ל בעיקר הדבר לאו מילתא פסיקתא היא ,גם צ״ע מה יענו העיון יעקב
וחידושי הרי״ם (הנ״ל) דס״ל דואהבת הוא אף בעשה טוב וכנ״ל ,להוכחת המהרש״א

(הנ״ל) דא״א לומר כן ,דהרי קימ״ל דחייך קודמים וכנ״ל.
ונראה ליישב קושיא זו עפ״ד הרמב״ן בפירושו לתורה (ויקרא י״ט ,י״ח) שכתב

ת״ל ...:וטעם ואהבת וגו׳ ,הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם שיאהב את חבירו באהבתו

את נפשו ,ועוד שכבר בא ר״ע ולמד חייך קודמין לחיי דובירך ,אלא צותה התורה
שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בבל הטוב וכו׳ כי פעמים שיאהב אדם

את רעהו בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיו״ב ,ואם יהיה אוהבו בבל

יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים ובבור ובדעת וחכמה ולא שישוח אליו,
אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בבל טובה ,ויצוה הכתוב שלא
תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו באשר אדם

עושה לנפשו ,ולא יתן שיעורין באהבה וע״ש והמתבאר מדבריו דואהבת הוא אף
בקום ועשה ואפי״ה חייך קודמין כמבואר באר היטב בדבריו ,וממילא שפיר י״ל כן
בדעת העיון יעקב וחידושי הרי״ם (הנ״ל) ,אי נמי י״ל במוש״ב התום׳ בסנהדרין (מה).
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על האי דאמרינן התם ברור לו מיתה יפה דיש מפרשי□ משום דלרעך כמוך לא שיוך
מחיים דחייך קודמין ,וי״מ משום דבדתיב ברישא דקרא לא תקום ולא תסור וכו׳

ולשון נקמה היינו מיתה ובו׳ ע״ש ומבואר דס״ל דכמוך היינו דוקא לאחר מיתה ,והיינו
דס״ל בהרמב״ן הנ״ל (עב״פ מחיים) דבמוך (מחיים) הוא לאו דוקא אלא הפלגה והוא
אף בעשה טוב ,הגם דקימ״ל ד־חייך קודמין .ומה שנראה מדברי ספר בנין אב ח״ג

(סימן ע״ח) דהרמב״ן (הנ״ל) ס״ל כהלל ,תהו פירוש המצוה ,מאי רסני עלך ,שאין

ציווי לאהוב את חבית במוהו בפועל וברגש ,ע״ש .ונראה מדבריו שם דבא ליישב
עפ״ד הרמב״ן מדוע הלל לא הביא לו את הפסוק דואהבת ע״ש לע״ד אין דבריו
מוכרחים ,ראשית דנראה דלדעת הרמב״ן אף בקום ועשה יש את המצוה ,ולפי״ז מאי

דעלך סני וכו׳ זהו רק חלק מן המצוה ,שנית י״ל דאף להרמב״ן יש לאהוב את חבירו

בלב ג״ב ,רק שאין חיוב האהבה לאוהבו במוהו ,אלא שבפרט זה עיין לקמן בסימן

הבא ודו״ק.
ואף שראיתי בספר גביע הכסף בשבת (שם) שכתב שצ״ל לפירושו של העיון יעקב

דהא דאמריגן דחייך קודמים היינו לענין שאין צריך להצילו בנפשו וכדאמרינן
(פסחים בה ):מאי חזית דסומקא דחברך סמיק טפי וכו׳ אבל בשאר ענינים צריך

להשוות חבירו אליו אפילו בקום ועשה ע״ש ,לפי האמור א״צ להגיע לזה ,דאף דחייך
קודמין שפיר איכא למימר דואהבת לרעך במוך הוא בקום ועשה וכפי שמתבאר

מדברי הרמב״ן וכנ״ל.

וראיתי ^ב2עב2סבריוד ח״ב (מאמר ג׳ אהבת רעים) שכתב גבי ואהבת שבענין

השלילה אין הבדל בין עצמו לזולתו כלל ,ר״ל כל דבר שאין האדם רוצה שיעשה

לו אחר לא יעשה הוא לאחר בקטן כגדול ,אולם בענין החיוב יש הבדל בין עצמו
לזולתו שהוא מחוייב להטיב לזולתו אך לו במדה אשר מודד לעצמו ,והוא מחוייב
לאהוב בל אדם אך לא בשיעור אשר אוהב עצמו ובמו שאמרו חז״ל ובו׳ חייך קודמין

לחיי חברך ,ולבן הלל הזקן לא אמר לההוא גר אלא השלילה לבד בעבור שהגר אמר

אליו שלא יאריך לו יותר מהעת אשר יוכל לעמוד על רגל אחד ע״ב תפס ענין שאין
לחלוק בו בדבר מן הדברים בו ,הוא השלילה שאין הבדל בו בין עצמו לזולתו ויובל
להאמר בלשון קצרה ,וסמך עצמו שלאחר שיתגייר ילמדנו גם החיוב וכו׳ זת״ד .וב״ב

כיו״ב ידידנו הרה״ג נח זנבר בספרו ברבת יוסף (עמודים נ״ו נ״ז) ע״ש .והרואה יראה,

שדרכם דרך קרובה לתירוץ העיון יעקב וחידושי הרי״ם בעיקר הדבר ,והיינו רהא
דלא א״ל בלשון חיוב כדכתיב בקרא ואהבת וגו׳ זהו מחשש שמא יפרוש ,אעפ״י

שבעצם הוא דסני עלך אין זה לגמרי פירוש לואהבת ואף מדבריהם חזינן דשפיר
מתקיים ואהבת אעפ״י שאין חיוב מצות האהבה לאוהבו במו שאוהב את עצמו דחייך

קודמין ובנ״ל .אלא שק״ל הן על תירוצו של העיון יעקב וחידושי הרי״ם (הנ״ל) והן

על תירוצו של ספר הברית (הנ״ל) שלפי דבריהם יוצא דהא דאמרינן דסני עלך ובו׳
אין זה פירוש לואהבת ,אלא החלק של הל״ת (ובספר ברכת יוסף (הנ״ל) לומד ,דמאי
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■ רמה

רסני עלך וכו׳ בולל ג״ב קום ועשה וזהו ביאור המצוה ע״ש) ובספר מצוות גדול (מ״ע

ט’) בתב בזה״ל :מצוה ואהבת ובו' בללו של דבר דעלך סגי וכו׳ ע״ש .משמע מדבריו
שזה פירוש לואהבת ,וע״ע בפלא יועץ (אות אהבת רעים) ,ע״ר שאמרו ז״ל ואהבת

לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה ,ופירשו רז״ל שבת (לא ).דרצונם לומר :דעלך סני

לחברך לא תעביד ע״ש וע״ע במלבי״ם (שם) ע״ש אולם לכאורה יש לסייע לדבריהם

של האחרונים (הנ״ל) מדברי ספר אורחות צדיקים (שער האהבה) שכתב שיאהב את
רעיו וכו׳ לקיים מה שנאמר ואהבת לרעך כמוך חהו כלל גדול בתורה דעלך סני וכו׳

גדולה מזו כי בצלם אלוקים עשה את האדם ע״ש ומשמע דועלך סני וכו׳ זהו חלק

מן המצוד .ולא כולה ,והראיה שיש אהבה גדולה ממנה והיא כי בצלם ה׳ עשה את

האדם ,והיינו דאן> בקום ועשה.

ובגביע הבסף (שם) בתב לתרץ בשם ס׳ שרביט הזהב על הקושיא הג״ל מדוע
הלל לא הביא את הפסוק דואהבת שזהו המכוון מהפסוק ובו׳ אלא שאי אפשר לפרשו
בפשוטו שיאהב אותו ממש כגופו אלא מה ששנאוי לעצמך לא תעשנו לאתרי□ ע״ש
ותירוצו קרוב מאוד לתירוץ המהרש״א (הנ״ל) ,ובתב ע״ז בגביע הכסף (שם) דגראה
לפירושו דלאו דוקא גוי אלא אפילו ישראל ,אלא שצריך להבין אמאי מפיק ליה

לקרא מפשוטו ,דדוחק לומר כיון שקשה במציאות לאהוב אותו בגופו ,דאפשר עתה

כוונת הפסוק שאד□ מצוה לאהוב כל אחד כגופו ע״ש ,והרואה יראה דדברי הרמב״ן

(הנ״ל) מסייעים לדברי השרביט הזהב הנ״ל שא״א לפרשו כפשוטו שיאהב אותו ממש
כגופו .ומה שהקשה בגביע הכסף (הנ״ל) שצריך להבין אמאי מפיק לה לקרא מפשוטו,

מיושב עפ״ד הרמב״ן (הנ״ל) ,שמכיון שלא יקבל לב האדם שיאהב את תכירו כאהבתו

את נפשו ועוד שכבר בא ר״ע ולמד חייך קודמין לחיי חבירך וכנ״ל ,א״ב מוכרחים
לפרש שלא בפי פשוטו ועדיף לסבול דוחק הלשון מדוחק הענין כידוע ,וכ״ש שאף

בדוחק א״א לפרש כן ,ובזה נדחה ג״כ לע״ד מ״ש בגביע הכסף (שם) דדוחק לומר
דכיון שקשה במציאות לאהוב אותו כגופו אפיק לה לקרא מפשוטו וכוי ,דלפי האמור

לא רק שקשה במציאות לאהוב את חבירו כגופו ,אלא דלא שייך בן במציאות ,וכנ״ל,
ומצטרף לכך הא דקימ״ל דחייך קודמים לחיי חבירך ובג״ל ,אלא שמביון שתירוצו
של השרביט הזהב (הנ״ל) קרוב לתירוץ המהרש״א (הג״ל) עדיין קשה ,דא״כ הו״ל

ל״ת ולא מ״ע ובנ״ל ,אלא שהשרביט הזהב שלא אמר להדיא שלא נוהג מצרה זו
בלעשות לו טובה ,י״ל רבן ס״ל דנוהג אף בקום ועשה.
ואנכי הרואה בספר ארח מישרים שו״ע למידות (פרק ג׳ בביאור אות א׳ עמוד
8ו) שג״כ עמד בקושיא הג״ל ובתב לתרץ שהלל בא בדבריו אלו להורות שעיקרי
מצות ואהבת לרעך כמוך היא על המעשים שבינינו לבין רענו לא על האהבה שבלב

ועש״ב וק״ל על תירוצו דא״כ עדיפה מינה הו״ל להלל לומר לאותו נכרי :עשה
לחבירך בפי שאתה עושה לעצמך .ועיין בספר יד הקטנה על הרמב״ם בהלכות דעות
(פ״ו ה״ג) שכתב שכל העיקר של זאת המצוה הוא על השלילות לשלול מחבירו כל

•
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הרע והנזק והקנאה ,וכך אמרו חכמים בפירוש זאת המצוה בללו של דבר דעלך סני

לחברך לא תעביד ע״ש ונראה דבא בדבריו אלו ליישב את הקושיא הגיל מדוע לא
א״ל את הפסוק דואהבת ,דבא להורות שעיקר המצוה הנ״ל זהו על השלילות ,אולם

משמע מלשונו שבודאי נוהגת אף בלעשות לו טובה ובפי שמתבאר ג״כ מבל דבריו

שם .ונראה שמפרש את הא דאמרינן דעלך סני לחברך לא תעביד ,כמו שלעצמו לא
רוצה שיהיה לו רע ח״ו כך יש לו לאהוב את חבירו ולדאוג שלא יהיה לו רע עי״ז

שהוא יוציא ממנו את הרע שבא לו ע״י אחרים ,וב״ש שהוא עצמו לו יעשה לו רע.
ונראה לע״ד שהעיקר לתרץ כתירוץ היד הקטנה (הנ״ל) שבדבריו אנו ניצולים מכל

נפתל ועקש ,והיה העקוב למישור באשר יראה הרואה.
וסעד וסמך לפירושו של היד הקטנה (הנ״ל) מצאתי בחזקוני (שם) שכתב ח״ל:
ד״א אינו אומר ואהבת לרעך במוך דאי אפשר לעשות בן ,אלא לרעך פירוש ואהבת
לעשות לו טובה במו שאתה אוהב שיעשה הוא לך דעלך סני לחברך לא תעביד ,ובן

תפרש גבי הגר הגר איתבם ,ואהבת לו כמוך ,ע״ש .והמתבאר מדבריו דבמוך אינו
ממש כמוך ,ודעלך סני וכו׳ הוא פירוש למצות ואהבת לרעך כמוך וזהו אף בלעשות
לו טובה ,וע״כ צ״ל דהא דאמרה הגמ' דעלך סני וכו׳ בלשון שלילה זהו כמוש״ב ביד

הקטנה (הנ״ל) שבל העיקר של זאת המצוה הוא על השלילות וכנ״ל ,אלא דלפי מה
שצדדנו לקמן (בסימן הבא) דההזקוני ס״ל דאין כאן ציווי לאהוב את חבירו אלא הוא

דבר הבא ממילא באשר אינו נוקם ונוטר א״א ללמוד מדבריו כנ״ל ,דהוא לשיטתו
אזיל שהוא דבר הבא ממילא ואין באן מצוה וכנ״ל .והלל שאמר לו דעלך סגי ובו׳
י״ל לפי״ז דלא בא לפרש לו את המצוה אלא עצה טובה קמ״ל ,ואתי שפיר ג״כ לפי״ז
מדוע לא א״ל ואהבת לרעך כמוך ,רזה מביון שאין כאן צווי .והא דעלך סני וכו׳ עצה

טובה קמ״ל ובנ״ל ודו״ק.

סימן ס״ז
המשך בענין הנ״ל.
ועינא דשפיר חזי להיראים (עמוד ה׳ סימן רכ״ד) שכתב על המצוה דואהבת
בזה״ל :צוה הברוך הוא וכו׳ ואהבת לרעך במוך אני ה' ,ותניא ר״ע אומר זה בלל גדול

בתורה ,פי׳ ובו׳ שלא לעשות לו ולא לאמר דבר המסור ללבו .וא״ת היאך אדע וכי

נביא אני לכך נאמר במוך ,פי׳ ממך תלמד ,דבר שאתה יודע שמסור ללבך והיינו
דאמרינן בשבת פ״ב [לא ,א] דעלך סני לחברך לא תעביד והיינו בל התורה כולה
ואידך פירושא .ופירש בתועפות ראם (שם) דקאי אדלעיל לא תקום ולא תטור דנקמה

היא בעשיה שאינו משאילו ונטירה היא באמירה ועל שניהם הוא אומר ואהבת לרעך
שלא יעשה בפועל דבר רע וגם לא יאמר לו דיבור רע ובו' ,ולפירוש זה אין פירוש

סימן ס״ו
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ואהבת אהבה בפועל דאיך יקבל לב האדם שיאהב חבירו כנפשו וכו׳ אלא שהוא
מניעת רעה והפסד ושפיר אמר במוך כמו שהיית מרחיק מעליך; והיינו דאמרינן
בשבת וכו׳ ששינו תז״ל הפסוק מקנין לשלילה ובו׳ .ע״ש .עוד כתב היראים (שם)
בזה״ל :ענין אחר למדנו מכאן שמצווים ישראל לאהוב את חבריהם להיות בלב טוב

זה עם זה ,יבול לבל ,ת״ל במוך ,לרעך שהוא במוך שמכניס עצמו בעול שמים ואוהב
מצות כמוך .אבל אם הוא רשע אינך מצוה לאהבו בי מצוה לשנאותו בדבתיב יראת

ה׳ שנאת רע וכתיב הלא משנאך ה' אשנא וגו׳ .ופירש בתועפות ראם <שם) דלפירוש

זה מפרש רבינו ואהבת בפועל ממש ,ומה שאמר הכתוב במוך אתא למעוטי ראם

אינו במוך אלא רשע אינך מצווה לאוהבו ובן הוא באדר״נ ספס״ז וכו׳ ועיין בב״ר

פכ״ד פי׳ הדברים זת״ד והנה הרואה יראה דלפירושו הראשון דבריו קרובים מאוד
לדברי המהרש״א בת״א בשבת (הנ״ל) ,אולם מאחר ולא מפורש בדבריו כמוש״ב
המהרש״א (שם) דלגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת ובנ״ל ,א״ב שפיר י״ל דס״ל
דאף בלעשות לו טובה קאמר ואהבת ,אלא שאעפי״ב בל העיקר של זאת המצוה הוא

על השלילות וכנ״ל בשם ס׳ יד הקטנה ,ודלא כמו שנראה מהתועפות ראם דבדוקא

קאמר בלשון שלילה ע״ש וארווחנא מדברי היראים דאף הוא ס״ל דבמוך איבו־ ממש.
ומכ״ש לפירוש השני רכמוך בא לומר שהוא במוך בתורה ובמצוות ,וממילא נשמע

שלא באה התורה לצוותנו להשוות חבירו אלינו.

עוד יש להוסיף דנשמע מדבריו של היראים (הנ״ל) לפי פירושו הראשון דואהבת
מתקיים במעשים או בדיבורים ובפי שכתב בדבריו שלא לעשות לו ולא לאמר לו

דבר המסור אל לבו ובנ״ל ,וא״ב יש לנו עוד תנא דאורייתא דס״ל כן .ואף לפי פירושו
השני דכמוך אתא לאפוקי מי שאינו כמוך במצוות ,לפי מה שביאר בתועפות ראם
(הנ״ל) אין גילוי בדבריו של היראים כיצד מתקיים ואהבת .ואף שבתועפות ראם
(הנ״ל) ס״ל דלפירוש הראשון הוא בשלילה ולפירוש ב׳ ואהבת הוא בפועל ממש ,כבר

התבאר דלע״ד אף לפירוש הראשן ואהבת הוא אף בקום ועשה ,אלא דעיקר המצוה

היא השלילה וכנ״ל ,וא״כ לא מצינו לפי״ז עדיין מקום לחילוק בין פירושו הראשון
של היראים (הנ״ל) לפירוש השגי .גם צ״ע לפי הפירוש השני מהו ביאור הגמ' בשבת
(לא ).דעלך סני לחברך לא תעביד ,דהרי ס״ל לפי פירוש זה דואהבת הוא בפועל
ובנ״ל.

והנראה בזה לבאר דברי היראים (הנ״ל) דבין לפירושו הראשון בין לפירושו השני
ואהבת מתקיים בעיקרו בשלילה והיינו דאמריגן בשבת (לא ).מאי רסני עלך וכו',

אלא רב׳ פירושיו של היראים באים אודות מה שאמר הפסוק במוך ולפירוש הראשון
מבאר היראים דבמוך פירושו ממך תלמד ,דבר שאתה יודע שמסור ללבך ,והוסיף
היראים לחזק פירוש זה דהיינו דאמרינן דעלך סני וכו׳ ,והיינו דמוכת מהגמ' הנ״ל

שהדבר מסור ללבך דהרי אתה יודע מה שנוי עליך ,ובפירושו השגי מבאר דבמוך
אתא לאפוקי מי שאינו במוך במצוות ,אולם בעיקר המצוה לא פליגי ,והרי בכלל

רמח
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שנאמר במסכת שבת (לא ).לא מציגו חולק בזה ,וא״ב ע״ב לומר כן ,וממילא ג״ב
בשם שלפירושו הראשון ואהבת מתקיים במעשים או בדיבורים ה״ה לפירוש השני
דלא פליגי בעיקר המצוה ובנ״ל .וב״ז אחר המחילה הרבה מהתועפות ראם (זזנ״ל)

שלא ביאר כן .ועב״פ התבאר דלכל הפירושים ביראים ואהבת לרעך כמוך אינו ממש
כמוך (מלבד פירוש אחד שאין לנו בו גילוי כיצד ס״ל) ודו״ק.

ותבט עיני בספר הברית ח״ב (מאמר י״ג אהבת רעים פי״ח) שכתב שבענין

השלילה דהיינו מה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך אין הבדל בין עצמו לזולתו,
אולם בענין החיוב יש הבדל ,שהאדם מחוייב להטיב לזולתו אך לא במרה אשר מודד

לעצמו ,והוא מחוייב לאהוב בל אדם ,אך לא בשיעור אשר אוהב את עצמו במו
שאמרו חז״ל וכו׳ חייך קודמין לחיי חברך ובו׳ ולא יפקוד האל ולא תצוה התורה דבר

שהוא נגד הטבע והבונה לדעת עבדך אני הוא ,בל אופני הטוב והחסד שהאדם מסכים
בדעתו וגומר בלבו שראוי לו לקבל מאהובו יעשה לרעהו שהוא כל אדם וכו׳ לא

שצריך למסור לשמעון בל ממונו וכו׳ שהרי הוא אינו רוצה בזאת משמעון רעהו ,וזה
שאמרה תורה ואהבת לרעך כמוך ,בלומר האהבה לרעך יהיה ככל אותן האופנים

כמוך כמו שאתה מבקש את האהבה מרעך ,ומעתה לא יקשה בעיניך מה שנתקשו

ובו' איך תצוה התורה דבר שהוא עד הטבע וכו׳ ונפלו בדחוקים עמוקים ,כי י״א כי
כמוך על דרך הפלגה וגוזמא הוא דעת הרמב״ן ז״ל ,וי״א כי כמוך בהנאה בדבר שאתה

מקבל הנאה תתן לו אם אתה אוהב סוס תן לו סוס ובו׳ הוא דעת מתרגם אשכנזי
ובו׳ ,ואדרבה במלת כמוך התורה תפרש באר היטב כוונתה שתצווה על דבר שהוא

דרך הטבע מה שבל אדם יובל לקיימה ועוד האריך עש״ב ועב״פ למדנו דאף לדידיה
פשיט״ל דכמוך אין הבונה בפי שאוהב את עצמו ממש וכמפורש ג״ב בדבריו וכנ״ל,
עוד בתב לפרש בספר הברית (שם) דאפילו במוך באומנות אחת ובו׳ אע״פ בן מחוייב

אתה לאהוב אותו בלב שלם וכן הובא פירוש זה במעינה של תורה (שם) בשם כנפי

נשרים ע״ש וע״ע בספר קול יהודה (פרשת קדושים) בשם הרב ערבי גחל שהפילוסוף

אפלטון אמר שגדרי אהבה לא יתכן אלא בדבר הפכי ובו׳ עשיר אוהב את העני היות
שהוא הפכי ממנו ואילו את חבירו העשיר לא אוהב ובו׳ אמנם אריסטו לעג עליו

דלזה לא יקרא אהבה וכו׳ ובן העשיר אוהב את העני כדי להשקיט מצפונו כי יודע
הוא שהוא יזכהו לעוה״ב וזה נובע מחמת שאוהב את עצמו ,אומנם עיקר האהבה
האמיתית שהאדם יאהב את חבירו הדומה לו שלא משיג ממנו שום תועלת ובו׳ ,ובזה

ביארו ואהבת לרעך כמוך כלומר רעך הדומה לך במוך ואתה אוהבו זה אהבה
אמיתית ע״ש.

עוד כתב לפרש בספר הברית (שם) דבמוך אני ה' ,היינו שה׳ מעיד שאף שחבירך

אינו שלם אף אתה אינך שלם-,ולבן יש לך לאהוב חבירך .ועוד פירש (שם) ,ואהבת
לרעך ,באשר הוא עם חסרונו כי כמוך אני ה׳ נוהג במדה זו באהבתי את מרעיתי בית

ישראל .עוד כ׳ לפרש ,ואהבת לרעך ואל תקפיד על חסרונו במוך אני ה׳ באשר אני

ית
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רמט

ה׳ אוהב אותך ואיני מקפיד על חסרונך .עוד כתב שיש לקיים את מצות האהבה

מחמת צוויו של ה׳ .וסיים בספר הברית (שם) הרי ערכתי לפניך ששה פירושים
במקרא זהו וכולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת וכו׳ והראשון עיקר כי הוא

פשטא דקרא ועש״ב .גם שמעתי ממו״ר מרן הראשל״צ שליט״א שפירש בשם אחיו
של בעל ההפלאה דואהבת לרעך כמוך היינו כמו שבעצמך אתה אוהב חלקים
מסויימים בגוף יותר משאר חלקים ,שהאדם שומר על עיניו ולבו יותר משאר

איברים ,ובל כיו״ב ,אף באחרים אוהב הוא יותר את הת״וז שהם העינים ואח״ב את
החסידים שהם הלב ובו׳ זת״ד ומ״מ אף לפי בל הפירושים הנ״ל מתבאר יוצא רהא

דכתיב בקרא ואהבת לרעך כמוך אין הבונה להשוות חבירו אליו לגמרי ממש .ולפי״ז
יש לפקפק במעשה שהובא במעם לועז בויקרא (שם) ובן במעשים שהובאו במעייגה

של תורה (שם) ע״ש וכן מתבאר מדברי ספר מצות הלבבות (הלכות אהבת ישראל
בדרך מצותיך אות ד') שכתב שבאמת זהו הפירוש בכמוך ,דהיינו אם היית מצטער
מזה לא היית רוצה שחבריך יעשה לך כן ,ה״ה שכן אל תעשה לחבירך ,וציין לספר

חסידים סימן שמ״ט ולפירוש החיד״א בברית עולם (שם) ,וע״ע שם (הלבה ה׳) שהוא
קודם לחבירו דשלך קודם לשל חבירך ,וכן אמרו חייך קודם לחיי חבירך וע״ע שם

באורך מ״ש במצוה זו ע״ש.
וראיתי במעיינה של תורה פרשת קדושים (שם) שהביא מתחתם סופר להקשות
דר״ע בבבא מציעא דף ס״ב ס״ל דחייך קודמים לחיי חבירך ,וא״ב כיצד יבול הוא

לקיים ואהבת לרעך כמוך ע״ב אומר כאן ר״ע שכמוך הוא כלל גדול בלימוד התורה

שחייב ארם ללמוד תורה עם חכר אף כי ע״י כך הוא מבטל מתלמוד עצמו ,והדין
של חייך קודמים אינו חל אלא על ענינים חומריים ובו' ע״ש ולפי המבואר קושיא

מעיקרא ליתא דאע״ג דחייך קודמים מתקיים שפיר מתקיים ואהבת לרעך כמוך בבל

הענינים ,דאין האהבה להכירו כאשר אוהב את עצמו וכנ״ל מרוא״ח ,וג״ב עצם
פירושו בפסוק לע״ד אינו כפי פשוטו של מקרא[ .ושו״ר בגוף דברי החת "ם והם
נמצאים בפתוהי חותם הנדפס לפני חיו״ד ושם אינו בלשון קושיא וע״ש] .ובלא״ה
ראיתי בשו״ת אגרות משה דואבה״ע ח״ד (סימן כ״ו אות ד׳) שכתב לדחות דבריו

דבתורה ודאי תורתו קודמת כמפורש בקידושין דף כ״ט ע״ב ובו׳ ובן איבא דין קדימה
בצדקה ברמ״א יו״ד סימן רנ״א סעיף ג׳ וכו׳ ,ולענין מצות אם הוא וחברו צריכין
לקיים מצוה וא״א אלא לאחד ודאי שאם יתן לחבירו יעבור על העשה ,לכן לא מובן

דברי החת״ס וצע״ג בכוונתו וע״ש .ובגדולה מזה ראיתי בספר מצות הלבבות (הלכות

אהבת רעים ה״ט) שכתב שאפילו ספיקו קודם לודאי של חבירו דהו״ל היי הנפש ודמי

לדיני נפשות דספיקו קודם לודאי חבירו ע״ש.

.

עוד כתב באגרות משה (שם) שבכלל לא ידוע עגין הקדימות לחיוב האהבה דביון

שליכא אלא לאחד ור״ע לא סבר כבן פטורא דימותו שניהם ,אלא מחוייבי□ ליתן

רק לאחד ,ולהציל אחד ממילא אף שהוא והאחר ממש שוין לו באהבה ובכל החיובים

ת
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מאי חזית דדמא דחבראי סומק טפי דלמא דמא דידי סומק טפי כלשון התוס׳ לענין
שבלא מעשה אין חייב למסור עצמו בסנהדרין דף ע״ר ע״ב ע״ש ודבריו אלו של

האגרות משה (הנ״ל) נסתרים לע״ד מדברי הרמב״ן בויקרא (הנ״ל) והמהרש״א בח״א
בשבת (לא ).והתורה תמימה בבראשית (פ״ה אות ב') ובויקרא (פרק י״ט אות קכ״ח)
שהביאו ראיה מדברי ר״ע דס״ל דחייך קודמים לחיי חברך שהאהבה לחבירו אינה

אהבה כאשר אוהב את עצמו ממש .והנראה דס״ל דאם איתא שיש לאהוב את חבירו

בגופו ממש א״כ בכל כה״ג של קדימות אף דמאי חזית דדמאי דחברך סמיק טפי,
וה״ה דמאי חזית דדמא דירך סמיק טפי ,מ״מ מביון שמחוייב לאהוב חבירו כגופו

ממש מה שירצה יעשה דהיינו בין אם ירצה הוא לחיות וחבירו ימות או שחבירו יחיה
והוא ימות דאין נפק״מ מכיון שכאילו הד הם .ומזה שחזינן דר״ע דרש דחייך קודמים,

והיינו שאינו בגדר של מה שירצה יעשה אלא שמחוייב להחיות את עצמו קודם א״כ
חזינן שיש עדיפות לחייו מעל חיי חבירו וחזינן שאין הוא וחבירו בחד ,וממילא נשמע

דאינו כמוהו ,והא דכתיב ואהבת לרעך במוך ,פירשו ד״ז כל אחד לפי דרכו וכנ״ל.
ועיין בשו״ת הלק״ט ח״ב (סימן רב״ט) שנשאל אודות שנים שאוהבים ונגזרה מיתה
על אחד ובא חבירו ונמסר במקומו איזה מהם עדיף וכתב שלא היה ראוי להשיבו
ע״ז ובו' וגער בו וע״ש בי פשוט שאסור לאבד עצמו לדעת במוש״ב בפרדס יוסף

(קדושים י״ט) בשם ההבלים בנעימים ח״ג (סימן ק״ח) וע״ש .גם מ״ש באגרות משה

(שם) דהלמד דלרעך לפי פשוטו הוא במקום את ,שברוב מקראות בתוב בבה״ג בלשון
את וכן ואהבת לו כמוך דכתיב בגר הוא במקום אותו ,ואף שאיבא מ״ר דדריש אתין
גם הלמד ידרוש ע״ש עיין ברמב״ן (שם) שכבר עמד בזה וכתב דיתכן בעבור שלא

אמר ואהבת את רעך כמוך והשוה אותם במלת לרעך ,ובן ואהבת לו במוך דגר שיהיה
פירושו להשוות אהבת שניהם ברעתו וע״ש ,ובחזקוני (שם) כתב דהלמד דלרעך יתרה

דוגמא לכל חיל פרעה ע״ש ומשמע דס״ל דבמוך היינו כפשוטו וי״ל (ועיין לקמן
בסימן הבא) וע״ע בזה במלבי״ם (שם) מה שפירש לפי דרכו ע״ש.

ועיין בפלא יועץ (אות אהבת רעים) שכה בתב :ידוע הדבר במה גדלה מעלת
אהבת רעים עד שאמרו רז״ל [תורת כהנים (ויקרא י״ט י״ח) ,ירושלמי נדרים (פ״ט
ה״ד) ,בראשית רבא (סוף פרשה כ״ד)] ואהבת לרעך במוך זה כלל גדול בתורה ע״ש
וכתב במעם לועז ויקרא (שם) בשם ספר הבונות ונגיד מצוה וסה״ח נ״ט ,שמצוה על

כל אדם לקבל על עצמו בכל בוקר לפני התפלה מצוה זו של אהבת ישראל ובזה

ירויח חלק בכל המצות שעושים כל ישראל ,והתפלה שהולך להתפלל תיקרא עי״ב
התפלה של כל ישראל ואינה דומה תפלת יחיד לתפילת רבים שתפילת רבים

מתקבלת יותר מהר ע״ש .וע״ע בספר מנחת אהרן פארדו (בלל ט׳ אות ה׳) שתיקן ד״ז

בלשם יחוד קודם התפילה ...:ויהי נועם וכו׳ והריני מקבל עלי מ״ע של ואהבת לרעך
במוך והריני אוהב בל אחד ואחד מישראל כגופי .ומתוך כך תהיה תפלתו כלולות

מבל ישראל במבואר בספר הבונות וישתתף בצער חביריו באילו הוא היה שרוי באותו

צער ממש ע״ש וע״ע בבא״דו (ש״ר פרשת מקץ אות ה׳) שבתב שקודם תפלה יקבל

אדרת
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דנא

עליו מצות ואהבת לרעך כמוך ,ולבן אם יש אדם מישראל בצרה יתפלל עליו כל
יום בפירוש ועי״ז תכלל תפילתו בבל תפלות בל ישראל ותעשה פרי למעלה ע־ש.
וב״ב כיו״ב בקיצור שו״ע (סימן י״ב ה״ב) שעי״ז גם תפילותיהם מתאחדות ובו׳ והיא
רצויה לפניו יתברך שמו וע״ש .וכבר מודפס בסידורים לפני התפלה ד״ז ,ויש גורסים

בגפשי עיין בקונטרס קול יעקב בסוף סידור עוי״ת '(עמוד ב״ז אות מ״ג) .ע״ש.

סימן ס״ח
במצות ואהבת לרעך כמוך ,האם חייב לאהוב את חבירו ממש

בפי מה שהוא אוהב את עצמו.
טרם בל שיח אפתח בדברי הגדולים שהובאו לעיל ,ובבר הבאנו את דברי הרמב״ן
בויקרא (י״ט ,י״ח) על הפסוק הנ״ל שכתב בזה״ל ...:וטעם ואהבת לרעך כמוך ,הפלגה,

כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את הבירו כאהבתו את נפשו ,ועוד שבבר בא ר״ע

ולמד חייך קוד־מין לחיי חבירך וכו׳ ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה; הזאת
בלבו אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו באשר אדם עושה לנפשו ולא יתן שיעורין

באהבה ובו׳ ע״ש ופירש הרב שעוועל (שם) דלדעת הרמב״ן הפסוק מדבר באן
במעשים שע״י האהבה שבלבו ,יספר בשבתו ויהיה כבוד חבירו וממונו חביב עליו
כשלו וע״ש .וכן מתבאר מדברי המהרש״א בח״א בשבת (לא ).שכתב דמשמע ליה

דקרא לא איירי אלא בכה״ג בל״ת ובו /אבל לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת

וגו׳ בדאמרינן חייך קודמין וכו /כן מוכיהין דברי תוספות ישנים ע״ש וכ״ב כיו״ב
בתורה תמימה בראשית (ה׳ אות ב׳) ובויקרא (י״ט אות קכ״ח) וע״ש וע״ע בספר קול
יהודה (פרשת קדושים) עה״פ דואהבת שבתב בשם ם׳ ערבי גחל ואהבת לרעך כמוך
אם כפשוטו לא יתכן ולכן ביאר בתרגום מאן דעלך סני לך ,לחבריך לא תעביד
בלומר בשלילה וכו׳ ע״ש (אלא שאין הדברים מדוייקים דאדרבה בתרגום שם תרגם
ותרחם לחברך בותך אנא ה׳ ע״ש ורק שבגט׳ בשבת (לא ).מובאת הלשון הנ״ל ,וכבר

העיר בזה המהרש״א (הנ״ל) וע״ש) גם הבאנו מספר גביע הכסף בשבת (לא ).בשם
ספר שרביט הזהב שכתב שא״א לפרשו כפשוטו ע״ש וע״ע לעיל בשם ספר הברית

ועוד .ע״ש.
גם הבאנו מהחזקוני (שם) בפירושו השני שכתב וז״ל :אינו אומר ואהבת את רעך
כמוך דאי אפשר לעשות בן אלא לרעך ,פירוש לעשות לו טובה כמו שאתה אוהב

שיעשה הוא לך ובו׳ ע״ש אולם לפירושו הראשון שם שכתב והלמד דלרעך יתרה
דוגמא לכל חיל פרעה ע״ש משמע דמבאר כפשוטו במוך ממש וי״ל .אלא שזאת

להעיר דבתחילת פירושו כתב על ואהבת לרעך במוך בזה״ל :אם תעשה כן תאהבהו.
ומשמע שאינו מפרש בלשון ציווי ,והיינו דק״ל דמה שייך מצוה זו לבוללה ביחד עם

רנב
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נקימה ונטירה לכן פי׳ דאם לא תקום ולא תטור ממילא יאהב את חבירו ,ולפירוש

הראשון ממילא יאהבו כמוהו ולפירשו הב׳ א״א לומר כן אלא ממילא יאהבהו לעשות
לו טובה באשר כמו שאוהב שיעשו לו .וא״ב י״ל דליכא למשמע מיניה מידי לענין

הלבה .כמו כן הבאנו מהתוס׳ בסנהדרין (מה ).על הא דאמריגן התם ברור לו מיתה

יפה דיש מפרשים משום דלרעך במוך לא שייך מחיים דחייך קודמין ויש מפרשים
משום דכתיב ברישא דקרא לא תקום ולא תטור וכו׳ ולשון נקמה היינו מיתה וכו׳

ע״ש דמפורש דכמוך אינו בחיים אלא רק לאחר מיתה .ואף שנראה ברור דודאי דס״ל

דאף מחיים שייך ואהבת לרעך במוך ,ובמוש״ב בספר בנין אב ח״ג (סימן ע״ח אות

ב׳) שהרי נאמר זה בלל גדול בתורה ,ועוד אמרו בקידושין (מא ).שאסור לאדם לקדש
אשה מבלי שיראנה משום ואהבת לרעך כמוך ,רק הוסיפו דביון שאין מקרא יוצא

מידי פשוטו יש ללמוד ממנו שלאחר מיתה ,ברור לו מיתה יפה וע״ש וע״ע להבא״ח
בספרו עוד יוסף חי דרשות בויקרא (שם) דרבים נתקשו בד״ז איך תצוה התורה לאד□

דבר שא״א לקיימו ובו׳ ואדרבה מצינו לחז״ל שאמרו חייך קודמין לחיי חבירך ,וכתב
לפרש ואהבת לרעך אהבה גמורה באופן שמוכרח לומר שהוא ג״ב יש לו אהבה כמוך
דבמים הפגים בן לב האדם ,אבל אהבה קלה שאינה מחייבת לומר שגם הוא כמוך

באהבה שאוהב אותך ,אין זהו רבותא כי ידוע שמוכרח להיות במין האדם אהבה
קלה ,וא״צ לצוות על אהבה כזו הקלה וכו' זת״ד.

והנה ז״ל הרמב״ם בספר המצוות (מצוה ר״ו) :הוא שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו
באשר נאהב את עצמנו ושתהיה אהבתו וחמלתו לאחיו כאהבתו וחמלתו לעצמו

בממונו ובגופו וכל מה שיהיה ברשותו אם ירצה אותו ארצה אני אותו ,ובל מה

שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו ,והוא אומרו יתעלה ,ואהבת לרעך כמוך ,ע״ש .ועיין
נוסחא אחרת קצת במהדורת הגר״ח הלר ע״ש .ונראה דשפיר יש להלביש את דעת

הרמב״ן ודעימיה (הנ״ל) אף בדעת הרמב״ם ,דהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו
ובתורה נאמר ואהבת לרעך כמוך ,וע״ז פירש הרמב״ן דכמו היינו שיאהב ברבות

הטובה לחבירו כאשר אדם יעשה לנפשו וכנ״ל ,א״ב אף בדעת הרמב״ם יש לפרש

על דרך הנ״ל את דבריו שכתב שתהיה אהבתו וחמלתו לאחיו באהבתו וחמלתו
לעצמו ובו׳ ,ודלא במוש״ב הרב שעוועל על הרמב״ן (שם) שהרמב״ן בא להוציא ממה

שכתב הרמב״ם בספר המצוות (הנ״ל) ע״ש והרי איהו גופיה ביאר דלדעת הרמב״ן
הפסוק מדבר כאן במעשים שע״י האהבה שבלבו יספר בשבחו ויהיה כבוד חבירו
וממונו חביב עליו בשלו הוסיף ע״ז במוסגר שכן ג״כ נראה מלשון הרמב״ם בהלכות

דעות (פ״ו ה״ג) ע״ש וא״כ לפיי׳ז דבריו יסתרו זה את זה.

ואבן דיוקו זה בדברי הרמב״ם בהלכות דעות (הנ״ל) דהפסוק איירי במעשים כבר

הקדימו בזה בספר ארח מישרים שו״ע למידות (פ״ג בביאור אות א׳ עמוד  8ו) וזת״ד
שיותר נראה דמעות האהבה ואיסור השנאה מסתמא המה גם על פעולות האהבה

והשנאה או לבד על פעולות ההנאה ,וכן נראה ממצות אהבת השי״ת מפרש״י דברים

)®*ת
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’ רנג

ו׳ ,ה' ,וכן נראה מערכין ט״ז ע״ב וכו׳ ת״ל בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר,
דמסברא החיצונה היינו אומרים שאיסור שנאה קאי על פעולת השנאה ובו׳ אבל
במצות אהבת רענו דלא כתיב גבה בלבבך ממילא קיימינן בסברא החיצונה דקאי על

פעולות ועבודות האהבה ובמניעת מלהרע לו ,ולא באהבה שבלב בלבד ,ובן משמע
מהא דאמר מר בר רב אשי וכו׳ שבת קי״ט ע״ב וכו׳ וכן משמע קצת מדברי הרמב״ם

בהלכות אבל (ריש פי״ד) שכל הדברים הנכללין במצות ואהבת וגו׳ כולם הם פעולות
או דיבור ,לא דברים שבלב וכמו כן בהלכות רעות (פ״ו ה״ג) וע״ש ודברי הרמב״ן

(הנ״ל) הם סיוע גדול לדבריו דלדעתו הפסוק מדבר כאן במעשים וכנ״ל (אם כי בדעת
הרמב״ן י״ל דבמוך ממש זהו במעשים ,אולם לאהוב לא כמו שאוהב את עצמו

בדברים שבלב ,חייב עכ״פ לאוהבו) ובן משמע ג״ב מדברי ספר החינוך (מצוה רמ״ג)

שכתב בתוך דבריו וז״ל ... :שיתנהג עם דובירו כמו שהוא מתנהג עם עצמו לשמור
ממונו ולהרחיק ממנו כל נזק וכו׳ ועובר עליה ולא נזהר בממון חבירו לשמרו ,וכ״ש

אם הזיק אותו בממון או צערו בשום דבר לדעת בטל עשה זה ,מלבד החיוב שבו לפי

הענין שהזיק במו שמפורש במקומו ע״ש ואילו גבי שנאה בתב החינוך לעיל (מצוה

רל״ח) בתוך דבריו ח״ל ...:אבל כשיראה לו שנאה וידע שהוא שונאו אינו עובר ע״ז
הלאו ,אמנם עובר על לא תקום ולא תטור ,ועובר במו בן על עשה שנאמר ואהבת

לרעך כמוך ,ומ״מ שנאת הלב היא קשה מבל השנאה הגלויה ובו׳ והעובר עליה וקבע

שנאה בלבו לאחד מכל ישראל הכשרים עבר על לאו זה ובו׳ ע״ש ובלכתנו בדרך זו
דאף החינוך ס״ל דואהבת היינו במעשים יוצא ממילא עפ״י הנ״ל דאף החינוך ס״ל
דכמוך אינו ממש ,ומצטרף לכל הגדולים הנ״ל דס״ל כן ,ואף לפי״ז בודאי שב״ז הוא
פועל יוצא מאהבה בלב ,ובודאי שיש ענין ואולי אפילו חיוב לאהוב בלב את הבית,

אף שלא יקבל לב האדם לאהוב חבירו כפי שאוהב את עצמו.
ועל דרך זו שביארנו את דברי הרמב״ם בספר המצוות יש לבאר ולפרש את דברי
ספר חרדים (פ״ט אות כ״דו) שכתב כיוצא בלשון הרמב״ם בהלכות רעות (וזנ״ל)
ובתוספת קצת כיעו״ש ובן יש לפרש עד״ז את דברי המסילת ישרים (פרק י״א) שכתב
בזה״ל :אם תרצה ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לתת לך וכו׳ לפחות לא

תתנהו בסבר פנים יפות ובו׳ על בן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו ואהבת
לרעך כמוך ,במוך בלי שום הפרש ,כמוך בלי חילוקים ,בלי תחבולות ומזימות כמוך

ממש וע״ש דהיינו לגבי המעשים ,אולם לא כמוך ממש לגמרי בי לא יקבל לב האדם

שיאהב את חבירו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא ר״ע ולמד חייך קודמין ,ובמוש״ב

הרמב״ן (הנ״ל) ובנ״ל ,ובפרט ג״ב יש להתרחק בכל האפשר מלומר שנחלקו במציאות.
והרמ״ק בספר תומר דבורה (פ״א במידה הד׳) אחר שכתב שביל ישראל הם שאר בשר
אלו עם אלו מפני שהנשמות כלולות יחד ובו' ,בתב ולכן ראוי לאדם להיות תפץ

בטובתו של חבירו וכו׳ שהרי הוא — הוא ממש ,ומטעם זה נצטוינו ואהבת לרעך כמוך
וכו׳ וע״ש .והרואה יראה דאף שכתב לשון שהרי הוא — הוא ממש ,אין שום הכרח

רבד
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לומר דכונחו שהכירו כמוהו ממש לגמרי ,דרק יש בחבירו חלק קטן ממנו ,אולם

העיקר זה הוא ,ודו״ק.
ועפיה״א יש להעיר לע״ד עמ״ש בספר בנין אב דז״ג (סימן ע״ח) לעשות בזה
מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן ,ולומד (שם) בדעת הרמב״ם דס״ל שיש לאהוב כל אדם

מישראל ,ולא רק להתנהג עמו כמוך וע״ש ולא ראיתי הכרח לזה בכל דבריו שם,

וכבר הבאנו גדולים שלא פירשו כן את דברי הרמב״ם וכנ״ל .גם מ״ש בבבין אב (שם)

לדייק בדברי הרמב״ם שכתב שמעוה לאהוב כל אחד מישראל כגופו ולא כתב כנפשו,

ובזה מיישב ,דאף דאוהבו בגופו ,מ״מ חייך קודמין ,וכשמדובר בנפש אין לאוהבו
כמוהו ע״ש לע״ד אין זה מוכרח ,ועיקר בונת הרמב״ם לומר שיאהב חבירו כמוהו,
ולפמ״ש זה במעשים .ומ״ש כבנין אב (שם) שמקור דברי הרמב״ם זהו מהירושלמי

ובו' ,לא ידעתי מדוע לא נאמר שמקור דבריו הם בתורה עצמה דאמר קרא ואהבת

לרעך כמוך (ולפיה״א א״צ לכל מה שכתב בבנין אב (שם אותיות ד׳ וה׳) לבאר כיצד
יש להגיע לאהבה בפועל אליבא דהרמב״ם) כמו בן לע״ד מתפרשים בפשוטם דברי

הרמב״ם בהלכות דעות ובהלכות אבל (הנ״ל) שמביון שיש לו לאהוב את תבירו יש
לו לספר בשבחו וכו׳ ובמו כן בביקור חולים וכו /דמצד עצם המצוה הפרטית הם

מצות מדבריהם ,אולם באופן כללי ד,ם שייכים למצוד ,כללית דואהבת וגו /ודלא
כמוש״ב לפרש באופן אחר בבנין אב (שם) ע״ש וכ״ז אחר המתי״ר מהדר״ג שליט״א,

והנלע״ד כתבתי.
ומצאתי סייעתא הן למה שכתבנו בדעת הרמב״ם הן למה שכתבנו בדעת ספר

חרדים ,מדברי הספר הנפלא יד הקטנה על הרמב״ם בהלכות דעות (הנ״ל) שאחר
שהעתיק את לשון הרמב״ם בהלכות דעות (הנ״ל) בתוספת דברים מן הסמ״ג והחרדים

וכמצויין במנחת עני (שם) כתב ת״ל :אבל בל החיוב של זאת המצוה הוא באופן שלא
יגיע בו נזק לאוהב מפני זאת האהבה ,ושלא יצטרך להניח מלאכתו מפני עשיית

מלאכת חבירו ,בי בבר בא ר״ע ולימד חייך קודמין לחיי חבירך ,ואף אין החיוב

שיאהבהו כאהבתו את נפשו ולעסוק ולטרוח עבורו כמו שהוא עוסק וטורח בשביל
עצמו ,כי לא יקבלה לב האדם אלא צותה התורה לאהוב את חבירו אף אם יהיה

מושפע מכל הטוב יותר ממנו ובו׳ .ודבריו באן מיוסדים ובנוים עפ״ד הרמב״ן הנ״ל,
ובמצויין במנחת עני (שם) ע״ש והמתבאר מדבריו שלומד כן אף בדעת הרמב״ס

והחרדים ,ועפיה״א יש להעיר עמ״ש בפלא יועץ (אות אהבת רעים) שבתב בתוך

דבריו שם שעיקר מצות האהבה היא בלב ע״ש והרי כבר התבאר שעיקר מצות

האהבה היא במעשים ולא בלב .וראיתי בספר בנין אב ח״ג (סימן ע״ח אות ג׳) שבתב
שדברי הו־מב״ן (הנ״ל) צ״ב דובי לא מצינו בתורה ציווי לאהבה בפועל ,ועוד הקשה
בהמשך ממצות אהבת הגר דמשמע לאהוב אותו ממש כמוש״ב הרמב״ם ובו׳ וע״ש

ולא הבנתי קושייתו דנראה ברור דודאי ששייך לצוות על האהבה וכדמצינו בעוד
מקומות ,אולם לצוות על אהבה לאוהבו במוך זה לא מצינו ,וע״ז בתב הרמב״ן דלא

אדרו

סימן ס״ח

תפארת

רנה

יקבל לב האדם ד״ז וזה הפלגה ,גם מה שהקשה בבגין אב (שם) דהרי בן פטורא

בבב״מ (סב ).לא ס״ל דחייך קודמין וכי נאמר לדעת בן פטורא הפלגה הרי בן צוה
הכתוב ע״ש לזאת נשיב ונאמר לע״ד דשפיר י״ל דאף לדעת בן פטורא הו״ל הפלגה
כי לא יקבל בן לב האדם אף דס״ל דימותו שניהם ולא ס״ל דחייך קודמין ,והרמב״ן

רק הביא ראיה לעצם דבריו דמוברחים לומר דהו״ל הפלגה אליבא דר״ע דס״ל דחייך

קודמין ,ומזה נלמד אף לבן פטורא שזהו פירוש הפסוק ,ומ״ש בבנין אב (שם) ליישב
שצ״ל לדעת הרמב״ן דעיקר ההברה לפירוש ואהבת לרעך הוא מדיוק הכתוב שזה
בלל גדול בתורה הבא למנוע מאיסורים שבין אדם לחבירו ,וע״ב פירש הכתוב

בהפלגה שהרי חייך קודמין וכו' ע״ש ולא ידעתי מהו דיוק הבתוב שזה בלל גדול
בתורה ,רק שר״ע דרש בן ,וכמו בן נראה דאם איתא בן העיקר הסר מן הספר,
דברמב״ן (שם) לא הזכיר כלום מזה ואשר ע״ב נראה שביאור דבריו של הרמב״ן הוא
כמוש״ג (וכמו״ב א״צ להגיע לפי״ז לומר דבן פטורא ס״ל כבן עזאי בירושלמי דלקמן

כמוש״ב לבאר כן בבנין אב (שם) בהמשך דבריו ע״ש וע״ע לקמן בשם המלבי״ם שג״ב
כתב כהבנין אב ומ״ש ע״ז).
וראיתי בירושלמי בנדרים (פ״ט ה״ד) :כתיב לא תקום ולא תטור את בבי עמך
היך עבידא הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור ותמחי לידיה ,ואהבת לרעך

כמוך .וכתב בפני משה (שם) שמפרש טעם המקרא דרך משל ,ה״ז דומה למי שמחתבך

בשר בסכין והבה הסכין על ידו שאם תעלה על רעתך לחזור ולהבות להיד שהכתה

בסכין על ידו האחרת ולנקום נקמת היד שהוכתה ,וה״נ במו כן שהרי אמרה תורה
ואהבת לרעך כמוך ע״ש וכיו״ב פירש בקרבן העדה (שם) דכן הדבר הזה כיון שכל
ישראל גוף אחד דין הוא שלא ינקם מחבירו שהוא כנוקם מגופו ע״ש (וראיתי
במעיינה של תורה בפרשת קדושים שהביא לפרש כן בשם מילין חרתין ע״ש .ולא

זכר שר שכן מפורש בירושלמי הנ״ל) ואף דברי הירושלמי הנ״ל יבולים להתפרש על
הדרך הנ״ל דבמו שעל עצמו אינו רוצה שיעשה לו בן ה״ה על חבירו דלגבי זה יש

לו להחשיבו כמוהו והשיב כאילו מכה עצמו ,אולם שפיר י״ל דאף לפי הירושלמי
אין הבונה שיהיה כמוהו ממש וכנ״ל ,וראיתי להמלבי״ם בויקרא (שם) שלומד שבזה
נחלקו ר״ע ובן עזאי ,דבן עזאי ס״ל שיש לאהוב חבירו בנפשו ור״ע לא ס״ל ואזיל

לשיטתו דחייך קודמין ובן לומד בדעת הלל וע״ש לע״ד אף בדעת בן עזאי י״ל כן.

ושו״ר בספו|בזכתב מאליהו ח״ג?עמוד 1^8והלאה) שהאריך לומר שישנם שלשה

פירושים למצות ואהבת לרעך כמוך זה עמוק מזה כל אחד מהם מציין מדרגה עליונה
 .יותר של הזדהות עם כל אחד מישראל ,ותחילה וראש הביא את דברי הרמב״ן (הנ״ל)
שאין מלת כמוך בפשוטה והאריך לבאר דבריו שהמצות היא לבטל את הקנאה מלבו

שירצה שתהיינה לחברו כל הטובות שהוא רוצה עבור עצמו ע״ש ולפמ״ש אין זה
כ״ב מדוייק ,ועיקר דברי הרמב״ן שיש להשוות חבירו אליו במעשים וכנ״ל ,ויש

להאריך .והוסיף במכתב מאליהו (שם) שישנה בחינה נוספת והיא במוך ממש כמוש״ב

אדרת

רני

סימן ס״ט

תפאו^

במסילת ישרים פרק י״א שוין בלי שום הפרש ,וגדר זה מציגו בירושלמי (הנ״ל) וע״ש

ולפיה״א אין דבריו מוכרחים ,וא״צ לכפול את הדברים ,ומה גם דלא יקבול לב האדם

כן כמוש״ב הרמב״ן ,ועור הוסיף (שם) שישנה בחינה נעלה יותר מוו עפ״ד המדרש
בראשית רבא (סוף פכ״ד) שלא תאמר הואיל ונתבזתי יתבזה דזבירי עמי וכו׳ א״ר
תנחומא אם עשית בן דע למי אתה מבזה ,בדמות אלוקים עשה אותו ומבאר הרקנטי

(פרשת קדושים) שהאוהב את חבירו הנעשה בצלם הוא אוהב השי״ת ומכבדו וע״ש

ופירוש זה של האהבה אינו נוגע עב״פ בעיקר חיוב המצוה אלא בראיה המביאה אותו
לאהוב את חבירו( .ועיין בבנין אב (סימן ע״ח אות ג׳) (הנ״ל) שכתב כיוצא בדברי

המדרש מדנפשיה) וראיתי בספר בנין אב (הנ״ל) שהביא את הנוסח המופיע בסידורים
בתחילת התפילה בשחרית שהריני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי ,וכתב

שצ״ע נוסח זה ,וכתב לבאר שהדברים אמורים בבן עזאי שהמצוה כוללת כלל גדול
מזה וע״ש (ועצם הקושיא ,יש להקשותה ביתר שאת לפמ״ש בבנין אב (שם) לעיל

מיניה דלהרמב״ם יש לאהוב את חבירו בגופו ולא בנפשו .ע״ש אלא דעיין לעיל
שכתבנו לבאר בא״א דברי הרמב״ם) ולע״ד דוחק לומר בן מאחר דקימ״ל הלבה כר״ע
מחבירו ,ומה גם שאין שום הכרח לומר דבן עזאי ס״ל שיש לאוהבו כמוהו ממש,

וכנ״ל ,ואשר ע״ב נראה שבנפשי ומאורי זהו הפלגה ,וכעין מה שביאר הרמב״ן (הנ״ל)
דקימ״ל דחייך קודמים ,ואתיה אף כר״ע ,והלנע״ד כתבתי.

ועלה בידינו דאין חיוב על האדם לאהוב את דזבירו ממש כפי מה שהוא אוהב
את עצמו ,דקימ״ל דחייך קודמים לחיי חבירך .וכוונת התורה לאהוב חבירו במעשים,
דהיינו הן בשלילה דמה ששנוי עליו לא יעשה לחבירו ובזה הוא עצמו שוה לחבירו

ממש ,והן בחיוב לעסוק ולטרוח עבורו ,אולם לא כפי מה שהוא עוסק וטורח בשביל
עצמו .אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר עושה לנפשו ולא יתן שיעורין

באהבה.

סימן ס״ס
ההורג בינה בפני חבירו ,או הרק בפני חבירו ,או שמפיח
בקירוב לחבירו ,האם מבטל בזה מ״ע דואהבת לרעך במוך.
והאם מותר מצד הרין למנוע עצמו מהפחה.
לאור האמור בגדרי המצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ראיתי להוסיף עפ״י
דבריו המפורשים של ספר החינוך (מצוה רמ״ג) שכתב בתוך דבריו ח״ל ... :שיתנהג
עם חבירו במו שהוא מתנהג עם עצמו לשמור ממונו ולהרחיק ממנו בל נזק ובו' ,ועבר

עליה ולא מהר בממון חבירו לשמרו ,וכ״ש אם הזיק אותו בממון או צערו בשום דבר

ו*

סימן ס״ט

תפארת

לנז

לדעת בטל עשה זה ובו׳ ע"ש דבכלל זה הוא ההורג בינה או הרק בפני חבירו ונמאס,

דהרי גרם לו צער ,ובטל עשה זה כשעשה כן לדעת.
ואף ז־בגמ׳ בחגיגה (ה ).על הפסוק כי את בל מעשה האלוהים יביא במשפט על

בל נעלם ,אמר רב זה ההורג כינה בפני תבירו ונמאס בה ושמואל אמר זה הרק בפני

חבירו ונמאס בה ופרש״י (שם בד״ה על בל) :אפילו דבר מועט משמע ע״ש ולפי
האמור לכאורה אין זה דבר מועט ביטול מ״ע דואהבת ואין באן לכאורה רבותא
שהקב״ה מביא ע״ז במשפט ,אולם לזאת י״ל דכאן איירי שלא לדעת וכדכתיב בקרא

על בל נעלם וכפי שפרש״י שם :ואף על הנעלמות ממנו שעשה שוגג הוא מביאו
במשפט ע״ש וע״ע במהרש״א בח״א ש□ :נעלם הוא השוגג ובו׳ בי האדם נדון גם על
השוגג שהוא קרוב למזיד כדאמרינן בעלמא ,א״ג בגון ששגג בשבת בהעלם מלאכות

שלא ידע שזו המלאכה אסורה דנידון על בך דהוה ליה ללמוד ולא למד ע״ש וע״ע

להרי״ף בעין יעקב (שם) שאינו מבוין להמאיס לחברו והוא דבר נעלם בי לא ידע
שיהיה חברו נמאס ע״ש ובבה״ג לא ביטל מ״ע זו ,והתביעה עליו היא ,דאף שבשעת
מעשה לא התכון לבך במזיד מ״מ היה לו לתת לב יותר ולהרחיק מחבירו הצעד וכמו

שמתבאר מדברי המהרש״א בח״א (שם) דבהורג כינה היה אפשר לו להשליכה ולא
להרגה בפני חבירו במ״ש לגבי שבת ,ושמואל הוסיף דאף הרק דאי אפשר לו בלא

רקיקה היה אפשר להבליעה בכסותו כמו לגבי תפילה ע״ש ןומ״מ בודאי שכאשר היה
אנוס גמור שלא היתה ברירה אחרת דאין עליו תביעה ולא יביאו הקב״ה ע״ז במשפט,

וכדקימ״ל בכ״ד דאנום רחמנא פטריה ופשוט] ומ״ש החינוך (הנ״ל) שאם הזיק את
הבירו בממון או צערו בשום דבר לדעת בטל עשה זה ,נראה דבעצם אף שלא לדעת

ישנו ביטול עשה זה ,אלא שאינו חמור ואין כאן ביטול עשה לדעת.

וע&י״ה יש עוד להוסיף דאף להפיח בקירוב להכירו יש לאסור מחמת ביטול מ״ע
דואהבת מביון שחבירו נמאס מחמת הריח ,וכ״ז במובן כשאינו לאונסו עיין בשו״ע
(סימן ל״ח סעיף ב׳) ועו״ש (סימן ע״ט סעיף ט׳) ועו״ש (סימן פ׳) ועו״ש (סימן ק״ג)

ובמ״ב ובכף החיים (שם) בהגוגע לנד״ד ע״ש ועיין ביפה ללב (סימן ק״ג סק״ג) שכתב
בשם ספר חסידים (סימן תתק״ח) דיש סבנה אם יעצור ההפחה ובו׳ דעושה לו הרוח

באב לב ויהיה מסוכן ב״מ ,וכתב ע״ז ביפל״ל דלפי״ז אף שאינו עובר משום בל תשקצו
יש לחוש משום ונשמרתם וגו׳ ביון דחמירא סכנתא ע״ש .ובכף החיים (שם סק״ט)

כתב ע״ז דנראה שהכל לפי מה שהוא אדם ,שיש שבא ע״י חולי והוא מזיק ,ויש שבא
ע״י הרגל וזה אינו מזיק ע״ש.
והנה ז״ל הספר חסידים (שם) :מעשה בחסיד אחד שבא אצל חכם ,ראה החסיד
טליתו של חכם פרוסה על הספרים ,שאל לו החסיד למה פרסתך טליתך על הספרים,
א״ל מפני שאני חולה ועצירות יש לי ,וכשאני מוציא רוח מלמטה מקל עלי ואני תדיר

עושה כן ,ואם לא שאני מוציא תדיר רוה מלמטה היה עושה לי הרוח באב ללב

והייתי מסובן ואני פורס לכך בגד על הספרים וכו׳ ע״ש והרואה יראה דאין הדברים

רנח
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מתייקים בפי שהובא ביפה ללב ובכף החיים (דזנ״ל) בשמו ,ו־לא אמר שיש סכנה אם
יעצור ההפחה ובו׳ ,אלא דאותו חבם שהיה חולה ויש לו עצירות הכיר בעצמו

שבאשר מוציא רוח מלמטה מקל לו וכמו כן ידע שאם לא היה עושה כן באופן תדיר
יבא ח״ו לידי סבנה ,ואף אותו חבם מתבאר ועולה מדברי הס״ח שאם יעצור עצמו

באופן חד פעמי אין לחוש לו לסבנה ,ורק שבאופן כללי יש לו להוציא תדיר רוח,
דאל״ב יהיה מסובן .אולם ז״ב שאין באן הוראה כללית שיש סכנה אם יעצור ההפחה

בסתם אדם לא מיניה ולא מקצתיה .ועוד אמינה בס״ד דאף לפי מה שפשר בכף

החיים (הנ״ל) שבאשר בא ע״י חולי הוא מזיק לבין כאשר בא ע״י הרגל שאינו מזיק
וכנ״ל ,לפיה״א י״ל דבסתם אדם אף אם בא ע״י חולי אין לנו ראיה משום מקום

שמזיק ,אלא שבך הוה עובדא שאותו חכם היה חולה והיה לו עצירות ,והכיר בעצמו

שעי״ז שמוציא רוח תדיר מונע עצמו מלבוא לידי סכנה ,וכדקימ״ל ביומא (פג ).דלב
יודע מרת נפשו ע״ש והרי בעלמא אין איסור בזה שמונע עצמו מלהפיח כמוש״ב

במ״ב (שם סק״ג) ובכף החיים (הנ״ל) דלא חיישינן לבל תשקצו ע״ש (וכשיש עליו
תפילין אסור להפיח ,וה״ה כשאין עליו תפילין והוא עומד בשעת התפילה במבואר
בפוסקים) ולכן נראה דאין לחוש אף בחולה לחשש דסבנה ,אא״ב יודע בודאי או שיש
ספק כלשהוא בעצמו ,דלב יודע מרת נפשו ,וק״ו כשרופא א״ל כן ודו״ק.

ונשובה לנד״ד דעכ״פ כשאינו לאונסו ועושה כן מדעת נראה שמבטל מ״ע

דואהבת .ועיין בשו״ע (סימן ג׳ סעיף ח') כשנפנה בשדה אם הוא אתרי הגדר יפנה

מיד ובבקעה יתרחק עד מקום שלא יובל חבירו לראות פירועו .ובמ״ב (שם ס״ק ט״ו)
כתב דאעפ״י שדזבירו שומע קול עיטושו שלמטה אין בכך כלום שבהשמעת קול

עיטוש שלמטה אין בו איסור משום צניעות אלא שהיא חרפה ובושה לבני אדם ומי

שאינו מקפיד אינו מקפיד וע״ע שם (ס״ק ט״ז) ע״ש וע״ע בבא״ח (ש״ר פרשת ויצא
אות ז׳) שאחר שכתב ככל האמור הוסיף דבימי חכמי התלמוד לא היו מקפידין ע״ז

וכמ״ש ר״ז בשו״ע ע״ש וע״ע בכף החיים (שם) ע״ש .ועפי״ה נראה פשוט דבכה״ג
שחבירו מרוחק ממנו במרחק כזה שלא יכול לראות פירועו אף ששומע עדיין קול

עיסושו מ״מ אם לא מגיע אליו ריח ,אין שום איסור ולגבי קול עיטוש עצמו מתבאר

יוצא מהנ״ל דאין העולם נמאסים מזה ,ומ״מ נראה פשוט שאם יודע שחבירו
אסטניסט ונמאס אף בקול בלבד ירחיק ממנו עד כדי כך שלא ישמע קול עיטושו מדין
ואהבת לרעך כמוך ,שזהו כלל גדול בתורה .והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.

והמורם מן האמור ,שההורג בינה לפני תכירו ,או הרק לפני חבירו ,או שמפיח
בקירוב לחבירו ועושה כן במזיד ,מבטל בזה מ״ע דואהבת לרעך כמוך .ואף בשוגג

הקרוב למזיד יביאו הקב״ה ע״ז במשפט (אולם אנוס רחמנא פטריה ופשוט) .ופירות

הנושרים ,שאין איסור למנוע עצמו מהפחה ,וה״ה שאין לחוש לסכנה ,אא״ב הוא
חולה ויש לו עצירות ,ולב יודע מרת נפשו שד״ז יכול להביאו לידי סכנה ח״ו( .ואדם
כזה כיצד יש לו לנהוג גבי תפילין ותפילה ,מבואר בשו״ע ונו״ב בסימן ל״ח ובסימן
פ׳ ואבמ״ל).
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רנט

סימן ע׳
האם מובטחת עשירות לעמלי תורה.
ראיתי בספר דרך אמונה הלכות שמיטה ויובל (פי״ג ס״ק ס״ד) שהביא את דברי
הגמ׳ בשבת (קנא ):דאר״י נקיטיבן האי עורבא מרבנן לא מעני .והוסיף דאע״ג שאנו
רואים שיש ת״ח ובהנים שהם עניים ואביונים זהו באשר הקב״ה יודע שזה טובתם
ע״ש וק״ל דגבי צורבא מרבנן הקשתה הגמ׳ בשבת (שם) והא קא חזינן דמיעני ותירצה

הגמ׳ אם איתא דמעני אהדורי אפתתא לא מהדר ע״ש גם בברכת פרץ (פרשת מקץ)
כתב שלא הובטח לעמלי תורה שיזכו לעשירות וביו״ב כי הבל לפי מה שנגזר עליו
ובו׳ אבל מ״מ זה מובטח להם שע״י עסק התורה לא יפסידו ולא יגרע חלקם מבמות
שהיה בא להם אילו לא עסקו בתורה ע״ש.

ובזה נראה לבאר דברי רש״י בשמות (ט״ז ,ל״ב)  ...והם אומרים נניח מלאבתינו
ונעסוק בתורה מהיכן נתפרנס וכו׳ בזה נתפרנסו אבותיכם הרבה שלוחין יש לו למקום

להכין מזון ליראיו ע״ש ,דלא יגרע חלקם מהפרנסה ע״י עסק התורה ,ומב״ש לפמ״ש
בברכת פרץ (שם בהמשך) דגם כי באמת לבסוף אחר זמן רב משתלם לו גם בעוה״ז
וכו׳ ע״ש ועיין בספר קול יהודה (פרשת וישב) שישנם צדיקים שנולדו במזל שלפי
הטבע מגיע להם עושר ושלוה ,לאלו אין קפידא אם יקבלו גם בעוה״ז ולא יחסר להם

בי הם לא בקשו זאת ,המזל שלהם עושה זאת ,אבל אותם שלא נולדו במזל כזה

צריך לעשות להם נס חוץ מהטבע בדי לקבל שלוה בעוה״ז אלא צריכים לשלם בעד

דבר שכזה וזה חבל לבזבז על עוה״ז ,ועפי״ז מבאר את המעשה דר״א בן פז־ת בתענית
(כה ).וגם אם לא נולד במזל טוב אם הוא מסכים שיחסר לו מה שהוא ממצותו אזי
יתנו לו גם זאת ,אמנם לא בל הצדיקים מסכימים וע״ש וכיון בעיקר דבריו לדברי
התוספות יו״ט ר״פ שלשה שאבלו שהובא בקובץ מאמרים (עמוד ל״ו) ,דמה שיש

לאדם ממזלו אין מנכין לו בלום בשביל זה מחלקו לעוה״ב ,אבל אם יבקש אדם
שיתנו לו יותר מהקצוב לו לפי מזלו אי אפשר לתת לו בחנם ובו׳ וכתב בקובץ
מאמרים (שם) דר״א בן פרת ודאי לא נתרצה להחליף עולם עומד בעולם עובר ע״ש

(אלא שלא מצאתי כן בתוספות יו״ט (שם)).
וב״ז חופף למעשה שהובא בתענית (בה ).הנ״ל ,ולעיל מיניה גבי ר״ח בן דוסא
שאמרה לו אשתו עד מתי ניזל ונצטער כולי האי ,א״ל מה נעשה ,א״ל בעי רחמי

דניתבו לך מידי ,בעי רחמי יצתה במין פיסת יד ויהבו ליה חד ברעא דפתורא דדהבא,
ראתה אשתו בחלום שעתידים צדיקים שיאכלו על שלחן זהב שיש לו שלוש רגלים,

והם על שלחן זהב שיש לו שני רגלים ,ובו׳ ובקש רחמים ולקחו מן השמים את הרגל

זהב שקבלו וגדול היה הנס אחרון יותר מן הראשון ,דגמירי מיהב יהבי ,מישקל לא
שקלי ע״ש .וע״ע מעשה כיו״ב במדרש רבה (רות פרשה ג׳ פיסקה ד׳) גבי ר״ש בן
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מכיון שהוא רשע אין לו דין נשיא ע״ש דלפיה״א אף רשע אינו נפקע מדין מלך או
בשיא ודו״ק.
ומה שכתבנו (שם) אודות כבוד לעשירים ,יש לציין עוד לגט׳ בקידושין (מט ):ולדברי
הרמ״א בשרע ארוז (סימן רפב) .ומה שהבאנו שם משרת אגרות משה חיו״ד
(ח״ג סוף סימן צה) שכתב שלא מצוי ב״ב עשירים שנותנים מעשר ,וכ״ש שאין לחוש

שמא נתן חומש ,עיין בפירוש רבינו יונה במשלי (כב ,טז) שמתבאר מדבריו שרוב
העשירים הם צרי עין ע״ש.

בסימן סד ,מתי יש להשיב לכסיל כאולתו ,הערנו בתוך הדברים ע״ד ספר גביע
הכסף על שבת (עמוד תז) ,והלום בגביע הכסף על עירובין (עמוד תכו) כתב

ליישב את הערתינו על דבריו ,מסתייע מדברי הבן יהוידע ע״ש ולע״ד הערתינו
במקומה עומדת ,ועיקר דברינו שם הם לבאר את דברי המאירי ,ושפיר יש לפרשו
כמוש״כ (שם) ע״ש ודו״ק.

בסימן סה ,שלא לדבר בלשון מגונה ,כתבנו שיש לשון שאין בה חסרון של לשון
שאינה נקיה ,אולם ממון שיש לשון צח ונקי הכי עדיף טפי וע״ש ,וכ״כ מו״ב

בספר גביע הכסף על פסחים (דף ג) שנדפס הלום ע״ש.

ב ,במצות ואהבת לרעך במוך ,חייך קודמים אף כדברים רוחביים ,האם גם
בשוגג יכול לבטל מצות עשה דואהכת לרעך כמוך.

בסימנים סו סז ,הארכנו ע״ד המהרש״א בשבת (לא ).אם ס״ל ואהבת לרעך כמוך

הו״ל אף בקום ועשה ואנמ הרואה בפמ״ג או״ח (סימן קנו בא״א סק״ב)
שנראה שמסתפק בדעת המהרש״א (הנ״ל) האם כוונתו דוקא כשיכול לעשות לעצמו,

או שאף שא״א לעשות לעצמו אינו עובר בהעדר טובה ,ובהמשך דבריו דייק מדברי

הרמב״ם (הלכות דעות פ״ו ה״ג) .שאף לעשות לו טובה כמו לעצמו יש ואהבת וע״ש,
וזה מחזק את המבואר בדברינו שם (וע״ע לקמן בז״׳ה ומ״ש).

ואודות מ״ש (שם) שחייך קודמים אף בדברים רוחניים ,ע״ע בשערי תשובה על
השרע ארח (סימן תפ״ב) ובספר ענף עץ אבות על אבות (עמוד רגא)
ובספר טובך יביעו ח״ב (עמוד תפח)וע״ע בשרת חמדת אברהם ח״ד (סימן לה) ואכמ״ל.
בסימן סט הבאנו את דברי ספר החינוך (מצוה רמג) שכתב שמי שלא נזהר בממון

תבירו ,ורש אם הזיק אותו או ציערו בשום דבר לדעת ביטל עשה דואהבת

לרעך כמוך .ויש להוסיף ולציין לדברי הבא״וז (ש״ר וארא אות יג) שכתב להתיר לקנח

י
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שמי

אפו אפילו בפרשה ראשונה דק״ש כאשר ימאס בעצמו וגם אחרים ונו׳ שקשה להם
מאיד ,וגם אסטניס ,ורק שישתוק בעת הקינוח עי׳ש וע״ע בדרכי הלכה על קצש״ע

(עמוד עח) שכתב שבימינו אנשים מקפידים כשיורקים על ידם ,ואם בא לו רוק
באמצע תפילתו ימתין מעט ,ויצא לבחוץ ויריקנו בכיור וכדומה ,ויחזור למקומו

לתפילתו ע״ש וע״ע שם לעיל (עמוד סג) שכתב שבימינו שבתי הכנסת מרוצפים ואין

רגילים לרוק אפילו ברחוב ,איסור חמור הוא לרוק בבית הכנסת ע״ש .ובאדרת

תפארת (שם) כתבנו שאף שלא עשה דברים אלו מדעת ,בכ״ז ביטל מ״ע זו דואהבת

לרעך כמוך ,אלא שאין זה חמור כמו שעושה כן מדעת ומבטל במזיד מ״ע( .ועיין
בבית הלוי עה״ת (פרשת וישלח בד״ה וזהו) ,ודבריו קרובים לדברי המהרש״א

שהבאנו שם ע״ש).

_

וראיתי בספר [הנפלא לרעך כמוך/ח״ב (עמודים  )113-112שדן בזה ,והביא מספר
אורת משפט (וזושן^1ש •05נוימן בו) שכתב שבלא כוונה לא מבטל את מ״ע
דואהבת לרעך כמוך ,והגרח״ק שליט״א כתב שטעם הדבר ,שהתורה אסרה את המזיד

דוקא ,ומ״מ ראוי ליזהר גם משוגג ,וציין בספר לרעך כמוך (שם) כמה מקורות,

ושהעיר לו ח״א שליט״א שמסתבר שיש שוגגים שנחשבים איסור גם בנז״׳ד ,כגון
שיודע שעושה פעולת ציעור אך לא יודע שאסור לצער או שחושב שמותר לצערו,

והביא לזה ראיה מהנס׳ בב״ק (צב ).שכאשר היה לו ללמוד ולא למד חייב וכו' ,וכ״פ
הרמב״ם בהלכות מלכים פ״י שזה קרוב למזיד ,וכרבא במכות (ט ).וכו׳ ,ושזו היונה

התביעה על אבימלך וע״ש ,ולע״ד נראה שאף כאן אין דבר זה שונה משאר מקומות,

וכאשר עשה כן באונס רוומנא פטריה (נדרים כו ,).ואף וזבירו שהצטער ממעשהו,
כשיודע שהיה אנוס לדבר מקבל דבר זה בהבנה ,אולם הא לאו הכי אעפ״י שלא עשה

כן במזיד הו״ל שוגג כמו בשאר איסורים ,ומ״ש בספר החינוך (הנ״ל) בלשון מזיד

היינו שכאשר עושה בן במזיד ,הו״ל מבטל במזיד מ״ע זו ,ודרכו לכתוב כיו״ב בעוד
מקומות ,עיין לדוגמא לקמן (סוף מצוה שלז) לגבי אונאה ע״ש ,ומפורש בטור חושן

משפט (ריש סימן רכז) דאף בשוגג הוא באיסור לאו ע״ש וכן יתפרשו עז״׳ז דברי
הרמב״ן עה״ת (ויקרא בה ,יד) שכתב שודאי המאנה את חבירו לדעת עובר בלאו וכו׳

ע״ש ,וב״ז לאפוקי ממה שהראני הרה״ג מאיר דוד שמואלי שליט״א בספר מסחר
כהלכה (עמוד מו) שדחק בכ״ז ונשאר בצ״ע בדעת השו״ע וע״ש וכן לספר משפט

אונאה (עמוד  )13בשם ספר משפטי הממון (סעיף ב ,ג ו־יב) שמביא דעות שבשוגג
אין איסור אונאה ,ומאריך בזה בהערות ע״ש ולדברינו ה״ז כמבואר דהו״ל שגגת לאו
כבעלמא( ,ושוב נדפס ספר לרעך כמוך ח״ג ושם (עמוד  22והלאה) גבי לאו דאונאה

חוזר על משנתו זו וע״ש והנלע״ד כתבתי (ושם (עמוד צד) מסתפק אם עובר בכה״ג
שעושה מעשים אלו על לאו דאונאה ע״ש).

שקי

אוצר הגאונים

גלות ימיה לגלות צדקיה כדי שלא תשתכח תורה 1שבעל סה מישראל והלמה למעשה
שבפיהם שלמדו מרבוחם ורבותם מרבותם עד משה רבינו הלכה למשה מסיבי .אף לימות
^י^המשיה אין רואין הבלו של משית שכך כתי׳’ הוי ציון המלטי יושבת בת בבל המלטי
מאדום הרשעה ומ [גלותה ז) ואין ציון אלא ישיבה שמצוינין בתורה ובמצות שכך כתי׳’
חולי וגוהי בת ציון כיולדה וגר ואין גאולה באה תתלה אלא לישיבה דבבל ,שכשם
שישראל בגאלין ב[מ]  4לפיכך גאולה באה להם תחלה שכך כתי׳ שם תנצלי וגו׳.

ערלא אמר שוזסדים שתי שנים לרנושנתם.
תסגז

אמר’ להן משה ונושנתם בארץ בשנת הארבעים ונבנה הבית בארבע מאות ושמונים
דל ארבעין במדבר נשארו ארבע מאות וארבעים .עמד הבית ארבע מאות ועשר הרי
שמונה מאות וחמשים ,נשארו ממספר אותיות ובושנתם שתי שנים ,גלו בשמונה מאות
וחמשים ועשה צדקה עמהן שלא ישבו שחי שנים תשלום שמונה מאות ותמשים ושתים
מנין אותיות ונושנתם שלא יתקיים בהן כי אבוד תאבדון מהר.

אמר רב אהא בר יעקב שמע מינה מהרה דמויי עלמא תמני מאה וחמשין
ותרתיו הוו,
...ואבדתם• מהרה ...משמ[ע ו]נושגחם שלאותו ...מהרה ת׳ת׳ג׳ ב׳ ..נושנתם שנים.

n״nx

תשלט

תנו רבנן אדם יחידי נברא ומפני מה וכו׳ ד״א מפני המשפחות וכו׳.
ונמצא ז בהגדה בתורת כהנים ואהבת לרעך כמוך אמר רבי עקיבא זה כלל גדול
בתורה אט׳ ר׳ זה ספר תולדות אדם גדול ממנו .ופרש רבינו האיי כי זה כלל גדול יותר
שנופל בכל מצוה שבין אדם לחבירו כי כאשר יתן אל לבו ענין תולדות אדם שנברא
יחידי ואהב איש את חברו אהבה שלמה ויגמלנו חסדים בגופו ולא יזיק לו לעולם לפי
שהכל בגוף אהד והוא גדול מענין ואהבת לרעך כמור שנוכל לומר שלא אמר זה בכל
אדם כללי רק לרעהו שהוא יודעו ומכירו ואוהבו וכפי זה הענין בא בפרק אהד דיני
ממונות מפני מה נברא אדם יחידי מפני שלא יהיו משפחות מתגרות זו בזו ומפני
התמסנין והגזלנין ומה עכשיו שנברא יחידי משפמות מתגרות זו בזו וגוזלין וחומסין זה
',אה״ח 1234567
,
את זה אם נבראו שנים על אמת כמה וכמה.............. .

תנו רבנן אדם נברא בערב שבת ומפני מה שלא יהו צדוקים אומרים
שותף היה לו להקב-ה במעשה בראשית.
ת-״ם

ומה 8שנמצא אצלו בפרשה הזאת (בראשית)
אמרו :מה שברא השם יתעל' את האדם באחרונה
הוא לכמה אופנים מן החכמה ומהן שלא יחשבו
שהיה לו שותף במעשה בראשית.

וטמא וג׳ד לה [פי) הד׳ה אלפרשה
קולה :אן פי פ׳לק אללה תעאלי אל
[אגס] אן פי אמר כ״לקה צ׳רובא טן
אלתכמה ,פטבהא [לילא] יטץ אנה
שארבה פי מעשה בראשית.

 .3טיבה ד׳ ,י׳.
 ,2זכריה ב׳ י״א.
 4מכאן מתחיל פרקוי בן באמי.
 .4לוין משער ״במשנה״ ,ומתכוין לויק״ר פרשה צו פ״ז :אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא
בזכות משניות וכו׳ .אבל ר״א אפטובימי שם משער להשלים :בתורה.
 .6נ״א ח״נ עמ׳ .168
 .5נ״א ח״ב עט׳  ,245וכז הוא ברש״י סק.
ר״ד־־־מתור ססר דורש־רשומות ,מובא באהל דוד של ששוןח״ב ע&' ) .661
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יג (סנהדרין) טויבש ,חיים צבי { }4עמוד מס  328הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אורח

6

יבמות

ישרים

מנעוריו שקן השי״ח כי תועיל החשוכה .וע״י החשוכה .יכנה הביהמ״ק .ויבוא כן מד
ויהיה עולם התקזן וכל אחד יקבל גמולו במפעלו .והנה הפונה בזה שאין בן דוד
בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף וברש״י ז״ל אוצר יש ששמו גוף .והוא wu
של ארה״ר .כי איתא במר״ר נשא שבגופו של אדה״ר תלויס כלה נשמות שעתידים
להברא .וע״כ סביר ר״ה .באם כי היו לו בנים ומתו .עכ״ז עשה תיקון לתכלית
הבריאה שימהר השי״ת את הקן ויתוקן עולם במלמת שדי .וע״כ קייס מצות פו״ר.
ור״י ע״ה .סביר שכל עור שלא השאיר אחריו דור שימלא את מקומו .שיוכל להקרא
בשם אליימוס .לא קיים עוד מצות פו״ר .כי כאשר מתו בניו בחייו .הלא הנשמוח
יחגלגלו עוד פעם באיש אחר .לא עשה עוד מקין לצורך הבריאה שברא הקב״ם
—לשבת יצרה .ולא נקרא עוד בשם אל״מות פ״כ לא קייס מצות פו״ר:
יהודי שאין לו אשה שרוי בלא שמחר .וכו׳ .הכונה בזה .כי מי
שם
שיש לו אשה מסתמא יש לו בית דירה אצל אשתו .ומקום מיוחד להניח
חפציו ויתכן שיהי׳ שמח בחלקו .אבל השרוי בלא אשה ע״פ רוב הוא מטולטל וכלי
ביתו מפוזרים .ואין לו חלק ומקום מיוחד שיהי' שמח בחלקו .ואין לו שמחה .וזהו
שרוי בלא שמחה שלא יתכן להיות שמח בחלקו.בלא ברכה הוא ע״פ מאמרם
זכר בא לעולם ככרו בידו .נקבה נקיה בא .והכונס בזה כי בעת שנולד הזכר
נגזר עליו מאיזה פרנסה יפרנס א״ע .ועכ״ז אין הברכה מצויה אלא בשביל אשתו.
ובזכותה ימצא את פרנסתו שנגזר עליו בעת לידתו .וזהו שרוי בלא ברכה .כמש״ב
להניח ברכה אל ביתך כי ההצלחה והברכה תלוי רק באשה שנקראת ביתך .בלא
מובה הוא כמו שמבאר רש״י ז״ל בראשית א׳ .דבר שאינו במלואו וטובו לא נאמר
בו כי טוב .ולפ״ז מאחר שכתוב זכר ונקבה בראם ויקרא את שטם אדם מ
שניהם ביחד נקראים בשם ארם .וע״כ כל מי שאין לו אשה לא נקרא בשם ארם.
וממילא שאינו בטובו ושרוי בלא כוובה .במערבא אמרי בלא תורה ובלא חומה
הוא כמ״ר ישא אשד .ואח״ב ילמוד תורה וא״כ כשהוא בלא אשה הוא בלא חורה.
בלא חומה כי האשה מצלח אוהו מן החטא .והיא לו לחומה .ומי ששרוי בלא אשה
.
__  , ,--------------------הוא בלא חומה .עי'‘ ומעט ממגי _-----------------------
האוהב את אשתו כגופו והטכבדה יותר מגופו והמדריך בניו
שם
ובנותיו בדרך ישרה ובר .הכובה בדבריהם הקדושים .כי האוהב את
אשתו בעבור יפיה .הוא לא יאהב אותה עצמה כ״א את היופי .וע״כ כאשר תאבד
יפיה אז ימאס בה ויבקש אחרת ,אבל לא כן האוהב את אשתו יען כי היא חלק
ממנו .ושניהם בשר אחד .הוא יאהב אותה אף כשתאבד את יפיה .כי את עצמו
יאהב אף אס הוא מכוער ביותר וזהו שיאמרו האוהב את אשתו לא בעבור היופי\ .
ן כ״א שהיא כגופו שהיא תלק ממטךוהטדריך־ את בניו ובנותיו בדרך ישרה־־נבר^
כתבתי בספרי עט״צ .כי חנוך הבנים בדרך הישרה תלוי בשלום הבית .כי באם שהשלום
שרוי בין האיש והאשה ומכבדים זא״ז .אז הבנים מכבדים את שניהם .לא כן כאשר
מריבה ביניהם .אז הבנים בראיקס כי אבותיהם מזלזלים זה אח זה .המה לא ישמעו
בקול שניהם .ויגדלו שובב בלא מוסר ובלא ד״א .ובזה בארגו בע״ה כונת רז״ל אצל בן
סורר ומורה כי צריך להיות קולם שוה פי׳ כי להאב ולהאם יהי׳ להם קול אחר
ודעה אחת בחניך הבנים .עיי״ש בדרוש חניך הבנים בארוכה:
ר״א מ״ד אעשה לו עזר כנגדו .זכה עוזרתו לא זבד .כנגדו.
ס״ג
שמעתי מהגאון הנצי״ב זצל״ה .כי ע״פ מה שדרשו רז״ל במסכת יומא
כתיב ויין ישטח וקרינן ישמח זכה משטחו לא זכה משטטו ופירש רש״י ז״ל
זכה

(0

\

כל

ת״ר

1

1אמר

אורח ישרים ־ ב (נשים ,נזיקין ,קדשים ,טהרות) :טאקסין ,מנחם צבי בן אריוז«תלמוד בבלי;» ( }12{ )3עמוד מס 5הודפס ע״י וגב

אנציקלופדיה תלמודית כרו א .אהבת ישראל והמתחיל בטור ריא־ו

אהבת ישראל .מצות אהבת כל אחד מישראל כגופו ואיסור לשנאותו.

הפרקים:
א .המצות;
ב .איסור שנאת ישראל.
א .המצות .מצות עשה לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר :ואהבת לרעך כמוך ,1לפיכך
צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו ,2ותהיה אהבתו
וחמלתו לאחיו כאהבתו וחמלתו לעצמו בממונו ובגופו ,מה שירצה ארצה אני בשבילו ,וכל מה

שארצה לעצמי ארצה לו? המצוה נמנית במנין המצוות.4
ואהבת לרעך כמוך ,ר׳ עקיבא אומר :זה כלל גדול בתורה? כלומר :שהרבה מצוות שבתורה תלויות
בכך ,שהאוהב חברו כנפשו לא יגנוב ממנו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממון ולא ישיג גבולו ולא
יזיק לו בשום צד וכן כמה מצוות אחרות !טור ריב] תלויות בזה .6והעובר עבירות שבין אדם לחברו,
מלבד החיובים המיוחדים שיש על כל עבירה לפי הענין ,עובר גם משום ואהבת לרעך כמוך? אבל אם
עשה באופן שיש בו טובה ותועלת ,והיה רוצה לעשות כן לעצמו ,אינו עובר אף באיסור המיוחד ,ולכן
בן מקיז דם לאביו לצורך רפואה ,ואינו עובר משום מכה אביו ,לפי שמואהבת לרעך כמוך אנו למדים
שלא הוזהרו ישראל לעשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו?

ביקור חולים וניחום אבלים והוצאת מת וההתעסקות בכל צרכי הקבורה והכנסת כלה ולשמח כלה
וחתן ולוית אורחים ,אף על פי שלרוב הראשונים הן מצוות מדבריהם ?8הרי הן בכלל ואהבת לרעך
כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו לך אחרים ,עשה אותם לאחיך .9ואף על פי שמה שלמדו מצוות
גמילות-חסדים* ובקור-חולים* וקבורה* מפסוק מיוחד ?0לדעתם אינו אלא אסמכתא ,ואין חיובן
בתורת מצוות בפני עצמן אלא מדבריהם ,מכל מקום בכללן הן נכנסות תחת מצות התורה של ואהבת
לרעך כמוך" .וכן יש בפדיון שבויים ,בין שאר המצוות והאזהרות ,אף משום ואהבת לרעך כמוך?2
וקבורה ,אף על פי שהיא מצוה של תורה ?3מכל מקום בתורת מצות קבורה אינו חייב שיתעסק דוקא
בעצמו ויוכל לקברו על ידי אחרים ,אבל בכלל ואהבת לרעך כמוך שצריך להתעסק בעצמו ?4או שמן
התורה אין חיוב רק על הקרובים או מת-מצוה* שאין לו קוברים ,אבל בכלל ואהבת לרעך שאפילו
כשיש לו מתעסקים חייבים גם אחרים לסייע בהתעסקותו וללוותו ?5המדיר את חברו הנאה מנכסיו,
עובר בין השאר אף משום ואהבת לרעך כמוך?6
בכלל ואהבת לרעך כמוך שאסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה ,שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה
עליו ?7וכן אסור לשמש מטהו ביום ,שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ,וכתוב :ואהבת !טור ריג]
לרעך כמוך ?8והנושא אשה שאינה הוגנת לו ,עובר משום חמשה איסורים ,וביניהם ואהבת לרעך

וגו׳?9
ואהבת לרעך כמוך ,מכאן אמר הלל דעלך סגי לחברך לא תעביד (מה ששנאוי עליך לא תעשה
לחברך) ,20ובמפרשים יש שכתב שלפיכך אמר הלל בדרך השלילה ,לפי שבדרך חיוב ,לעשות טובה
לחברו ,אי אפשר לומר כמוך ,21שהרי אמרו חייך קודמים .22בירושלמי 23אמרו משל :כתוב לא תקום
ולא תטור וגו׳ ואהבת לרעך כמוך ,משל למי שחתך בשר בסכין והכה הסכין על ידו שלא יעלה על
דעתו לחזור ולהכות היד שהכתה בסכין על ידו השניה ?4וכן למד רב נחמן מואהבת לרעך כמוך שאף
בענין מיתת בי״ד יש לברור מיתה יפה ,25שלא יתבזה יותר מדי 26ולא יעונה יותר מדי?7
אין מצות ואהבת לרעך אלא על אחיך בתורה ומצוות ?8שרעך נקרא רעך בתורה ובמצוות ?9או

ש״כמוך" פירושו כמוך במצוות ,30שהרשע מצוה לשנוא אותו ?1ויש מהראשונים שכתב שכיון שנאמר
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ואהבת לרעך ,בכלל רעך אפילו רשע ,שהרי אמרו שאפילו מי שנתחייב מיתה תברור לו מיתה יפה,32
ולא אמרו שמצוה לשנוא הרשע אלא בחייו ,שעל ידי כך אפשר שיחזור למוטב ,אבל לאחר מיתה
וכשהולך למות לקבל עונשו הזהיר עליו הכתוב להתנהג עמו באהבה.33

במסית* לעבודה זרה נאמר :לא תאבה לו ,34ודרשו :מכלל שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,יכול אתה
אוהב לזה ,תלמוד לומר :לא תאבה לו ,35מכאן שאסור למוסת לאהוב את המסית .36האיסור !טור ריח
נמנה בין הלאוין .37ונסתפקו אחרונים אם לאו זה נאמר להמוסת בלבד ,אבל לכל ישראל דין המסית
כשאר הרשעים ,או שהלאו הוא גם לכל ישראל.38
העבד הוא בכלל רעך ,ומצווים לאהבו.39
נכון לומר קודם התפלה :הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך.40

ב .איסור שנאת ישראל .כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה ,שנאמר :לא תשנא את אחיך
בלבבך ,41ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה .42הלאו נמנה במנין המצוות .43ולא הזהירה תורה
אלא על שנאה שבלב ,אבל המכה אותו ומחרפו ,אף על פי שאינו רשאי ,אינו עובר משום לא תשנא,44
ששנאת הלב היא קשה יותר מהשנאה הגלויה ,ולכן אם הראה לו השנאה והודיעו שהוא שונא אותו
אינו עובר בלאו זה ,אלא משום לא תקום ולא תטור 45ועל עשה של ואהבת לרעך כמוך בלבד .46ויש
שפירש שלא אמרו שהמכה והמחרף אינו עובר משום לא תשנא אלא במכה ומחרף שלא מחמת שנאה,
אבל מכה ומחרף מחמת שנאה ,אף על פי שעל ידי זה הראה שנאתו בגלוי ,עובר בלאו.47

הנושא אשה שאינה הוגנת לו ,עובר בין שאר הלאוין אף משום לא תשנא את אחיך בלבבך.48
הרוצה שלא להנות מאחרים אל יהנה ,ואין בזה משום גסות רוח ומשום שנאה?48

אין הלאו אמור אלא בישראל הכשרים ,אבל הרשעים מצוה לשנאותם ,49אחרי שנוכיח אותם כמה
פעמים ולא ירצו לחזור בהם ,50עד שיעשו [טור רטת תשובה וישובו מרשעם ,51שנאמר :52יראת ה׳ שנאת
רע ,53ונאמר :54הלוא משנאיך ה׳ אשנא ובתקוממיך אתקוטט.55
ויש מפרשים שהלאו של לא תשנא אמור במקום שאין בו העשה של ואהבת לרעך ,היינו על אותו
שמותר לשנאותו ,כגון אם עבר עבירה ,ועל זה אמרה תורה שאסור לשנאותו בלבו ולהראות לו פנים

יפות ,אלא יראה לו שנאתו .56ויש מפרשים שלא תשנא מוסב על האמור שם :הוכח תוכיח את עמיתך,
שאינך רשאי לשנוא את אחיך בלבבך ,שתאמר בלבבך עשה פלוני דבר שלא כהוגן ,אלא הוכח תוכיח
לו ,ואם הוא משיב ששקר הדבר או שהודה ורוצה לעשות תשובה אסור לשנאותו ,ואם אינו מקבל
התוכחה אתה רשאי לשנאותו אפילו בלב.57
ואף על פי שמותר לשנוא את הרשע כשלא עשה תשובה ,מכל מקום חייב לפרוק ולטעון עמו משאו,58
שמא ישהה בשביל ממונו ויבוא לידי סכנה ,והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים
מאחר שהם נלוים אל ה׳ ומאמינים בעיקר הדת ,שנאמר :59אמר אליהם חי אני נאום ה׳ אלהים אם
אחפץ במות הרשע וגו׳ .60ולא עוד אלא שיש אומרים ,שאם יש לפניו אוהב לפרוק משאו ורשע
שמצור .לשנאו לטעון ,מצוה בשונא לטעון כדי לכוף את יצרו ,שכיון שהוא שונאו ,גם חברו שונא
אותו ,ככתוב :כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ,61ובאים מתוך כך לידי שנאה גמורה.62
. 1ויקרא יטיח.
 .2רמב״ם דעות פ״ו ה״ג.
 .3םהמ״צ מ״ע רו.
 .4םהמ״צ שם; סמ״ג עשין ט; החינוך מצוה רמג.
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 .5תו״כ קדושים; ירושלמי נדרים פ״ט ה״ד.
 .6החינוך שם.
 .7שם.
 .8סנהדרין פד ב ורש״י.
8א .ע״ע גמילות חסדים כרך ו :מקורה וגדרה ,ועי״ש דעת הבה״ג שהן מן התורה.
 .9רמב״ם אבל פי״ד ה״א.
ס.1ב״מלב.
 .11סהמ״צ שורש שני .ועי׳ רמב״ן בשורש ראשון וקרית ספר אבל שם.
 .12רמב״ם מתנות עניים פ״ח ה״י.
 .13ע״ע קבורה.
 .14עי׳ מרגניתא טבא שם.
. 15לב שמח שם.
 .16משנה נדרים סה ב ,ועי״ש בריטב״א ונמוק״י ושיטה מקובצת.
. 17קדושין מא א.
. 18נדה יז א.
 .19תוספתא סוטה פרק ה; אדר״נ פרק כו.
 .20פסיקתא זוטרתא קדושים .ועי׳ שבת לא א מעשה בנכרי שבא לפני הלל אמר לו גיירני ע״מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל
אחת ,גייריה ,אמר לו מה דעלך סני וכו׳ זוהי כל התורה כולה ואידך פירושא היא ,זיל גמור ,ועי׳ יראים השלם סי׳ רכד.
 .21מהרש״א שבת שם ,ועי׳ תרגום יונתן.
 .22שם ע״פ ב״מ סב א מחלוקת בן פטורא ור׳ עקיבא בשנים שהלכו בדרך ובידם קיתק אחד של מים וכו׳ עד שבא ר׳ עקיבא
ולימד וחי אחיך עמך ,חייך קודמין לחיי חברך .וע״ע הצלת נפשות כרך י עמ׳ שמו  -ז שהלכה כר׳ עקיבא.
 .23נדרים פ״ט ה״ד.
 .24ועי׳ סמ״ג עשין ט.
 .25סנהדרין מה א וש״נ .ועי׳ תוס׳ סנהדרין מה א ד״ה ברור בשם י״מ שמדייק כך מ״כמוך" ,שאינו יכול להיות בחיים כי חייו
קודמין ,וכן ברבנו יונה לסנהדרין שם .ועי׳ ר״י פרלא לרס״ג מ״ע יט שמסביר דבריהם שאין הבדל במ״ע של ואהבת לרעך בין
מחיים ולאחר מיתה רק לענק "כמוך" בלבד ,שבא למעט שחייך קודמין.
 .26רש״י שם ד״ה מיתה וד״ה בזיוני וראה בציון הבא.
 .27סנהדרין נב א ואי משום ואהבת לרעך כמוך ,שירבו לו בחבילי זמורות שישרף מהר ,ורש״י שם ד״ה קמ״ל.
 .28רמב״ם אבל שם; סמ״ג עשק ט .ועי׳ סמ״ק מצוה יז.
 .29סמ״ג שם.
 .30יראים השלם סי׳ רכד; הגהות סמ״ק ט.
 .31עי׳ פסחים קיג ב ,ורמב״ם רוצח פי״ג הי״ד.
 .32הרמ״ה סנהדרין נב ב .ועי׳ שמ״ק כתובות לו ב .ועי׳ סדר אליהו רבה פט״ו לענק לא תעשוק את רעך ,שרעך בולל אף גוי ,וכן
כתב רבנו בחיי יתרו לענק לא תענה ברעך.
 .33הר״י פרלא שם לדעת הרמ״ה .ועי׳ מהר״ם שיק לתרי״ג מצוות מצוה רמד.
 .34דברים יג ט.
 .35ספרי שם.
 .36רמב״ם ע״ז פ״ה ה״ד.
 .37סהמ״צ ל״ת יו; סמ״ג לאוק כו; החינוך תנו.
 .38מנ״ח מצוה תנח ,בשם משנת חכמים.
 .39מנ״ח מצוה תלא .ועי׳ גיטק יב א ורש״י ד״ה מאן דמרוזם.
 .40ם׳ הכוונות להאר״י ,והועתק בסידורים.
 .41ויקרא יט יז.
 .42רמב״ם דעות פ״ו ה״ה.
 .43סהמ״צ ל״ת שב; סמ״ג לאוק ה; החינוך רלח.
 .44תו״ב קדושים; ערכק טז ב; רמב״ם שם.
 .45ע״ע נקימה ונטירה.
 .46סהמ״צ שם; החינוך שם.
 .47כסף משנה שם ,והשיגוהו שזהו נגד םהמ״צ והחינוך .ועי׳ הר״י פרלא לרס״ג מ״ע יט .ועי׳ העמק שאלה שאילתא כז אות ג
שתלוי בשנויי גירסאות ,שבתו״ב הגירסא; "לא אמרתי כי אם" בשנאה שבלב ,ובגמרא הגירסא :בשנאה שבלב הכתוב מדבר,
שי״ל אפילו בשנאה שבלב.
 .48תוספתא סוטה פ״ה; אדר״נ פכ״ו.
48א .ברכות י ב ורש״י.
 .49פסחים קיג ב.
 .50החינוך שם.
 .51רמב״ם הלכות רוצח פי״ג הי״ד.
 .52משלי ח יג.

 .53פסחים שם.
 .54תהלים קלט כא.
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 .55סמ״ג וחינוך שם.
 .56סמ״ק יו.
 .57יראים השלם סי׳ קצה ,וביאור הר״י פרלא לרס״ג שם ,ועי״ש שמפרש כן אף בדעת הסמ״ק .ועי׳ רש״י ערכין טז ב ד״ה יכול.
 .58פסחים קיג ב .וע״ע פריקה וטעינה.
 .59יחזקאל לג יא.
.
 .60רמב״ם רוצח שם.
 .61משלי כז ,יט.
 .62תוס׳ פסחים שם ,ועי׳ שמ״ק ב״מ לב ב .ונ׳ שר״ל שיבוא מתוך הקטטה לידי שנאה פרטית שלא מחמת רשעותו ,עי׳ ס׳ אישים
ושיטות עט׳  236בשם הגרא״י קוק ז״ל .וע״ע פריקה וטעינה שלרוב הפוסקים אין בשונא כזה מצות קדימה.

I

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת ־ את׳ בר־אילן**

I
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 .vי•

שעו

אור אברהם

דלא היה בזה שום ציווי ממש שירד למצרים ,אלא דמעצמו ירד מחמת הרעב ,ורק דהיה
מיצר על זה שהוא צריך לצאת מא״י לחו״ל ,ועל זה בא לו ההבטחה מהקב״ה דאל תירא

מדדה מצרים .וכן היה נראה ממדרש לקח טוב דאיתא התם ,וירד מצרימה אנוס על כרחו
ע״פ הדבור שנאמר לאברהם אבינו ,כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וגו׳ ע״ב ,הרי דמשמע
דלא היה בזה ציווי מפורש שירד מצרימה ,ומשום דהך ע״פ הדבור לא הוי הכוונה לדבור
שנאמר ליעקב אבינו ,אלא לדבור שנאמר לאברהם אבינו ,ורק דהקב״ה סיבב הדבר שיהא

צריך לרדת למצרים.
אלא דבכל זאת צריך להבין ,דאיזה מורא היה לו ליעקב אבינו בזה ,והרי כבר כתב
הרמב״ם שם בהל׳ מלכים ,דבמקום שיש רעב הרי שפיר מותר לצאת מא״י אפילו למצרים,

כל שאין דעתו להשתקע שם ,והרי כן אמרו לפרעה (שם מ״ז ,ד) לגור בארץ באנו כי אין
מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען וגו׳ .אלא דיעו״ש ברמב״ם ד,ג״ל שכתב

בהמשך הדברים וז״ל ,ואעפ״י שמותר לצאת אינה מדת חסידות ,שהרי מחלון וכליון שני

גדולי הדור היו ,ומפני צרה גדולה יצאו ,ונתהייבו כלייה למקום עכ״ל ,וא״כ הרי שפיך י״ל
דלכך היד ,יעקב אבינו מיצר וירא ,ורק דעל זד ,הוא דקאמר לו הקב״ה ,אל תירא מרדה

מצרים וכמש״ג.
ובדרך זה היה נראה לבאר גם המשך הדברים במאי דאמרו ליד ,לפרעה ,ועתה ישבו

נא עבדיך בארץ גושן ,ואשר לפי פשוטו היינו משום דארץ גושן היד ,מקום מרעה לצאן,
יעו״ש בפירש״י בפסוק ל״ד .אלא דנראה להוסיף בזה הביאור ,והיינו עפ״י מד ,שנתבאר
באן ,דהוץ מהענין לדור בא״י מצד מצות ישוב א״י ,ואשר ידוע שהאבות קיימו כל התורה

כולד ,עד שלא ניתנה ,יעויין במתני׳ דקדושין דף פב .וכן ביומא דף בח :הרי במו״ב חייב

אדם לדור במקום שיש שם ישיבות ותורה ויראת חטא וכמש״ג כל זה לעיל ,וא״כ הרי אף
דלא היה אצל יעקב אבינו החשש דאיסוד לצאת מא״י לחו״ל מצד ביטול מצות ישוב א״י,
דהא לא ירד להשתקע שם ומחמת הרעב הלך ובנ״ל ,וכן לא חשש למדת חסידות ,ומשום
דעל זד ,הוא דקאמר לו הקב״ד ,אל תירא מרדה מצרים ,אמנם הרי יש בזה עוד דבר ,דהיינו

במד ,שהולד למקום שאין שם תורה ויראת חטא וישיבות קבועות שם ,והרי האדם מושפע
מסביבתו ,ובל שבן בארץ מצרים שהיו עובדי ע" ו ועושים מעשה תועבה.

אלא דיעו״ש נפסוק כ״ה דכתיב ,ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה,
ויבאו ארצה גשן ,ופירש״י וז״ל ,ומ״א להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא

הוראה עכ״ל .וא״ב הרי י״ל דזהו המשך הפסוק שלאחר זה ,ויאמרו אל פרעה לגור בארץ
באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ,והיינו דמטעם זה הרי שוב

אין כאן איסור לצאת מא״י לחו״ל ,דהרי מחמת הרעב יצאו ,ולגור בארץ בלבד ולא להשתקע
שם .אמנם הרי כמו״ב יש איסור מטעם אהר לצאת ולדור במקום שאין שם תורה ויראת חטא

וישיבות המרביצות תורה תמיד ,ועל זה הוא דמסיים הפסוק וקאמר ,ועתה ישבו נא עבדיך

בארץ גשן ,דהרי מכיון שכבר כתיב לעיל מיניה דשלח את יהודה לפניו לתקן בארץ גשן

הלכות דעות

"שעו'■׳

מקום לבית הוראה שמשם תצא הוראה ,הרי שוב הוי כעין ההיא דבבל ,והוי דינה כא״י
לגבי דבר זה וכמש״ג.

סימן כ״א
פרלן ו׳ הלכה ג — ,מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר

ואהכת לרעד כמוך ,ליפיכד צריד לספר כשבחו ולחום על ממונו כאשר הוא חס על טמון עצמו
.
ורוצה בככוד עצמו ,ומתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא:
כתב הרמב״ם בפי״ד מהל׳ אבל ד",א ת״ל ,מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם

אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי הקבורה לשאת

על הכתף ולילד לפניו ולספוד ולחפור ולקבור ,וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהם,
ואלו הן גמילות הסדים שבגופו שאין להם שיעור ,אע״פ שכל אלו מדבריהם הרי הם בכלל

ואהבת לרעך כמוך ,כל הרבדים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך
בתורה ובמצות עכ״ל .וכן יעויין בדברי הרמב״ם בספר המצות בשרשים בשורש הראשון,
שהשיג שם על דעת הבה״ג דמנה כמה מצות דרבנן במנין תרי״ג מצות ,וכתב שם בין דבריו
ת״ל ,אבל העירונו עליו מפני שטעו בו רבים ומנו נר חנוכה ומקרא מגילה מכלל מצות

עשה ,וכן מאה ברכות בכל יום ,ונחום אבלים ובקור חולים וקבורת מתים והלבשת ערומים

וכו׳ יעו״ש.
והרי עכ״פ נראה מבזאר מכל זה ,דהני מצות שהן בין אדם לחבירו ,וכגון בקור חולים

ונחום אבלים וקבורת מתים ושמחת חתן וכלה וכיוצ״ב ,הרי הם רק מצות מדברי סופרים,
אבל אין בהם חיוב מדין תורה ,אלא שאין הדבר מובן ,רהא מכיון שכתב ד״רמב״ם שכל
הדברים האלו הם בכלל המצוד ,של ואהבת לרעך כמוך ,אם כן למה לא נאמר בהם שיש

בזה חיוב דאורייתא לעשות דברים אלו ,ואף דאין פרטי הדברים מבוארים בתורה להדיא,
הרי בזה הוא דיש לומר שהחכמים הוא שביררו ופירטו דברים אלו ,אבל עיקר יסוד החיוב

שבזה ,היה ראוי שנאמר שאכן חייב לעשות אותם מן התורה ,ומדברי הרמב״ם ודאי משמע
דאין בזה חיוב דאורייתא אלא רק מדרבנן ,א״כ מהו כוונתו במד ,שכתב שהן בכלל ואהבת

לרעד כמוך ,ולמה באמת לא יהיה בזה חיוב מכה האי מצוד ,בלבד ,והדבר צריך ביאור.

ואשר ע״כ נראה מבואר מזה ,דמצות ואהבת לרעך כמוך האמורה בתורה ,אין היא
מחייבת עשיית שום .מעשה בפועל כלל ,דעיקר יסוד המצוד ,מדין תורה ,אץ זה אלא מצות
האהבה שבלב ,אולם אין כאן חיוב מעשה כלל .ויעוייו בסנהדרין דף מד" דאיירי התם לעגין

חייבי סקילה אם סוקלין אותם ערומים ,יעו״ש כל הסוגיא והחילוק שבין איש לאשה ,ולבסוף
קאמר ,אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוד ,אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ,ברור לו מיתה יפה

ע״כ ,ופירש רש״י ת״ל ,מיתה יפה ולא תבזהו עכ״ל ,והיינו דאע״ס דמחוייבין לסוקלו ,הרי

שעת
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בכל זאת יש למעט בבזיונו או בצערו עד כמה שאפשר .וכתבו שם התום׳ ח״ל ,ברור לו

מיתה יפה ,י״מ משום דלרעד כמוך לא שייך מחיים ,דחייד קודמין עכ״ל.
ובביאור הדבר נראה כך ,דהנה בכל עניני דגמילות הסדים ,הרי מחייבים הם או טירדוא
בגופו או הוצאה בממונו ,וכדאיתא בסוכה דף מט :ת״ר 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 הסדים בין להיים בין
למתיב ע״כ ,ופירש שם רש״י וז״ל ,גמילות חסדים בין בגופו ,כגון מספיד למת נושאו

קוברו משמח חתן מלוה חבירו בדרך עכ״ל .והנה הא דחייב לתת מממונו לעניים ,הרי דבר זה
ציותה התורה להדיא ,אמנם הא דחייב לטרוח כגופו או בממונו לצורד חבירו היכא דלא

הוי עני וצדקה ,הרי דבר זה לא אמרה התורה להדיא ,ורק דאמרה התורה ואהבת לרעך
כמוך ,אמנם הרי כבר בא רבי עקיבא ודרש על הא דכתיב ,וחי אחיד עמד דחייך קודמין,

ומכיון שכן הרי אף אם אמנם חייב הוא לאהוב את חבירו ולדרוש ולבקש טובתו ,אבל

כל שיש בזה שום סתירה כל שהוא בין אהבת חבירו ותועלתו לטובת עצמו ,הרי צרכי
עצמו קודמין ,וממילא בכל הני ענינים שיש בהם טורח הגוף או הוצאת ממון וכיוזי״ב,

מהיכי תיתי לן שיהיה חייב בזה עבור חבירו.
וא״כ זהו מה שכתבו התום׳ ד,ג״ל ,דאע״פ דהרי כתוב בתורה ואהבת לרעד כמור ,הרי

האי כמוך ממש מתפרש על פי רוב רק באופן זד ,שלא יצער או יבזה חבירו שלא לצורר,

וכגון ההיא דברור לו מיתה יפה ,ומשום דבדברים חיוביים אין לחייבו בזד -מכיון דחייו

קודמין וכנ״ל ,וא״כ אף דאמנם נתחייב לאהוב חבירו ,אבל אינו חייב לאהבו יותר מגופו
ועל חשבון עצמו ,אבל במקום שמדובר בענין שלילי ,דהיינו שלא יצער אותו או יבזהו
או יביא לו שום נזק בגופו או בממונו ,הרי בזה אין שום סתירה לאהבת עצמו ,ואם אכן

מצערו באיזה דרך שהיא ,הרי ודאי סימן הוא שאינו אוהבו ,דמה תועלת יש לו בצערו או
הפסדו של חבירו ,ובכר",ג וודאי דשייד לומר ואהבת לרעך כמוך ממש.
ויעויין בפירוש הרמב״ן עד",ת דפירש על האי דואהבת לרעך כמוך (ויקרא י״ט י״ז)
וז״ל ,ואחרי כן יצוד ,שיאהוב לו כמוהו ,וטעם ואהבת לרעד כמוך הפלגה ,כי לא יקבל לב

האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא רבי עקיבא ולמד חייך קודמין

לחיי הבירך ,אלא צותה התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב
וכו׳ ,יעו״ש מה שביאר בהמשך דבריו ,דיתכן לומר דכוונת התורה בזה הוא לשלול הקנאה,

אלא דשפיר ירצה שיזכה חבידו לכל הטוב דעושר ובנכסים ובכבוד וחכמה אפילו יותר

ממה שיש לו בעצמו יעו״ש .אולם זה כמו כן נראה מבואר מדבריו ,דלא נאמר בהאי קרא
דהייב במעשה ממש ,והיינו דחייב לוותר באיזה דרד הן אם זה בגופו או בממונו עבור

תועלת חבירו ,ומשום דבזה הרי שפיר אמרינן דחייד קודמין וכמש״ב ד,ונוס׳ ד,ג״ל.
והנה כשנעיין בחני מקומות שחז״ל הביאו להד קרא ודאוהבת לרעך כמוך ,הרי נראה

דהביאו הדבר לא על עשיית מעשה באופן חיובי ,אלא כגון ההיא דברור לו מיתה יפה,

הלכות דעות

שעט

דהיינו שלא יצערו או יבזה חבירו שלא לצורך ,וכן הוא נמי בשבת דף לא .מעשה בנכרי'
אהד שבא לפני שמאי א״ל גיירני ע״מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל
אחת וכר ,בא לפני הלל גייריה ,אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד ,זו היא כל התורה

כולה ואידך פירוש זיל גמור ע״ב ,וכתב שם המהרש״א בח״א וז״ל ,והיינו דכתיב בתורה׳
ואהבת לרעך כמוך וגו׳ ,ויש לעיין בזה וכו׳ ,אמאי שינה לומר לו בלשון שלילה דעלך סני

בו׳ ,דתדגום מלישנא דקרא ד,ל״ל ,ותרחמיה לחברך כוותך כת״א ,וי״ל דמשמע ליה דקרא
לא איירי אלא בכי האי גוונא בל״ת וכו׳ ,שלא תעשה לו רעה מכל דסני לך בר ,אבל

לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת לרעך כמוך ,כדאמרינן חייך קודמין לחיי אחיך ,וכן

מוכיחין דברי ת״י ע״ש ודו״ק עכ״ל .והיינו דבתרגום יונתן בן עוזיאל תירגם על האי קרא
דואהבת וגו׳ בזה״ל ,ותרוזמי לחבריך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה ע״כ [ובזה גסתר מה
שראיתי מי שהביא לבאר ההיא גט׳ דשבת ,דלכך קאמר ליה לההוא נכרי בהאי לישנא,
ומשום דאין הנכרי יכול להשיג עניז האהבה לאחר כלעצמו ,כל שאינו קרובו ממש ,דרק

בישראל שהן כגוף אחד הוא דשייך שהציגו דבר זה ,אולם הרי התרגום יונתן פירש כן
בפשוטו של מקרא ,והיינו אף לישראל וכמש״ג].
וכן נראה מבואר מהגמי קידושין ריש פרק ב׳ דף מא .דאיתא התם ,אמר רב יהודה
אמר רב אסור לאדם לקדש את האשד ,עד שידאנה ,שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו

ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך ע״כ ,והיינו כמו כן החשש דמחמת זד .יבואו לידי דבר
שלילי דהיינו מחלוקת וכיו״ב .והרי גם בספר החינוך כשהביא מצוד .זו במצוד ,רמ״ג כתב

וז״ל ,לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש ,כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו
שאדם חומל על עצמו וממונו שנאמר ואהבת לרעד כמוך ,וארז״ל דעלך סני לחברך לא

תעביד וכו׳ ,הוא שיתנהג עם הכירו כמו שהוא מתנהג עם עצמו ,לשמור ממונו ולהרחיק
ממנו בל נזק ,ואם יספר עליו דברים יספרם לשבח ויחוס על כבודו ולא יתכבד בקלונו וכו׳,

ונוהגת מצוד ,זו בכ״מ ובכ״ז ,ועובר עליה ולא נזהר בממון חבירו לשמרו ,וכל שכן אם
הזיק אותו בממון או צערו בשום דבר לדעת ,בטל עשה זה מלבד החיוב שבו לפי הענין

שהזיקו כמו שמפורש במקומו עכ״ל .הרי דגם מדבריו נראה מבואר דעיקר האי מצוד,
הוא ענין השלילי ,וכמו שהביא תיכף בתחלת דבריו להד,יא דעלד סני וכו׳ כפירוש למצוד,

זו ,וכן מהמשך וסיום דבריו במה שמגדיר המצוה באופן שמביא היזק וצער על חבירו
וכמש״ב
[ואגב נראה להעיר כאז במה שדנו האחרונים אי נאמר איסור להזיק ממון חבירו ,או

דבל עיקרו אינו אלא חיוב תשלומיו במקום שהזיק ,דהרי ודאי יש איסור לגנוב או לגזול

ואפילו אם דעתו לשלם ,משא״ב בנזקין הרי י״ל דכל שדעתו לשלם אין בזד ,שום איסור
כלל .ויעויין בספר קהלות יעקב לב״ק סי׳ א׳ מה שדן בדבר זה ,והביא דברי הטור חו״מ

סי׳ שע״ח שכתב ,כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חבירו כך אסור להזיק ממון שלו ,אולם

לא ביאר מהו האיסור בזה ,ויעו״ש בקד",י מה שר״ל ולבאר בזה ,ובסוף דבריו ציין לדברי
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הקרית ספר שכתב בפ״ה מהל׳ נזקי ממון ,דלהזיק ולשלם אינו אסור אלא מדרבנן ,אולם
הקד",י הביא ראיה מדברי רש״י בגיסין דף נ״ג דשפיר הוי דאורייתא ,יעו״ש בכל דבריו.

ובאמת הרי הרבינו יונה למס׳ אבות פ״א מ״א כתב להדיא דכל הנזקין הם בכלל לא תגזול
יעו״ש .אולם הרי מדברי החינוך הנ״ל מבואר להדיא ,דאם הזיק ממון חבירו בטל עשה זה
דואהבת לרעך כמוך ,וזה מלבד החיוב לשלם לפי ההיזק ,הרי ודאי נראה מבואר דאסור

להזיק לחבירו מדאורייתא אפילו במקום שדעתו לחזור ולשלם].

ואם כן נראה דזהו מש״כ הרמב״ם בהל׳ אבל הנ״ל ,והיינו דכל הני דברים וכגון ביקור
הולים וניחום אבלים ולויית המת ושמחת חתן וכלה וכל כיוצ״ב בדברים אלו ,הרי הם

מצות עשה מדבריהם ,ומשום דאין מצות ואהבת לרעך כמוך מחייבת עשיית מעשים אלו,
ומשום דכיון דחייך קודמיו ,הרי אינו חייב לעמול ולמרוח בגופו ובממונו לתועלתו של
תבירו וכמש״ג לעיל ,ורק דהוסיף הרמב״ם שם וכתב ,דאע״פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי
הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,ופירושו דרבנן הם שאמרו דחייב לעסוק ולטרוח בהני דברים,

וכמו שחייבו לקיים מצות נר חנוכה וקריאת המגילה בזמנה וכיו״ב ,אע״פ שיש בזה טורח

והוצאה וכדומה ,אולם הרי למעשה אם שפיר מקיים דברים אלו מפני שהחכמים ציוו אותו
לקיימם ,הרי עכ״פ ודאי דמקיים בזד .הך מצוה דואהבח לרעך כמוך ,והיינו דאע״פ דאין
מצוד .זו מהייבתו לעשות דברים אלו ,אולם עתה שעושה אותם קיום מצוד ,דאורייתא שפיר

יש כאן.

ונמצינו למידין דיסוד מצוד ,זו הרי היא בעצם מצוד ,שבלב ,דהיינו החיוב לאהוב את
הבירו ,כעין המצוה דאהבת ה׳ הנלמד מקרא דואהבת אח ה׳ אלקיך ,ורק דשם באמת מחייב

הדבר אף מעשה דמסירות נפשו וחייו ,וכדבתיב בסיפא דקרא בכל נפשך ,אמנם באן אין

בזה חיוב להעדיף תועלת הבירו על תועלתו ,מכיון דכתיב וחי אחיד עמך ,דחייך קודמין
לכל אדם ,אולם בדבר שאין בזה שום סתירה כלל לתועלת עצמו ,וכגון שלא יעשה דבר

שיזיק הבירו באיזה אופן וכיוצ״ב ,אם עושה כן ומזיקו וכיוצ״ב הרי ודאי סימן הוא שאינו
אוהבו באמת .וכן ראיתי בספר מצודת דוד טעמי המצות להרדב״ז ז״ל שכתב במצוד ,י״ג

ת״ל ,לאהוב רעים שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,אמרו בספרי זה כלל גדול בתורה ,וכן אמר
דעלך שנא לחברך לא תעביד ,ומצוד ,זו כוללת כל המצות שבין אדם לחבירו ,ומפני שהיא

תלויה בלב אמר אני ה׳ עכ״ל ,הרי דכתב דעיקר המצוד ,היא האהבה שבלב ,ואם אינו מוכן
לעשות ולעסוק בטובתו של הכירו ,הרי אינו מוכה שאינו אוהבו ,אלא רק דאוהב את עצמו

יותר ,וזה הרי שפיר מותר לו דהא חייך קודמין ,אולם אם עושה לו רעד ,ודאי ראיה

היא שאינו אוהבו.

וא״כ זהו נמי מד ,שהדגיש הרמב״ם כאן בהלכה זו ,והיינו שצריך לחום על ממונו של
חבירו ועל כבודו שלא יבזהו ,ורק דכמו כן הוסיף וכתב שצריך לספר בשבחו ,דאף דוה הוי
עשייה ודבר חיובי ,אמנם הרי אין בזה שום טירחא וכיוצ״ב על חשבונו בבדי שנאמר בזה

דהייך קודמין ,וכל כה״ג שפיר הוי בכלל המצוד ,דואהבת לרעך כמוך ,ויעויין נמי בספר

הלכות דעות

שפא

החינוך הנ״ל ,דכמו״ב הביא רק דברים שליליים ,אמנם כמו״ב הזכיר להא שיספר בשבחו,
והיינו נמי כסי כל מה שנתבאר כאן.

אלא דעדיין יש לעיין בזה מהא דאיתא בסוטה דף יד .ואמר רבי חמא ברבי חניגא
מאי דכתיב ,אחרי ה׳ אלקיכם תלכו ,וכן אפשר לו לאדם להלד אחר שכינה והלא כבר

נאמר כי ה׳ אלקיד אש אוכלה הוא ,אלא להלך אחר מדותיו של הקב״ה ,מה הוא מלביש

ערומים דכתיב וכר ,אף אתה הלבש ערומים ,הקב״ה ביקר חולים דכתיב וכד ,אף אתה בקר
חולים ,הקב״ה ניחם אבלים דכתיב וכו׳ ,אף אתה נחם אבלים ,הקב״ה קבר מתים דכתיב
וכר ,אף אתה קבור מתים ע״כ יעו״ש .הרי לן מבואר דיש מצוה להלך בדרכיו של הקב״ה,

וכבר מנה הרמב״ם מצוה זו במנין המצות מ״ע ח׳ ,והביאו בריש הלכות דעות יעו״ש,
והיינו עשיית כל הני דברים של גמילות חסדים .ואם כן הרי שוב נשאלת השאלה בזה,

דלמה כתב הרמב״ם בהל׳ אבל הג״ל ,רכל הני דברים הוו מצוה מדבריהם ,והרי לכאורה
ראוי שיתחייב בהם מצד מצות התורה דכתיב והלכת בדרכיו.

וכעין זה איתא נמי בב״מ דף ל :דתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם ,את הדרך
זו גמילות חסדים ,ילכו זה ביקור הולים ,בה זו קבורה וכו׳ .אמר מר ילכו זה ביקור חולים,

היינו גמילות חסדים ,לא נצרכה אלא לבן גילו ,דאמר מר בז גילו נוטל אחד מששים בהליו,
ואפי׳ הכי מבעי ליה למיזל לגביה ,בה זו קמרה היינו גמילות חסדים ,לא נצרכה אלא

לזקן ואינו לפי כבודו ע״ב יעו״ש .הרי דכמו״ב נראה מבואר שם דהני דברים של גמילות
חסדים ,הרי חייב בהם מדין תורה ,דהרי דריש לה התם מקרא ,ואפילו בדברים שיש בהם

הוה אמינא לומר שיפטר וכגון ביקור חולים בבן גילו וכיוצ״ב ,הרי שוב מרבה אותם
מקראי לחיוב.

אלא דאולי י״ל בזה ,דשפיר יש נפק״מ אי ילפינן לחובת גמילות הסדים מקרא דואהבת
לרעך כמוך ,או מקרא דוהלכת בדרכיו ,והיינו דאי ילפינן לה מקרא דואהבת לריעך כמוך,
הרי שוב הוי בכלל המצות שבין אדם לחבירו ,משא״ב אי ילפיגן לה מקרא דוהלכת בדרכיו,
ואשר ענינו להדמות להקב״ה כביכול ,הדי שוב הוו בכלל המצות שבן אדם למקום .והדי

ודאי דיש בזה בפק״מ ,דהרי אי הוי בכלל המצות שבין אדם לחבירו ,הא ודאי דחמורים הם,

ועל זה אמרינן ביומא דף פה :דעבירות שבין אדם להכירו אין יוה״ב מכפר עד שירצה את
הכירו ,ולא מועיל בזה בתשובה בלבד ,משא״ב אי הוי בכלל בין אדם למקום ,שפיר מועיל

בזה בעשיית תשובה בלבד.
אולם אף אם נכון הדבר כפי מה שכתבנו כאן ,הרי עדיין לא הרווחנו כלום ביישוב

הדבר ,דהא אף אם נאמר דהני דברים של גמילות חסדים ,הרי הם שפיר מחוייבים מצד
המצוד .דוהלכת בדרכיו ,א״ב לא מסתבר לומר דמשום האי מעליותא דיש במצות שבין

אדם להכירו ,הוא דאמרו חכמים דיש לכוללם בהאי מצוה ,דמכיון שבכל אופן הרי נתחייבנו

בהם מן התורה ,שוב למה להו לרבנן לבוא ולחייבם במקום שבין כך נתחייבנו בהם.
ואשר על כן היה נראה לומר ,דשפיר ס״ל להרמב״ם כפשטות דבריו בהל׳ אבל הנ״ל,

שפב
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והיינו דדברים אלו כולם הוו מצוד ,מדבריהם בלבד ,וכבר נתבאר הטעם שאין הם מתחייבין
מצד מצות ואהבת לרעך כמוך ,דהיינו משום ההיא דדרש ר״ע וחי אחיד עמד ,דחייך

קודמים וכמש״ג ,ורק דכיון שכן הוא הדבר ,הרי ממילא נימא כן אף לגבי ד,ך דוד,לכת

בדרכיו ,והיינו דאף דנכון הדבר הוא דהקב״ד ,מלביש ערומים ומבקר הולים ומנחם אבלים
וקובר מתים ,אולם כל שיש בזה סתירה בין טובת עצמו לטובת הכירו ,הרי שוב הזר הכלל
דהייך קודמין ,וזד ,נבון אף לגבי האי מצוד ,דוהלכת בדרכיו .ובאמת דכן משמע נמי מדברי
הרמב״ם בריש הלכות דעות ,דאיירי שם באריכות בביאור האי מצוה דוד,לכת בדרכיו,

אולם כל עיקר ביאורו שם הוא כדברים שהם ענין של מדות ודעות טובות ,וכגון בעם

וגאוה ותאוה ורודף ממון וכדומה יעו״ש ,וכן הביא דברים אלו בפ״ז מהל׳ תשובה ה״ג
יעו״ש ,ועכ״ס כפי מר ,שביאר הרמב״ם שם ,הרי חייב בקיום מצוד ,זו דוד,לכת בדרכיו

בדוקא בדברים שהם נוגעים למדות ודעות של האדם עצמו ,אבל הרי לא הזכיר שם כלל

להגי מילי דגמילות חסדים.
אלא ע״כ נראה דס״ל להרמב״ם ,דאף דאמגם שפיר יש לכלול גם דברים אלו בכלל
האי מצוה ,אולם הרי כמו״ב נאמר בזה לד,אי דוזייד קודמין ,וא״כ הרי ע״כ צריך לומר

דבל מד ,שדרשו חז״ל בזה בהד,יא גס׳ דסוטה וכן בגמ׳ ב״מ הנ״ל ,היינו רק אסמכתא

דרבנן ,ופירושו דמשם הוא דילפינן מה הם הדברים שנכללים בכלל גמילות חסדים ,ובזה
הוא דראוי למילף מדרכיו של הקב״ה ,אולם אילו לא חייבום חכמים ז״ל ,הרי לא היה בזה

חיוב מוחלט ,לא מצד המצוה דואהבת לרעך כמוך ולא מצד והלכת בדרכיו ,ומשום דבזה
שפיר היינו אומרים לד,היא דרשא דוחי אחיד עמך דחייד קודמין וכמש״ג .וממילא כמו

שכאן הביא הרמב״ם בביאור מצות ואהבת לרעד כמוך ,רק מד ,שניתן לפרש בו בדברים
שאין בהם סתירה לחייך קודמין ,והיינו דברים שליליים או שיספר בשבחו של חבירו ,הרי

כמו״ב לגבי מצות והלכת בדרכיו ביאר הרמב״ם רק ענין המדות ודעות הטובות וכיוצ״ב,
אבל לא הביא לכל ד,ני דברים שייתכן שיסתרו לוחי אחיד עמד דחייד קודמין.

ואולי יש להביא קצת ראיה למש״ב ,והיינו במה שפירש רש״י בגם׳ ד,ג״ל במאי דקאמר

התם ,והודעת להם זה בית חייהם ,ופירש רש״י וז״ל ,זד ,בית חייהם ,ללמוד להם אומנות

להתפרנס בו ,חוקות ותורות כתיבי ברישיה דקרא עכ״ל ,ויעו״ש בהג׳ ד,ב״ח .והרי לכאורה
נראה לסי פשוטו דענין זד ,ללמוד אומנות אין בו חיוב דאורייתא ממש ,אלא דכל עיקרו אינו
אלא מדרבנן ,יעויין מש״ב לעיל בהל׳ תלמוד תורד ,בהערה ט״ו ,ובכל זאת דריש ליה מהאי

קרא ,אלא ע״כ נראה דכל ד,ני דרשות הוו רק אסמכתא מדרבנן וכמש״ג [ויעויין ברמב״ם

בסהפ״מ בשורש השני ,שכמו״ב הביא לתני מצות דגמילות חסדים ,וכתב שכולם נכללו

במצות ואהבת לרעך כמוך ,וכן יעויין בקרית ספר על הרמב״ם בהל׳ אבל הנ״ל מש״כ,
וברצות ה׳ דרכי איש עוד נדבר בזה במקום אחר ,ועי׳ ברמב״ן בספר",מ בשרש הראשון

שכמו״כ כתב דההיא גמ׳ דב״מ הוי רק אסמכתא בעלמא ,ואכ״מ להאריך יותר].
[והנה כל הדברים הללו דרשתי בסעודת שבע ברכות של בתי השני׳ שתתי׳ ,ורק
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דהוספתי בזה דאולי י״ל דלגבי אשתו של אדם לא נאמר להא דחייך קודמים בעדני עשיית
החסד כלפיה ,ומשום הכלל הידוע דאשתו כגופו ,וכן אולי יש להכניס את זה בכלל כוונת
חז״ל במה שאמרו ביבמות דף סב :האוהב את אשתו כגופו וכו׳ יעו״ש ,והיינו דחובת
אהבת רעים לגבי אשתו הרי באמת הוי כמוך כפשוטו מצד האי דינא דאשתו כגופו ,ושוב

לא נאמר בזה להד דוחי אחיד עמך דחייך קודמיז .כך הצעתי הדברים באותו מעמד וסעודת
מצוה ,ורק דהעיר לי על אתר א׳ מקורבנו שיהי׳ ,אם לסי דעתי ראוי לומר כן בעיקר דברי

ר״ע ,והיינו בהא דאיתא בב״מ דף סב .דתניא שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אהד מהן
קיתון של מים ,אם שותין שניהם מתים ,ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב ,דרש בן פטורא
מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו ,עד שבא ר׳ עקיבא

ולימד ,וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי הכירך ע״ב .והשתא לפי דברי יש לדון בבעל
ואשתו שהיו מהלכין בדרד ,ויש ביד הבעל קיתון של מים וכנ״ל ,מי נימא דבכה״ג יודה

ר״ע שלא נאמר בזה דחייד קודמים ,מכיון שהרי אשתו כגופו .ועל זד ,עניתי לו דהתם
מטעמא אחרינא הוא דלא יצטרד עכ״פ הבעל לתת מהקיתון לאשתו לשתות ,והיינו מהא

דאיתא בהוריות דף יג .במתני׳ ,האיש קודם לאשה להחיות וכו׳ יעו״ש ,הרי לן דהיכא

דהוי ענין דלההיות ,שוב יש בזה דין קדימה לכל איש על אשה ,והרי ברור הוא דהן• דינא
דאשתו כגופו אינו נותן לה דין איש ,והרי היא נשארת בזה ככל אשד ,דעלמא ,דבזד ,ודאי
הוי דינא דהאיש קודם לאשה להחיות וכמש״ג ,וישמע חכם ויוסיף לקה].

סימן כ״ב
פרק ו׳ הלכה ז׳ — הרואה הכירו שחטא או שתלד כדרך לא טובה מנדה להחזירו למוטב

ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו כמעשיו הרעים שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך:
כתב הלח״מ וז״ל ,בפרק אלו מציאות (דף ל״א) אמר ליה ההוא מרבנן לרבה ,ואימא

הוכח חדא זימנא תוכיח תרי זמני ,אמר ליה הוכח אפילו מאה פעמים משמע ,תוכיח אין

לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין ת״ל הוכח תוכיח מ״מ ,ויש לדקדק בדברי רבינו
למד ,לא הזכיר זה דאפילו תלמיד לרב עכ״ל .וכמשל״מ בהגה״ה כתב התירוץ על זה וז״ל,

ול״נ דס״ל דלאו למימרא דיוכיח התלמיד לרב כשאר ידבר איש אל רעהו ,אלא היינו לומר

דכשרואה אותו עובר על ד״ת אומר לו למדתגו רבינו כך וכד ,וזה כבר כתבו ד,ר״ם פ״ה
מה׳ ת״ת דין ט׳ עכ״ל .וכ״כ כד",ג בספר מעשה רקח כאן וז״ל ,ואחרי המחילה לא קשיא
מידי ,שכבר ביארו בפ״ה דהלכות תלמוד תורה כי שם ביתו וז״ל ,ראה רבו עובר על דברי
תורה אומר לו למדתגו רבינו כך וכד ,ומה שלא הש להזכירו גם כאן מקרא דהוכח תוכיח,

הדבר ברור דכיון דבאופן התוכחה של התלמיד לרב אינה כאשר ידבר איש אל רעהו,
שהוא נלמד מק״ו דאביו דאית׳ בפ״ק דקידושין וכתבו מר״ן ז״ל שם ,כי היבי דלא הביא
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יו) ולא תשא עליו חטא ,לא תלבין את פניו דחייך קודמיו וא״ב אפשר דה״ק דמקרא זה
ברבים ,ולא מבואר הבונה בזה דאיך דואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול נגד כלל
מתפרש כן בלא תשא עליו הטא ,דהרא״ם מפרש זה דהייך קודמין והיינו דהרי אמריבן בב״מ ל״ג
דהכיגה דלא תוכיחנו ברבים משום דעי״ז תשא דכל מי שמקיים בעצמו כך פוף בא לידי כך
ותקבל חטא של הלבנת פנים ,ובלשון רש״י והיינו דאף דמן הדין הוא דחייך קודמיו אבל
משמע טפי דמלא תשא ידעיבן דלא ילבין פניו אין לדקדק בזה לקבוע דנוגע לחייך והיינו
ולפי פירוש הרא״ם הרי דזה ידעיגן מעצמיגו דיותר יש להלד אחר ואהבת לרעד ורק במי
שיש בזה הטא אלא דהתורה מזהירה שלא שברור לו דיפסיד הוא אז נוהג הכלל של חייך
תיכיהנו בזה האופן שידוע לך לתטא ,והגה קודמיו ,ואפשר דעי״ז יובן נמי הא דמסיים
בתרגום אמר ולא תקבל על דיליה חובה ,ואפשר בתו״ב דבן עזאי אומר דזה ספר תולדות אדם
לפרשו כעין פירוש הרא״מ שלא תקבל מובה הוא כלל יותר גדול מזה של ר״ע ועיי״ש פירושו
על התוכחה במקום שכר אבל יש גם לפרשו במלבי״ם ,ואפשר דלהנ״ל יתפרש כך דבא ב״ע
ן שלא תקבל הובר ,אם לא תוכיחנו וכך נוטה להוסיף על דברי ר״ע דר״ע אמר דואהבת הוי
®הרמב״ן בכונת התרגום אולם הרמב״ן בעצמו כלל גדול רק נגד כלל דחייד קודמין והוא
מפרש ולא תשא עליו חטא אם חטא לך לא מוסיף דענין זה של ואהבת לרעך הוא כלל גדול
תשמור החטא בלבך מלהוכיח אותו ,ובאור גם נגד מצות שבין אדם למקום ויליף לה מלשון
החיים מפרש ולא תשא עליו חטא שלא תגרום הפסוק זה ספר תולדות אדם והיינו דזהו עיקר
שישא החוטא את חטאו דהיינו שלא תוכיחנו הספר תורד ,דתליא בתולדות אדם יותר ממה
דתליא בדברים שבינו למקום ב״ה.
וישאר בחטאו ,ובלשון רש״י אפשר דהכונד ,דלא _
תוכיחנו ברבים דא״ב אתה מטיל עליו את החטא יט) את חקתי תשמרו ,תקים אלו גזרות המלד
דהיינו שאפילו ישוב ממנו ישאר עליו השם רע
שאין טעם לדבר ,הרמב״ן כתב דלא
שיקרא חוטא וילבין פניו לעולם ,וזהו לא תשא הוזכר ברז״ל שיהא הטעם נעלם אלא בלבישת
עליו חטא היינו דכשחטא זה הרי שאינו נקרא שעטנז ולא בכלאי בהמה ושדה ,והאריך לבאר
בעל החטא אלא שעשה מעשה שלא כהוגן אבל דעירוב המינים יש בהם טעם מובן משום שבא
אם תפרסמו ברבים הרי שאתה גושא את החטא לשגות סדרי בראשית ורק בלבישה אין מובן,
ן^על גופו כאילו שגעשה בעל חטא שאינו נפרד ובשיטת רש״י אפשר דפשוט לו דכמו ששייך
 ___________מהחטא~&_______ _ ______ .מעשה בראשית במיני בהמות וזרעים ה״ב גבי
יה) ואהבת ליעד כמור ,אר״ע זה כלל גדול לבישה דהגה דרשו מדו בד דבר העולה בד
בתורה ,הרא״ם מפרש דהכונה בבד והיינו הפשתן שגדל לבדו וא״ב אפשר
להא דאמרו בריש במה מדליקין דהלל אמר כן דכיון דבשאר עליו שם זה גם כשהוא בגד הרי
לההוא גר שרצה ללמוד כל התורה על רגל אחת,
דיש קפידא לשנותו ולבטל את צביונו.
ולכאורה לשון כזה שייך התם דלא רצה ללמוד ואפשר דאזדו לטעמייהו דהנה בסמוך פליגי
יותר מזה ולכד מסר לו את התורה בדרך כלל
בזה רש״י ורמב״ן אם הא דאסור
אבל הכא דקאי בבני ישראל שלומדים את בל בשעטגז שוע וטווי וגוו אם הבונה שנעשו ביחד
התורה בפרטות מה בא לכלול בזה דמשמעו שוע או טווי או דכל חד לחודי׳ שוע ומחובר
דכא ללמד מזה שום דיו וכמו בכל הכללות יחד ע״י קשר או תפירה ,וא״כ הרי רש״י
שבתלמוד ,ואפשר דהגה אמריגן בשבת דכל לשיטתי׳ דבעי דוקא יחד וא״ב הרי דמין אחד
היכא דאמרו כלל גדול הוא גדול מכלל אהר מבטל את צורתו של השני ולכך שייר בוה טעם
והגה ר״ע פליג על בן פטורא גבי קיתון של לאסור ואם אעפ״ב אמרו דאין זה טעם מובן
Jמים וסבר דאין צריד«תת^1בירו ולמות ומשום ואוה״ע מתגרין בזה הרי דגם על כלאי בהמה
אור ההמה ־ רש״י על התורה קרוזר ,זונדל עמוד מס (308הורפס ע״י תכנת אוצר החכמת (0
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אהבת הזולת
ואהבת לרעך כמוך
דרגה

אהבת ישראל דרגה גבוהה היא מאוד ,1כידוע .זטה שמוכיח
בעיקר שהאדם הגיע לדרגה זו ,אם אכן שמח הוא בשמחת ועידו

כפי ששמח בשהשיג הוא את חפצו ,שהאהבה אינה רק לכאוב בכאבי
ועירו ,אלא בעיקר לשמוח בשמחתו ,תהו המבחן לדעת את דרגתו

באהבת ישראל.

וידוע שאחת הסיבות שגורמות לאדם שלא ישמח בשמחת ועירו היא
הקנאה .במו שהסביר ביערות דבש ,את ההווה והמצוי בבנ״א,
שלגבי שאלות בהלכות שבת בשר וחלב טרפות וכרו׳ ,שואל רב ועושה
כפי הודאתו .ואפילו אם הרב הטריף לו בהמה ששווה כסף רב ,מקבל את
הדק ברצון ומנשק ידי הרב ,ואילו כשיש לו תביעה נגר ועירו בעניני
ממונות ,אם יצא חייב בדין ,מתמרמר מאוד ,ואם אינו בעל דרגה יכול
לחשוב שהדיין טעה ,ואפילו לפלוט מילים נגדו הלילה .וצריך להבין מה
פשר השינוי הזה .אלא הענק הוא כך ,אדם שטרם הגיע למידת אהבת

רעים ,עיקר כאבו מרוע הבירו הרויח ולא למה הוא הפסיד ,כי כך טבעו
של האדם ,שעינו צרה בשל ועירו .אך גם מי שהגיע לדרגת ואהבת לרעך
כמוך ,שאק עינו צרה בנכסי ועירו ואף שמח בטובתו ,אעפ״ב עלול
להצטער .משום שכשיש לו דין עם ועירו בעניגי ממונות נראה לו שהוא

הצודק ,וכשיצא חייב מרגיש בזה השפלה ,שהוא הטועה.

אגל

1

האמת היא שאק מקום לקנאה ,כי כל אדם יש לו תפקיד להשלים
דבר שחסר בעולם ,לכן אף אמ רואה שתכירו השיג דבר שהוא לא

עי׳ שבת ל״א ע״א ,וירושלמי נדרים ט׳ .ד׳.
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השיגו לא יקנא בו ,היות ויש צורך שלחבירו יהיה דכר זה כדי שישלים את

תפקידו שניתן לו כקולם לפי עומק הכמת הנורא ית׳.

וצריך לשאוף להגיע למצב שיאהב כל אדם כמידה שווה ,אותו
שמציק לו כל הזמן כמו אותו שמראה לו פנים שוחקות תמיד.
וידמה בכך למדתו של הקב״ה ,כמו שחקב״ה נותן חיים לאדם אפילו
בשעה שמכעיסו ,כך חובתו לאהוב את החבר אפילו בשעה שמדקו .ומי
שיש לו מרידות או בעם בלב על מישהו ,עדיין לא זכה למידה זו,
ועליו להשוות אהבתו לכל אדם בלא חילוק קבוצות ,עדור /ושיטור/

וח״ו לחלק ביניהם( ,אא״כ מדובר בשיטה שפסלוה חכמים ,עיין מה
במאמר כבוד ת״ח) ,וזהו עיקר מצות ואהבת לרעך כמוך ,שכל ישראל

שרן בר-

על בל פשעים הבסה אהבה
אם

אדם כועם על חבירו ,צריך לדאוג מדוע הגיע לכך .דוגמא פשוטה
לזה ,לגבי הצבעה בבחירות .יש דעות שונות ,אם מותר להצביע או

לא .כל זה ענינים של מעשה ,ואף אם נראה לו שהכירו לא עשה טוב מה
שלא הצביע או הצביע לא יכעס עליו אפילו בלבו ,כי אפילו לפי דבריו
שהכירו חוטא זה חטא במעשה ,ואילו הוא ע״י שיכעס יחטא בלבו.2

ואם

2

נועם על הנידו בגין שהזיקו או עשה דבר שהוא לרעתו ,לזה צריך
מהרת המחשבה ,שיחדיר למוחו“שאבן כולם אוהבים אותו ,ואם

משמע דהוא תמיר טפי .ועי׳ לעיל שער התורה מאמר ביטול תורה ענין רוח
וגשם .וע״ע נפה״ח ש״א פ״ד — והלב של האדם אמצעיתא רגופא היא כללות
הכל נגד בית קודש קדשים אמצע הישוב אבן השתי׳ עכ״ל .ונמצא כזאת
ברמב״ם מורה נבוכים ח״ג פ׳ית על מאמר זזו״ל (יומא מ״ט ע״א) הרהורי
עברה קשין מן העברה שב׳ ת״ל — ולי בפרושו פירוש נפלא מאוד והוא
שהאדם כשימרה אמנם ימרה מצד המקדים הנמשכים אחר החומד שלו כמו
שביארתי רצתי לומר שהאדם לא יעשה מרי רק בבהמיוחו אבל המחשבה היא
מסגולות האדם הנמשכות אחד צורתו וכשיחשוב כמרי — ימרה בנכבד שבשני
חלקיו .ואין חטא מי שעבר והעביד עבד סכל כחטא מי שהעביד  pחורין
חשוב וכר.
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קסז

נגרם 1מנ צער יטיל את האשמה על עצמו ,שזהו לבפרת עוונותיו והוא
מגזירת שמיםג וכרו׳.
"
wsa

ויתירה

מכך ,על ואדם להתבונן היטב ולבטל בלבו את גורמי המריבות,

כי המצוי בהווה שעיקר הסכסוכים והמריבות הינם בענייני
כספים וכדי ,ויתבונן שאק זה אלא כמעשה ילדות ,כי באמת אק בכסף

להושיע ,ובתכלית הענק אין הבדל בק אותו אחד שמכניס ראשו
למחלוקות בעייני ממונות ,לילדי הגן המריבים על משחקיהם .וכך הוא
באופן שצודק ,ובמקרים רבים אס יתבונן היטב יראה כי חשדותיו חשדות
שוא ,ובמעשים שהיו קאמינא ,האיך מתוך בירור יסודי ובכובד ראש עלה
כידי להוכיח למריבים כי כל המחלוקת שהיה ביניהם הוא פרי דמיון

בעלמא ,שבנו יסוד על יסוד ,חשד על חשד ,וזה הוליד מחלוקות ומריבות
ה״י.

וכאומן

כללי בבדי להגיע לדרגה שיוותר המיר ואפילו לא ירגיש ברעה
שעשו לו ,צריך כל הזמן להיות טרוד בדק שעתיד  tvbלפגי

הקב״ה .להבדיל ,כמו אדם שהוזמן לב״ד שהטילו נגדו חשד אשמה ,והנה
בדרכו לבית הדק עובר אורה עשה משוע לא כפי רצונו .בודאי לא יתווכח
עמו ,ואפילו לא ישית לבו לנעשה ,ני מחשבתו שקועה כמשפט שיש לו,

בך מי שטרוד בדק של מעלה לא ירגיש בנעשה נגדו ,ואף אם ירגיש
יוותר.

ואין

זקוק למחשבות הנ״ל רק מי שערק לא הגיע לדרגת ואהבת לרעך
כמוך ,אבל מי שהגיע לזה לא ירגיש אפילו כפגיעה שיפגעו בו ,כי

"על כל פשעים תכסה אהבה" .נוסף לזה ,האוהב עינו תבחין יותר
ברברים החיוביים שבחבית ,ויתעלם מהדברים השליליים ,בבחינת טוב
עק .וכן הוא בועה :שני ציירים ששווים באומנות הציור ,אם שניהם
יציירו את בנו של אחד מהם ,אבי הבן יציירו הרבה יותר יפר" משום
שהאהבה לכנו נטועה בלבו ,לכן יבליט כציות במיוחד את הרעים
והנקודות היפות שיש בבנו.

3

וכדברי דוד על שמעי — שמואל ב׳ .ט״ז .י׳.
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אהבת הגר

ומעניין

שעל אהבת תר נצמתו בציוויים מיוחדים ,שנאמר "ואהבתם
את הגר" (וברים י ,יט) ,ובן "ואהבת לו במוך" (ויקרא יט ,לד>.

ולמה היה צורך בציוויים מיוחדים ,הלא המצוה לאהבו בלולה כ״ואהבת
לרעך סמוך" .ונראה לבאר בם״ר ,מהגר מתגייר מתוך אהבה ולא מתוך
יראה ,מאם מחמת יראה הרי היה תייב רק במבע מצוות ,ואף אם לא

יעשה יותר במה לא יעגש,״א״ב מה לו לתחגייד ,אלא ודאי שהתגייר מתוך
אהבו /נמצא שדרגתו גבוהה ,לכן יש מצוה מיוהדת לאהבו.

הוכח תוכיח את עמיתך
א& רואה שתכירו עושה דבר שאינו ברצון שטים ,מלבר טה שצריך
לתומתו מטעם מצות תוכחה ,שגצטויגו "הוכח תוכיח את עמיתך"
(קדושים יט ,יס ,עוד יש צורך לעודדו ולהזהירו כדי שלא יענש ,משום

"ואהבת לרעך במוך" .ואם אינו מוכיחו משמע שאינו אוהבו .והמתבייש
להוכיח במקום הצורך זוהי בושה פסולה .מלבד בל זו /היות ובבל אדם
יש מעלות וחסרונות ,יכול מאוד לסייע להכירו ע״י שיומה אותו ,וכמובן
שצריך להוכיח בעדינות.
אך אק להעביר ביקורת על מעשי הזולת ,אלא יש ללמוד מהם על עצמו,
שבראותו מעשיהם שאינם נוחים לשמים או לבריות ירחיק עצמו
ממעשים כאלה .ואין צריך לומר שלא ישמח בכשלון תכירו ,וכבר אמר

שלמה הע״ה (משלי כד ,ה) "בנפול אויבך אל תשמח" וכ״ש תברך .ויש

להסתכל על הצד חטוב שיש בחבר ,ולשאוף לקנות בבל מתיר מידות
ומעשים כאלו/

איש את רעהו יעזורו

יש

4

לי צער גדול למה לא מגלים לנו על משפחות או אפילו על בחודים
שמצבם קשה ,אולי מוטל עלינו לעזור להם .ואק אחד שיוכל לפטור

וכדדרשינן בב״ר ע״א ,ט׳ ,עה״פ (בראשית ל׳ ,א׳) ותקנא רחל כאחותה —
קנאתה במעשי׳ הטובים ,אמרה אלולא שהיא צדיקה לא היתה יולדת.

אור לציון ־ חכמה ומוסר אבא שאול p ,ציון עמוד מס (177הודפס ע״י תכוה אוצר החכמת (0

א1ר

כץ אדם לחכידו — ב•

לציון•

קסט

את עצמו בטענה שאין לו דדך לעזור ,כי הברים אלו נובעים מחוסר אהבה
לזולת .שאם יש אהבה אפשר להשיג הכל .וגם טענה שמתבייש לגבות

בסף מאחדים אק זו טענה ,כי בשאק הדבר גמע לו אלא לאתרים אק
״״״
מקום להתבייש כלל ,ובושה כגון זו היא בושה פסולה.

ואי

אפשר לקבוע את מצנו הכלכל של האדם לפי גונה הכנסתו ,כי
יתכן שטרויח יותר מחנית ,אבל יש ל הוצאות גדולות שאינן

להכירו.
יש מקומות שממנים שלשה ארבעה מתוך החברה עצמה ונקראים אגודה
לעזרה לזולת ,ומי שנקלע למשבר או בעיה כל שהיא פונה אלהם
והם דואגים לעזור ל .חה דבר נפלא מאוד אף שלא תמיד אפשר למצוא
פתרונות .ויה״ר שהקב״ה יאהב אותנו ותהיה אהבתו תקועה בלבנו ,וימחול
על כל חטאינו ,ויבוק אותנו בדרך טובה ,ולא נבוא לדי נסיוגות ,אמן.

מאמר ב,

כבוד הזולתולבן שנים מהלב — הברת הטוב
אמר

רבי יוחנן ,טוב הטלבק שינים להכירו יוחד טמשקהו תלב ,שנאמר
"ולבן שנים מחלב" (כתובות קיא .):בבמה מקרים נוכחתי לדעת מה

כוחה של מילה טובה או אפילו רק הסברת פנים ,עד שזה גרם ממש
להחיות את מקבל המילה הטובה ולשפר את מצבו לאק ערוך .ואפילו אם
האומר לא מרגיש זאת ידע שזה פועל הרבה מאוד.

מלכד זאת ,כמה טוב לאדם שיחנך את עצמו ,ויתרגל תמיד לדבר בלשק
יפה לכל אחד .ובמיוחד אם קיבל טובה מחבית ,הרי חייב מצד
הכרת הטוב להשיב לו כגמולו .וישנם אנשים שאינם מכירים בטובה שעשו
להם ,ואפילו מעשה טוב מכירים אותו בחור רעה ,ומאידך יש אנשים
שעושים טובות רבות לזולת ,וכמעט לא קבלו מהזולת שום טובה פרט
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לדברים פעוטים ,ותמיד אומרים לעמי הותז וזבה על כל מה שאתה עושה
לי ,וזה נקרא הכרת הטום כך צריך האדם לתנך את עצמו להשתדל
לתגוו^ות טי האדם בפי יכולתו ,ולא יחזיק טובה לעצמו .וכשיהנה
מהבית יודה לו על כל מה שקיבל טמנו קטן מתל ,ולא רק להודות ,אלא

נם לרחם על מי שמודה עטת ,כי מדוע הוא צדך להתעייף בשבילו .ואם
כבר טרח ,לכל הפחות יודה לו ויכיר לו טובה ,בודאי זה ישמח אותו ,ואם
מונע עצמו מלהורות יכול אף לפגוע בחברו חלילה

דברים

אלו עמוקים מאוד ,וצרך להתבונן בהם .ומעתה נישא ק״ו ,אם
לחברינו חייבים כך ,על אחת במד .וכמה להקב״ה שהחיינו

וקיימנו ".והתכלית להגיע לקיום דברי רבינו הקדוש שאמר (אבות פ״ב ס״א)

איזוהי דדך ישרה שיטו־ לו האדם ,בל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו
מן האדם.

דרך ארץ קדמה לתורה

אמר

לי מחנך אוזר ,אם רוצים לבחון אח הנימוס של התלמיד ,תאים
אם הוא נבנם לתוך חברי חבית* ,זוהי ראיה שהוא חסר דרך אוץ,

אך אם הוא ממתק עד שהשני ממור דבריו ורק אח״כ אומר את חבריו,
זהו כעל נימוס ודרך אוץ .ולדעתי כיון מה אל האמת .ולדאבון לב ישנם
שלומדים תורה כראוי ,אולם בדרך אוץ אינם מהרים .ומלבד חסרון הדרך
אוץ גופא ,לפעמים נגדם מכך חילול שם שמים .אפשר לראות זאת לעתים
אף בדברים קטנים ,האיך יכול ארם לצעוד במקום שזה עתה עמלים
טקיונו וכיו"□ ואף כתוך ביתו אס יתפוס הלילה כמנהג הזה ,יגרום לדוילרל
ה׳ בתוך ביתו .וזאת מלבד אשר לדעתי אדם מה חשוד הוא על טמונות?
תכלית הענק הוא מאמרם ז״ל באבות "יפה תורה עם דרך אוץ" ,מריך

להזהר מה.

ובמיוחד

1
2

מי תורה שטי משפחתם משקיעים מאמצים ומהוה ומחכים
לראות פרי בעמלם .ואם ח״ו אינו נוהג בשותז יבול לנתם

עי׳ אבות ה׳ ,ז׳.
כי האי עובדא דמר זוטרא חסידא — ב״ס כ״ד ע״א.
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לחילול ה׳ אפילו בקרב בני משפחתו ,וכ״ש לכל העולם שעיניהם צופיות
במיוחד על בגי תורה ,ובבל דבר קטן שרואים מוציאים לעז .ובדידי הוה
עוברא ,הייתי בצרפת ונפגשתי עם ארם ירא שמים ,שאמר לי במילים
האלו" :אתם הרבנים צריכים ללמד בישיבות דדך ארץ" .השבתי לו" :דע
לך ,אין דרך ארץ חוץ מהתורה ,ז״א דרך ארץ לומדים אך ורק ע״י לימוד
תורה ,ואם תראה אדם מנומס שלא ע״י התורה תדע שזה מזוייף מתוכו,3ויתכן שזה רק מהשפה ולחוץ" ,ובסוף חזר בו והודה לי.

היורד לחיי חבירו חמור יותר מהיורד לאומנותו
דרש

רב אחא ט^״תנינא ,מאי דכתיב ואת אשת רעהו לא טימא ,שלא
ירד לאומנות תמרו (מהדרין פא .).הרי שחז״ל ברוחב שכלם ובעומק

בינתם דימו אח היורד לאומנות תכירו למי שבא על א״א ב״ט (וראה ביאור

דבריהם במאמר גזל) .ונראה שמי שעושה את ההפך מהלבנת שינים להכירו,
ויורד לחייו ,חמור הרבה יותר מהיורד לאומנותו .שהיורד לאומנותו הגם
שגרם צער והפסד לחבית ,ויבוא על עונשו ,אבל זה רק משום שנראה
כאילו מנע ממנו חוחים ,שהוא היה צדך לעשות השתדלות לפרנסתו כמו
שנגזר "בזעה אפיך האכל לחם" (בראשית ג ,יט) ,וזה ירד לאומנותו .הרי זה
בבחינת מ״ש (שבת לב ).מגלגלים חובה ע״י חייב .והאמת שהכירו לא
הפסיד כלום ,בי הקב״ה ישלם לו שכרו כשלימות כפי שנקצב לו .משא״ב
היורד לחייו ,אף אם כוונתו היתה לשחוק עמו ,אין כל הדעות שוות ,ישנם
אנשים הנפגעים מכל דבר קטן ,והמציאות שדוקא לאנשים כאלה נטפלים

יותר ,כי מנצלים את חולשתם ,אבל אדרבה ,דוקא כלפי אגשים רגישים
צריכים משנה זהירות ,בי אדם רגיל עובר מיד לסדר היום ,אבל האנשים
הרגישים לא תמיד יבולים להתגבר על פגיעתם וצריך להתנהג עמם

במשנה זהירות .ובמיוחד אם המדובר בבחור ישיבה ,יתכן שמחמת אותה
פגיעה על ירי כמה מילים שאמר לו נעצב ולא למד כראוי באותו יום ,ועד

שיחזור אל עצמו למרץ הלימוד שהיה לו יכול לקחת כמה ימים ,ומה אם
חלילה כתוצאה מכך כבר לא יצא ת״ח כמו שהיה צרך להיות ,או בניו
לא ילכו בדרך הישרה ח״ו.

" 3ח״ו .כל מי שאין התורה עוברת על פיו אין בו דרך ארץ"( .כלה רבתי א׳)
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וכן  oispthבישיבות נכשלים בחודים ללא תשומת לב ,ומזלזלים בעובדי
המטבח ,או בשאר העובדים .והלא פסק מרן השו״ע (חתם סיפן ח
ה״משאסור לנהוג קלות ראש בשליה ב״ד ,והטצערו יש רשות לב״ד

להכותו מכת מרדות .וביו״ד <סי׳ של״ד הל׳ מ״ג> פסק ,שנערים טי שמבזה
שליה ב״ד .והרי הטבחים והעובדים הם שליחי הרבנים .באופן שהפוגע
בהם עושה דבר נורא ואיום וסופו מי ישותו .ומחובתנו להתנהג עם כל
אדם לפי מבעיו ובתותיו ,ולא לפי הרגשתנו ,שנראה לנו שזה לא פוגע בו.

עומק

הדין מזעזע מאוד מאוד ,שהרי באים בדין עם האדם אפילו על
מעשה שנעשה ללא כוונו /בגון מי שלא שם מעקה לגגו וחלילה

נפל הנופל טמנו ,וכי כוונתו הייתה שיפלו אנשים ,אדרבה כשקרה אפון
כזה הוא מצטער שבנה את הבנק בכלל ,בב״ו עובר על "לא תשים המים

בביתך".
ישמע חכם ויוסיף לקח להזהר בכבוד הזולת מאוד מאוד .וגם במקרה
שצריך להגיב על דברי הכירו ,יתבונן כיצד להגיב .לדוגמא אם
חבית לא אמר רבר גבון ,לא יאמר לו אתה משקר ,אלא יאמר אין הדבר
מדויק ,ועוד ועוד ביוצא בדברים אלו המצרים מאוד.

דברי חכמים בנחת נשמעים
שמעתי ממישהו הערה יפה ,שאפילו אם אדם מודה לחבית ,עלול הוא
לעורר את רוגזו של החבר כאשר מדבר בצורה של בעם או
רוגז ,אבל כשמדבר בנחת ,אפילו כשיאמר דברים מרגיזים לא יכעס עליו.4
כגון כשרואה צורך להוכיח את תכירו ,אמר ,חביבי למה עשית כך ,לא
מתאים לך ובו׳ ,אז אפילו אם החבר לא יקבל את הדברים אף יכאבו לו,
בב״ז לא יתרגז ויתקוטט עמו.

וכלל זה אמור בבל דבר .למשל שליח צבור שרוצה שיאזינו vb ,vbsrb
יצעק בקול גדול אלא יתפלל בנחת ,אז כולם ישתקו וישמעו אותו.
וביו״ב אמרו במתני< ,שבת לד ,).שלשה דברים צריך לומר אדם בתוך ביתו

" 4מענה רן ישיב חמה" (משלי ם״ו).
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ערב שבת וכו׳ ,ובגט׳ אמר רכה בר רב הונא וצריך למימרנהו בניחותא בי
היבי דליקבלינהו מיניה .כי אם הדברים נאמרים בנחת יקבלו ממנו ,אכל
דברים הנאמרים שלא בנרות אינם מתקבלים ,ובפרט כשבא לעורר ולהזכיר.

הרחק מן המחלוקת

ועל

האדם לנקוט משנה זהירות שלא תגרם על ידי מעשיו או דיבוריו
מחלוקת ,שכבר נודע חומרת עוק המחלוקת ,וצריך מאוד ליזהר בזה.

ומעשה שהיה בתקופה מסויימת שנחלקו שני בעלי הוראה בהלכת ובא
אצלי אדם אחד ושאלני בהיתממות לדעת מה הדין באותה הלכה,
והבחנתי כי אק מטרתו אלא להרבות מחלוקת ,לשמוע דעתי ולהשתמש
בדברי ,ואק חפץ לידע את עצם ההלכה ,ע״ב אמרתי לו רבר זה שנוי

במחלוקת ,ואך שתעשה יש לך על מי לסמוך ,אבל להחזיק במחלוקת אק
לך על מי לסמוך .מיד התיש בטעותו והלך .מ

והדברים

אמורים אפילו במה שנוגע לדבר מצוה ,כגון מי שיש לו
יארצייט ורוצה להיות שליח צבור ,אם עי״ז יבוא למחלוקת

עדיף שלא יהיה ש״צ .ויש מה מעלה יותר גדולה לנפטר ממה שיהיה ש״צ
ותגרם מחלוקת ח״ו .ולא זו בלבד ,אלא גם מי שמונע מחלוקת מאחרים
יש לו מזה תועלת אישית בזה ובבא.

טוב שכן קרוב

"-במוצאי

יזם הכפויים רבים הולכים מתיל אל חיל ,ומתחילים נבנית
הסוכה ,אבל דוקא בשעות כאלה צריך לשים לב שלא תגרם
הפרעה לשכנים הרוצים לנוח לאתר התענית

לגבי

השאלת דברים ,מצוי שטשאילים ושואלים דברים שכן משכנו,
ואע״פ שצריך להשאיל בחפץ לב לכולם ,אבל היות והטבעים בבני

אדם שונים ,רש שיודעים רק לקחת ולא להחזיר ,מתעוררת השאלה ראם

בפעם הנאה שיבקשו צריך לתת להם או אין חובה לתת להם .הדין הוא
שמצות לתת ,אבל בתנאי מוקדם :לומר להם יתכן שאצטרך לדבר זה ,מתי

תגמרו להשתמש בו ע״ט שאבוא לקחתו ,וכך יקיים את המצות

וה׳

יזכנו לעשות רצונו ולא נבשל אמן!
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הלכות דיינים סימן מ בזז

הנמש לבית כל מה שימר עלץ בעה״ב

יעשה ומעשה בשמעון בן אנשיפטרם שהיו אורחי!
נכנסין אצלו ימר עליהן שיאכלו רשתי והיו טדרין בשורה שלא
יאכלו ושלא ישחו ולבסיף היו אוכלין זשותין .בשעת פשירחן הי*
מלקה אותן כו׳ נפנה ר׳ יהושע לאחריו א״ל ר* למה נפנית לאחריך
א־ל דבר אני צריך לשאול ממך מפני מה בני אדם הנכנסין אצלך
אתה מלקה אותן ולי לא הלקית א״ל ר׳ אתה חנם גדול ודרך ארץ
יש בידך מי אדם הנמסץ אצלי גזרתי עליהן שיהא אוכלעושוהין
והן ניררין בחורה ושברין .וכך שמעתי מפי חכמים שכל מי
שנודר בהורה ועיבר לוקה ארבעים .א״ל כו' חייך וחי ראשך מי
שנוהג לעשות כן הלקה אותי ארבעים שלך וארבעים של חכמים
ששנרוני ע״כ ובידאי ארבעים של חכמים הוא מל מידי דרבנן.
אלמא דעל מכת מרדום דרבנן הוא ארבעים כדאורייתא:

 *flVlמצאתי חילוק בין מלקות למכת מרדות לפי״מ שכתברש״י
בסנהדרין (דף ז*) כלי הדיינין מקל ורצועה .רצועה
׳
להלקית .מקל למכה מרדות .ע״כ והוא דמכת מרדות איש
כרצועה כמבואר בפ״ג דמם׳ מכות אלא במקל בעלמא.ותמימי
מה שלא ביארו הפוסקים דבר זה .ובמ״א יתבאר בוה:

הלכות עדות סימן כח
סעיף א כל מי שיורע עדות לחברו כשב הפמ״ע לחברו
לאפיקי עכי״סזכמש׳כ בם־ג .ואין זה דיוק’כמוש־כ
תום׳ בסיכה (דף ל־ט) מהא דמבואר בשבת (דף ק’נ) דחברו
בנכרי ג״כ .ועיין לקמן (שי׳ רכ״ח) מש״כ ליישב קושייתם על
רש״י בסוכה שם טיי׳ש בזה .ובאו״ת (סי׳ סקנ״ר ם־כ) שלום
לחברו ומבואר שם דגם ע״ה בכלל זה וכהתיש׳ בסוכה שם
דנם ע״ה מקרי חברו עיי״ש בזה .ובזהלישא למה שכשבמוב־י
מהדרת (חאהע״ז סי׳ ל״ח) בהא דלא ישא אלם מעוברת חברו

עיי״ש בזה:

משפט
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יורע ערות כשר .ולזה כיין הש׳־ך (בסי׳ ל״ד ס־ק כ״ז) עיי״שי
ועיין מה שכתבתי בסימן ל״ר מזה מיי״ש:
הארת ואחריו הנתיבים כתבו משבע שלא להגיד לשום ארם
ולא לב״ד מט דחל השבועה לשאר אדם מל בכלל נם
לב״ד עיי״ש .ולפע״ר נראה דזה ליתא .דלהרע לאחדים אינו חל
בכלל כמש״כ הר״ן בחשובה (סי׳ ע־ד) והיבא בב״י יו״ד (סי׳
רל־ח) ובהריב״ש (סימן קנ״ט) וכמיש״כ לקמן (סי׳ ע״ג) נוס
וכיין שמה שנשבע שלא יעיד הוא הרעת אחדים אינו חל בכלל:

אם

יתבענו שיעיד לו .המפרשים העלו דגם בלא מביכה ח יב

אלא דאורחא דמילתא נקט וטעמם משום דלא תעמוד על
דם רעך ומשום השבסאבידהעיי״ש .ונ״לדאיכאבזה גם משום
ואהבת לרעו כמיו לפי״ט דמבואר מ״י בשסהלמ״הפ״ו דבב״ק
דעדות הוי בכלל גמילות חסרים בטש .וכ״ה ברמב״ן בדרג.

0״ך

שבגוש־ 0׳

והרי הרמב״ם (פי״ד מה׳ אבל) כשב ואלי הן נמ״ח
אעפ״י שכל מצות אלו מדבריהם הרי הם בכלל ואהבת לרעך
כמץ כל היבריס שאתה רוצה שיעשו לך אחרים עשה אתה אותן
לאחרים ע״ש .ולפי״ז אני אומר דגם בעי אחי אף דאין חיובו
להעיד אלא מדרבנן כמבואר מ״ק (דף נ״ו) עכ״ז הוא בכלל
ואהבת לרעך כמוךוכמוש״כ הרמב״ם דנם מירי דרבנן בכלל זה:
לבזה אזדא ראיית האבני מלואים שני דגם על מטת דרבנן
מערבין מהא דאמרינן בעירובין (דף פ־ב) הנינא מ• י
שהולך לבית האבל או לביש המשתה והני מצות דרבק* נינהו
דשאני הני דמ״מ הרי הן בכלל ואהבת לרעך נמוך משים הכי
מערבין אבל לא על מצוה דרבנן בעלמא:

לבזה ניתא לי מהא דמבואר בנדרים (דף ל*ט) יאק נמלק
שכר על בק־ח .והרי ביו״ד (ס״ה סי׳ רמ״י) בשם הגהמיי״מ
מבואר דבמירי דרבנן טטלין שכר .ובק״ח הוי מדרבנן כמבואר \
ברמב״ם שם (ט״ד מה׳ אבל) וא״כאמאי אק טשלין שכר ע״ז.
ולהג׳ל ניחא דהוי לאורייתא משוס ואהבת לרעך ולכן אקטטלק
שכר ע׳ז .ולפי״ז הא שנסתפק בשע״מ בעד אהד טון דאק חיובו י
אלא מררבנן אפשר ייפול ליטול שכר עיי״ש (בסי׳ ל״ר) שנשאר \
בלע .ולהנ״ל מבואר היטיב טון דבעד אחד איכס משוס ואהבת \
לרטך כמוךה״ז דומה לבק״ח דהוי ג’כ ורבנן .ואפי״ה אק מטלק'

וראוי להעידו לאפיקי קרוב או פסיל .השט״י(םי׳ קמ׳ו בת״א)
דעהו בהאמיט לקרוב או פסיל מחייב להגיד מאחר
שהכשירו הוי ראוי להעיד .והביא ראי' ממש״כהב״י סי'ל״ז בשם
מ־א״ש והרשב״א שבהסכמת ותקנת הקהל מקבלין לעדים אפילו
—
שנר ע״ז ורו״ק:
קרובים דהוי כקיבלו עליהן קרוב או פסיל .ואם איתא דאינו ׳"-
מתוייב להגיד מה הועילו חכמים בתקנתן הלא לא ירצו להעיד
הני״י (סי׳ ל׳) כתב לכל שבועה אינה תנה כ״א בקבלה עצמו
זולת שביעת העדות דאף שלא פנה חייב יישמעה כתיב
טון דאין עליהם עונש ע״ש .ואין זה ראי׳ חרא רהתקנה תועיל
ומסיים וז״ל ואף גם זו נלע״ד יאם השיב העד איני רוצה לקבל
אס ילט להעיד ומיד דהרי חייבין להעיד משוס השבת אבידה אף
דאינן בלא יגיד.וכן מצאתי בסי׳ קצה׳־ח סק״ג שב׳ דקיבלו עליהן
שבועתך ומ״מ עדות איני יורע לך איט חייב ע*כ .ופיק מטיט
ח״א (שאלה רפ״ג) דרביט יונה ז״ל כתב דאין אט יולעין לך פדות
קרוב או פסול חייבין להעיד משום השבת אבירה .וגם איכאמשום
לאו כמקבל שבועה הוא ולאו כאומר איני מקבל וחייב .אבל
לא העמד ע״ד רעך .במידי דיוזע זכות וכמיש״ב בסי׳ ירד וא״כ
שיתק כאומר איני מקבל דמי ..אלא ייעח הרמב״ן דמושבעמפי
בודאי מועיל תקנת הקהל בזה .והמפרשים השיט מהירושלמי
אחרים אט' שותק חייב עיי״ש א״כ מבואר להריא דאומר איני
פ״ק לסנהדרין והר״ן בשם הרמב״ן פ׳ שבועות העדות דאפי׳
הכשירו לקרוב או פסול איני בכלל החיוב להעיד .ומה שהביא
מקבל ועדות א״י סטור ומש״כ בטב״י מטאר בראשינים כן:
השבו״י מהא דאמרינן בשביעות (יף ל״א) ואיט נוהג אלא בראוין
שה״א לבדו משום לעד אחד מביא לידי שביעה דאורייתא
אבל לא קרוב או פסול ולק בעינן ראוי להעיד וכמוש״כ
להעיד למעוטי מאי ר״פ אמר כו׳ וראב״י אמר למעוטי משחק
בקובית .זאמאי לא קאמר למעיטי ככשיר קרוב או פסול דאינו
הדמב״ם (בה׳ פדות פ״ה ה״ג ) דאין מחייבק שבועה אלא בעדות
כשר הראוי' להצטרף עם אחר ויתחייב זה הנשבע ממון על פיו
ראוי להעיד מצר עצמי דפטור .וי־ל בפשיטות לפימש״כהרמב־ן
והכס״ט שם כתב א״י מהיק היציא רטנו דין זה .וראיתי במפרשים
לתרץ הא דאמרינן בשבועית (דף ל״ה) שבועה שאין אט יודטין
שכתבו שק הוא בתו־כ (פי ויקרא פ״ז) ועול דהרמב״ס לטעמי׳
לך ערות או שהי׳ אחד מהן ק־ וב או פסול הרי אלי פטורין אע״ג
פכ״ר מהל׳ סנהדרין דמפרש כפר״חבכחוסש (דף פ״ה) דמרענא
דכבר הנן (בדף ל׳) ואינו טהג אלא בראוין להעיר איצטדיך יאפי׳
מכשילו פטירין וכהירישלמי הג״ל וא״כ ליכא למימר דאינו טהג
שטרא אשמי׳ שצריך לישבע וא״כ קשה קושיית התום׳ שם רבלא״ה
ע״א מעיד שהוא פרוע צטך לישבע וצ״ל כתירוצם דהי׳ קרוב
אלא בראוין להעיד ממעט בהכשירו דזה כבר שמעט ממתני׳
דלקמן דבהאי גיונא פטירין ולההום׳ שם (דף ל״ה) דתירצו בתי׳
א״כ מוכח מזה דאין קרוב זפסיל זוקק לשבועה וכן מהירושלמי
אחר י״ל:
(פ״ק דסיטה ה״א) עד אתד מהו שישקה מה אם טי שאינו זוקקו
לשביעת ממון ה־ה משקה ע״א שהוא זוקקו לשביעת ממין לא
חייב להעיד .בחות יאירנסחפק ביודע שהיא פם־לאם חייב
להעיד .ובאורים כשב בפסילו מחמת רשעת טין דאין
כ״ש .קרוב מה שישקה כו׳ ומדלא אמר ק״ו זה בקרוב ש״ט דאק
ידוע אלא לו הרי אין אדם נפסל עפ״י עצמי .משמע מזה רס־בר
קרוב מחייב שבועה:
דהעעס משים יכשר להעיר טון דלא מהימנינן לי׳ ולזה
ול״ב ג־כ מהא דקי? עד מט מד פשיל ובשבועות פ׳ד פטר
בעי מפי מד מקרבן שבועה משוס דאין ראוי להגדה.
א־צ ראי׳ דכבר מפירש כן בש״ך לקמן (סי* צ״ב *0ק הי) דהא
דאין משיס עצמו רשע דאין מוסלין לו ערות לכתחילה אבל אם והשתא אי ט״ר דאשה מהימנה לשביעה א״כ גם ער מפי עי
יטיב
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אזהרות לר׳ אליהו הזקן

\ךע מס לאהוב ולצדקספעלי~~)
לגרי שער נבלות ע>גיעולי

קריאת מלו דעת ")מעללי

במגלת ספר כתוב עלי:

המלים מn ,

מתק אזהרות
נ) שרש .בעטד״ז מ״ה 3׳ דריש הגה׳ מקרא ז״ל בזוהר הרקיע הקשה שאינו נראה למנות זה מן
דאבד תאבדון למרקר ע״ז ,שצריך לשרש המנץ ,שזה בכלל ואהבת את ה״א וגו׳ ,וכדאי׳
אחריה ,ודרשינן אגד ואמ״כ תאבדון ,וזה רמוז בברכות נ״ד א׳ ,בכל מאודך בכל מלה ומדם שהוא
בהפסוק שסיים ,האמור כדניאל ש׳ כ״ו נחרצה מודד לך .ולכן נראה ,כי לצדק מפעליו בפועל הוי
וכלה ,נחרצה שהיא כריחה ומשוך ,ואח״כ כלה מדרגה יותר גדולה ,כי זה הוי בפרסום גלוי ,וכי
לגמרי .וכ״כ היראים ז״ל מצוה פ״א ,ח״ל וכאשר ע״י ולצדק מפעלי ,מצוה המגרשת את הקנאה
יגדעגה ישרש אמריה ,רכבי׳ בסכיב ליראיו שם דלא והשנאה שמוציאין אש האדם מן העולם ,יגיע למדרגה
סגי גמה שקיצץ העץ מלמעלה ,אלא שמחויב גס של רע לאהוב ,והוא היסוד להוספת האהבה כהנה
________לשרש אח השורש הממו! בארז ________ .וכהנה ,וק מצות אהבת הריע בריבותה ,תגרום
ונא) לאהוב .הנה פה״פ ואהבת לרעך כמון  rלהוספה אור מסדי ה׳ ,להכרה אמיתית בכל מפעליו.
[ויקרא י״ח י״ט] ,העיר הרמג״ן
ז״ל עה״ת ,למה כתוב לרעך בלמ״ד ,ולא את רעך ,נב) ניעולי• ",איני יודע אם המלה גיעולי ,אינה
^5213'1דייק דבר מה ,אלא רק שלפי החרה,
כמש״כ ואהבתם את הגר [דברים י׳ י״ט] ,ולא
ואפשר שדייק לכחוב כן ,לכוון שאף שהנבלה כיא
כשוב לא תשנא לאחיך ,אלא את אחיך.
רק גיעולי ולא גיעוליך ,היינו שלא משה ,אלא שלא
ד״ל עפ״י מש״כ בס׳ מרדים פרק א׳ אות כ״ט,
נשחטה כדין תורה ,היא ג״כ בכלל נבלה ,וכמ״ש
שבמצות אהבת הגר יש שחי מצות עשה ,א)
משום שהוא בכלל ישראל ,ב) מפני שהוא גר והתורה ההעמק דבר ז״ל 3פ׳ ראה י״ד כ״א עה״פ לא חאכלו
אמרה ואהבתם את הגר ,עכ״ל .וכ״כ הרמב״ם ז״ל כל גבלה ,לא מבעי מתה ממש ,אלא לא נשמטה
בפ״ו מהל׳ דעות הל״ד .תה שדייק הפסוק לומר כראוי ה״ה בכלל נבלה ,וע״ז נתן הטעם כי עם
ואהבתם את הגר ,דהאי אש בא לרבות ,שיש כאן קדוש אתה ,וא״כ אק נפ״מ איזה נבלה ,ולו היה
ריבוי עם מצות אהבת הנר עוד מצוה של אהבת הטעם מפני שאינו נפש נקיה לאכול נבלה ,לא כיה
ישראל הכללית .ואם היה כתוב ואהבתם הגר ,או אסור אלא מתה ממש כר ,עיי״ש .והת״י שם כתב
מפורש לא תיכלון כל דמיקלקלא גניכסא כר.
ואהבתם להגר לא היינו יודעים אח האהבה השניה.
אבל באהבח ר? שאין כאן רק מצוה אמת ,לא היה ואולי לענין חשיבות המתנה לגרי השער הוא רק
בגיעולי ,כמ״ש התרגום ,דאילו במתה אין
נחון להוסיף המלה "את" ,ועי׳ בהגהוח בני בני-מין
כל משיבות בהמתנה ,ואולי דלק כתוב בגר ואכלה,
על הרמב״ם שם.
ונ״ל עוד בביאור הפסוק ואהבה לרעך כמוך ,כהא ובנכרי לא כחוב ואכלה ,כן דייק המח״ס ז״ל גשו״ת
דאי׳ סוף מס׳ ברכות לחלק בין בשלום ובק מיו״ד סי׳ י״ט .זלפמ״ש י״ל דמתנת הנבלה לגרי
.
לשלום ,ק הכא הכוונה שהאהבה שהיה באופן שטר הקפידה האורה רק אם יוכל לאכלה ,ואס
שתרבה תמיד אש הרעות "לרעך" שיגדל מפעם לפעם מתה מאליה לא ירצה לאכול ,ואין ערך למתנה כזו,
אבל בנכרי לענין מכירה אין אנו מדייקים בזה.
הרפות ביניכם .וזש״א "כמוך" ,כמו שאתה רוצה
שיגדל תמיד ההכרה שלך להכיר את מסדי השי״ת נג) מעללי .מוכח דעתו ז״ל דלא כבעלי התום׳
עכ״ח ,שכתבו דהס״ח שכיה המלך
שעושה עמך יותר ויותר ,ע״י שירבה השי״ת אשך
את טובו וחסדיו ,כן יהיה ניכר תמיד איך שמתרבה נושא עמו היה בה רק העשרת הדברות ,ומשום
שיש שם תרי״ג אותיות קראוה ס״ה .רדלא כהגרש״ש
האהבה שלך לרעך ,מהאהבה הקודמת.
וזח שסמך רבינו ז״ל מצות אהבת רע למצות ,ז״ל בסנהדרין כ״א ב׳ ,שכ׳ שהיה בה רק כמין המצות
ולצדק מפעלי ,דהנה הסמ״ג ז״ל עשין י״ז כעין אזהרות ,דבהמלה מעללי ,נכלל מעשי ה׳
כתב ג״כ להצדיק דינו של הקב״ה שנא׳ וידעת וגר  Iונפלאותיו .ופי׳ בהכתב והקבלה ז״ל 3פ׳ בא מה״פ
כי כאשר ייסר איש את בגו וגר [עקב] .והששב״ץ אשר התעללתי וגר .וכ״כ כמאירי ז״ל בסנהדרין,
וז״ל
אזהרות רבינו אליהו הזקן עם ביאור מתק אזהרות שפירא ,ישראל איסר עמוד מס (34הודפס ע׳׳י תכנת אוצר החכמת (0
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אזנים

שבעולם ,והגל משום שלא מחד" אפילו

(פ׳ ל״ד) בגר« "ואהבת לו כמור" .והקרים

פתאה "ריקנית" ,שלא ד״יה בד .כדי לשגות

אה• "ובי יגור אתך גר בארצכם לא תונו

ולגמל את הגזרה.

אתו" ,וגם סמיכות זו באה להשמיענו,

(יה) לא תקם ולא תמר.

עי׳ רש״י.

שהמדובר הוא ,שלא לעשות א

רעת

מזמן של "הוגה תוכיח" ,כי כאמת עצם

וא״ת» ״ותרחמיה לחברך בותר״ רכן בגר•

הדבר ,לאפר לחברו ,לפה לא השאלת את

"ותרהים ליה כותך" וכבר בארנו בהדוה״ד

מגלד^מב^ש — ,גם זה לתוכחה יהשג 1

זזיא ד״ה את ההבדל שבת רחמנים

שלא שהמוכיח אדיו פתחי׳ מנתו לש״ש

לגומלי חסדים (ב׳ המתח מחוך וע׳ ,שב״י

והנוקם והנוטר׳ לו הי׳ פיכיהו ,לפה או

מוינים בהן) ,ש״רחמנים" פירושו סור

השאלת מגלו לאיש אהר ,היה מקיים בזה

מדע ,שאינם עושים רעה לזולתם ,ו״גומלי

פגות תובהר" אבל כשהוא "פוביה" לטובת

הסרים" הוא כקום ועשה צדקה והסד .וגם

עצמו ,אז לא די שאין בזה מצוה .אלא

בעשיית צדקה ומסד םהויביס אנחנו ,אבל

שהוא עובר על "לא תקם ולא תפר" .ולכן

ע״ז לא נאמר "כמוך" ,כי זה בגדד אי־

אפרו בל ת״ה שאינו נוקם ונוטר כנזזש

האפשרות .וכפירוש הזה נאמר בת״י!

אינו ת״ה (יומא כ״ב) ,שהת״ח מקנא קנאת

"ותרחמיה למברך דמן אנת סגי לך לא

ה/צבאות ותוה״ק בלא שום הנאה עאמית

תעביד ליה".

וכמו הנמש ,שאינו נהגה מנשיכתו (תענית

ואהבת לרעך כמוך.

ר״ע אומר

וד 4אלא שהוא עושה שלימות המקום

זד .כלל גדול בתורה p .עזאי אומר זה

(וי״ר פכ״ס ולפיכך אק זו נקימה ונטירה,

ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה .ת״כ.

אלא תוכחת

ואהבת לרעך כמוך.

והדברים סתומים מאד .ונראה לבארם

רבים הממו,

ע״פ האמור ,שנים שהיו מהלכין בדרך

שאין זד .בגדר האפשרות ,ואיו אפשר

וביד א׳ מהם קיתון של מים אם שותים

לחייב את האדם להוציא את מעותיו על

שניהם מתים ואס שותה א׳ מהם מגיע

אחרים כמו על עצמו ,והלא ר״ע דרש.

לישוב דרש בן פסורא ,מוסב שישתו

והי אחיד עמן — חייד קודמים לחיי

שניהם וימותו ואל יראה א׳ מהם במיתת

חברו (ב״מ ם״ב) ז ונ״ל שהדברים אמורים

חברו עד שבא ר״ע ולימד והי אחיך עמך

ב״סור מרע" .שלא יעשה שום הפסד

חייך קודמת לחיי הברך (ב״ם ס״«.

בממון* כגוף ואפילו ע״י נרם — ,לחברו

ונראה טעם מחלוקות* שד״ע סבר,

כמו שלא היה עושה זאת לעצמו ,ואלה

שהאמור "ואהבת לרעך כמוך" הוא רק

המה דברי הלל להגר .מה דעלר מני

בטור מרע ,שלא יגרום למכרו שום הפסד

זוהי בל

או עגמ״ג ,אבל לגמול לו שוב משלו אין

התודה בולד— ובדברי מאתי אח״כ

שייך גזה ״כמוך״ ,אכל  pפטורא מובד

לחברך לא תעביד (שבת ל״א) י—

במהרש״א שם .ויש להביא ראי׳ לפירוש

ש״ואהבת לרעך כמוך" מלל גם "ועשה

זה מהסמיכות אל "לא תקם ולא תמר",

סוב" ,לגמול חסד מכספו לאחרי* במו

ומסיים • "ואהבת לרעך כמוך" ,היינו שלא
תעשה לו רעת וכן מאינו לשון זו למלן

לעצמו ,וממילא אף שהקיתון של מיס

פריך לאהד ועי׳ גמהרש״א ש* שאש

אונים לתורה  -ג ויקרא סורוצקין ,זלמן בן בן ציון עמוד מס 328הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לתורה

פרשת קדושים

מקיתון של םיס של שגיתם מכל מודים

שישתו שניהם וימותו) מחויב הוא מרכושו

רל:

ד״״מים האחרונים" ,שהי ,אפשר לבעלחזם,
להציל את חייהם.

ואהבת לרעך.

לקיים "ואהבת לרעד כמוץ" ולחלוק עם

"יגיד עליו רעו",

חברו את המים .והגה נאמן לשיטתו אמר

האמור בם׳ משפטים > "וני יגף שוד איש

ד״ע ,ש״ואהבת לרעך כמון■"" בגדר סור

את שור רעהו״« מה "רעהו" ,האמור שם,

מרע׳ הוא כלל גדול בתורה׳ יאק למעלה

כל ישראל בכלל ,אף "רעך" ,האמור באן.

ממנו .שחרי מרכושו אין צריך לתת למכרו

—

"כמוך" .כמו לעצמו .אבל כן עזאי סבר

לאהוב את בל איש מישראל .והיינו ע״פ

כבן פטורא .שאפילו מממונו מחויב לגמול

הדברים האמורים בדיבור הקודם.

חסד לאחרים׳ כמו שהוא מוציא בעד צרכי
נפשו׳ ולכן אמר׳ שיש כלל גדול מזה של

כל ישראל בכלל ,שמחויבים אגו

(י)0

את חקתי תשמרו.

מכתן שלא

מגה דק הרבעת בהמה והרכבת אילן מין

"ואהבת לרעך כמוך" והיינו "זה ספר

כשאינו מינו — ,נראה שההקים ,האמורים

חולדות אדם" ן והדברים יבוארו ע*פ דברי

כאן ,הם "חקי שמים וארץ" ,שאסור לשנות

ד״ב״ר פ״ח .בשעה שבא הקכ״ה לברוא את

חקי הבריאה ולייצר ע״י הרבעה והרכבה

האדם נעשו מלוז״ש ביתים כיתית ..הסד

ברואים ופירות חדשים .שע״י זה מטיל

ושמר יברא שהוא גומל הסדים ואמת אומר

דופי במעשי בראשית.

אל יברא שכולו שקרים .צדק אומר יברא
שהוא עושה צדקות ,שלום אומר אל יברא

ובגד כלאים שעמבז לא יעלה
עליך .הבגד הוא מעשה ידי אדם ,וא״א

דכוליה קטטת מה עשה הקב״ה נטל אמת

לומר .שע״י חיבור צמר ופשתים הוא

והשליכו לארץ ,...ע״ב .הרי שעיקר בריאת

ממציא "בדיה" הדשה בבריאת כמו

האדם היה מפני שהוא גומל הסדים ועושה

בהרבעת ב׳ מיני בע״ה או בהרכבת ב

צדקות וזה שאמר בן עזאי• "זה ספר

מיני אילנות אלא שהתורה אסרה ללבוש

חולדות אדם״ — ,אס תסתכל בספר

בגד ,שהוא מצמר ופשתים יחדיו .וביצירת

למרוח

בדיה או צמה חדש אסרה חורה רק את

הקטרוגים של אמת ושלום ,שהאדם הוא

ממעשה ,את ההרכבה וההרבעח אבל

מלא שקרים וקטטות׳ — תראה שרק

חפירות ובן הנולד מזה מותרים! ובשעמגז

"תולדות אדם",

איך

גברא,

מפני שהוא גומל הסרים ועושר■ צדקות

הוא להיפך ,שמותר לחבר ולתפור בגד

גבר® וממילא צוה אותנו הקב״ה גס על

מצמר ופשתים (שחרי אינו מייצר "בריה"

גמילות חסדים וצדקות משלנו עד אין

הדשה) ,אלא שהתורה אסרה ללבוש או

שיעור ,כי למטרה זו נברא .ו״זה ספר

אפילו להעלאת בגד כזה .ובטעם הדבר

תולדות אדם" בלל גדול מזה של "ואהבת

כתוב בם׳ החינוך מ׳ חקג״א בשם חרמב״ם!

לרעך כמוך" ,שאינו מהייב אותנו רק בסוד

לפי שהי׳ כומרי עכו״ם לובשים בזמן

מרע ואילו "ספד תולדות אדם" מחייב

ההוא כן .ובם׳ ס״ב בתב ,שיש תערובות

אותנו גם בעשה טוב ,לגמול חסדים

שלא הורשו ב״א להשתמש בהם ,בי יודע

ולעשות צדקות לאת שיעור ,אפילו לחלוק

אלהית שסוף המעשה היוצא לב״א מזה

את הקיתון של מים בינו לבין חברו.

רע להם .וראיתי בספר א*׳ שבשבנו לפני

אזני□ לתורה  -ג ויקרא סורוצקין ,זלמן בן בן ציון עמוד מס 329הורפס ע״י »נ«ו אוצר החכמה

אי

שבת פרק שני

ישהן ע״ש• ולדברד מסר ני״ס המקים <3מס* 3קתה• אמנם הדברים
מבוארים למס שהעידוגו (ל׳ נשסנדנוס י״נ) ט סהצלסכמסגס לאדם מסמרת
הפבעיי * נדדו כשם תחת השנם פשסי טונות פסאישום •א׳ 6ס :משמש סוס
הפושל טטרחו בארן• ודירתו נפליורם *  6*13לשמש  ccאהל נהם * והמשפע
סמנו טפל ישב ויעמוד קמסיו סל  'pfr 0000*3למס שהמושזע פהמזלוס (אשר
 cocoסולן  )0040לא יושגו לו הצלחוסיו * רק ממן מאומד והשמהטשר עדן מדנים
כד״א שטסום סוץס קציר ישמור ■ (ירט* 0׳) אמר אשר מר זרח׳ עליז השמש* ויהי׳
איכעי'שמסהשטש כסו אודי השמש־לנסלדרךרש״יומוהרש״א זה המייעוכמן •
ד6ל״כ לא טי קודם השמש הפכו רק למעלה סהממש׳וקיל) אמנם ההשפעה האלקיח
סנסייח אינהנופלסשמש הזפן ממשך־ אכל קרוב לביא פסה •בפרם יבוא המיסה
דמיה לא ימשכו •ע״ד אמרם ז״ל היום אש נקוט סממו (טי׳ מגינה ייבב׳ רש״י
ד״ס לפי• כ׳ שכל מעשה ארן מטניס ומעשה  wtכפסיהס מ״ב) כלומר טוס *
לאלממראמרזמן ־ לכך זאם ההשפעה מטארשבשם פוס השמש• וידענו כי
כעוסק בצרכי גומו ומשיניו בסשסדלוס נפרץ יסר גדול מאת* המרבה לא מדיף
סוס דבריושר מאשר יושיעו לו* המשפיעים הסכמיים* ט אין בתם »בם להעדיף
אולהחפיר• ו6״כ סשסדלוססארס ועמלו כמשק זה הפה לריק • vnאמרו מה
•מרון לאדם בעמלו שיעמל תמס השמש* כלומר בעמלו שיעמול כעסק מושפע זמניי
שמשיי• אין לו יסרק ועודף* ואמר• דבי ר׳ ינאי הדיוק ® 0האנןדם מעשיש לו■
כלומר הא מסעה אלקיס יש לו •סרק בפסלו  0כד״א ברכש ד׳ טא שעשיר *
ואמר* :השורה משיה עקב ממעון גומר וברכן וברן פרי גועל (ועיי׳ דרוש הס׳
.
בע״נ י״ב):
& 3tS Dמם גו׳ • שכועס הסב״ה על הצדיקים בפסי! ט׳ • וסיפא דקרא
כי ברוע פנים ייסב גג ,יתפרש כסרנו® שם * (ועיי׳ פוהרש״א)
 oraVבאנאשוש מט שכינתי׳ כו׳• ועוד נ״ל לשרש ס״ד העשס כאילויאסרכי נמלישם
המומר  pnpoהצורה וסאר המוסר כסני״ם לסי שהוא בשמם הגלוי * והצורה בלב *
לט שהיא סניפים ומושלם נמלק* הנוף טלו כמלןבנדור* ויתפרש א״כ מאמר מזב
כעם משחוק לסי הדרש 00׳ * כמליצת זקני נגב אשר השיבו מל שאלם אלכסנדר מה
יעבד אנש וימי׳ ימוש־ עיי׳ לפיל במאסר למדנו ארמוס היי״סכז׳:
 □Vונבחתי אני אס השממה • ללמדן שאין שמה שורה ט' • אלאמסון
דברי שפחה סל מצוה ט׳ • וכן לדבר הלכה ס׳ • כלומר
מזהיססדשהסשן המקרא• מבססי אני  06השממה • (לפה) אשר אין סו״ב
לארס ט׳ ט אס לאכול ולשטח ולשמוח גו׳* כלומר נמזג האסט ( 06השראה
שכינס אשר נאמר בו מ״ב ד׳ לכל• או הסורהצשרנפלן ט אין סיב אלא טרה)
איננו מהעצם וססקשר לאדם בזה העולם הסופר* אשר מקומו סמס השמש * ט
אם כשיאכל וישסה וישפס נשמחה של מצוה * ואז ילונו ויסעצםויססיר פ® בעמלו
—והששדלותיו« יט חייו • אבל השממה בטוחה לנדה בלי סטר פסל של מצוה
נאמר עליה ולשמחה מה זס עושה • כלומר זאש השממה אזר אנה וקמזדה
ואננס המה למטלה של סצוהסהזו עושה :
*ft 5תי 3אל שען כפיל נו׳ וכתיב פנה ט׳ • ל״ק  toק״ס הא בטלידעלמא
ב״ל ט המקדאוח עצמן ממרים בזה ביז המאמרים אל חמו כטל
כאולקו סן סשוה לו נם אתה • ר״ל בעמן אשר יאשר עליו סן סשוה לו ט'אל שען •
חזר ואסר סנה כטל כאלחופן יסא מכס בטניו*כלואר אלם בדבר אשי הנטל
יהא סכם נטרו* אם לא חסמו * (טיסזיקאוסךלאיןיודפ)ענהלו •אולסלפי
סאן לארס סממני׳ בירור מספיס * לרסס באיזה מנין ישווה הסונה אל הכתיל
 Aבמענהו ■ ובאיזה צטן לפטם לו ־ עדי לא •חא מבס בעיניו בררו רז? 0רה
 Wסרסקת מן ההפסד והוא דבמילידעלסא אשר אן העני{ המדובר יקר מרך ט הוא
מדברים של מהמן אלםען*אסנם במנין.טר*  06ישמן השומע ידמה לו כי
פדשסיקאדו*אודי• אל ד׳עסו הטזנס •וכזהיט׳מכס בעיניו ־®נה&וסווהקהה
אש שיניד והראה  6ספוט לעינו השמש ג
לא • יש ףמלד סני לממן לא תעביד ט׳ ואזן טרושא הוא זיל גמור ־
 1פירש״י ואידך * שאר ד״ח פיכזשא דהא טלתא היא לדעת
אזה דבר שנוי פ״כ* וסנה זס לא טין רק ללשון רש״י• פברש״י ז״ל• דלמנרך
 tabmזה הקניה ט׳ .אבל ללשון שני דלחברך ממש קאמר וחיינו גזלה גניבה
ם׳• אין שאר ד״ס טמשא רהא סלסא־ ולפי המשה נראה סט׳ כשני סקר ועיי*
טהרש״א הרגיש אסא שינה לומר בלשון שלילה לא המביך ס׳ * דהא שרנוס דהא
קרא מ׳ * טא וסרמס למברק■ טוטך ...א׳ מ׳ש*חהנראס ט הלל סרגט ל«
שהרגיש הרמב״ן ז? • אן יקבל לב הארס שיאהב אס אבירי כאהבסו אס משו ■
ע״נ אסר סרסב״ן ז? ט  000ואהכס לרפן כמוך הוא דדך הפלגה • (וטי׳
טהרי״פשער נ״נ) לזה הסיב הלל אס האהבה ססוזשלס בסורה פקנץ לעלילה *
וטיט לחמוק מזק* ובזה לא סטה האהבה בהפלגה וגיזום־ והוא שאסר דפלך
מני לשברן לא שעבת • ור״ל בסו שאפה אסב אז עצמך ולכן אנך פסטה שיושג

tm

לןהדברהשנזילן• קלאסשכיס שיושג לממן אזה דבר השמי א־לט שאמס
אהב אט •לסט טונה יינפןג״כ עיי'עלמ)־ ולפיו לא יטה מאמר כ«״ן־ «דד
ומשער כטשהאהנה •עד טט׳ הפלגה־ אכל ט 6דבי משך מצווי ואהבם• כטלז
•אמר * ואהבס לרמן סאכבה האפשריים * ואז־ •טס רסן כסוד * בלט מפיג דבר
הפשילו •כעו שאנן משכים שמשיג דבר השטילן :אודק-לט שירע הלל ט יש
במאמרהנזכר (ואסנת לרעך מין אשר) בשק השורה כינה אנימייס• עד
/שלא נצעגן להשיב אט מקרן לשליאה * אבל סאר  06מאמר כט״ך על
סשיפז* והטרדטס שט רבו טו תו י לזה
ערכי נמל
«* rtאי •ומאט■ אסרסלל• אלהמשג״ר־ טהטמש ססטאר
מאמי מיו איניייסדל והנגלה אשר נמאער ואהנש לרעך «דך טא
 p mcsxwעל פטי
*  (*nבעמן שלילה *סהדמלןסני למברך לא
«י פאפמ אמג  v+נלא ד» אשי
העביד • אבל אדן סירושא • אשר •ש בזה
ספלה  ks69 13ק  rFpאע מן
המאמר זיל נטר• כלומר לאשמט* בלט
 S3תל • ומט גש  fioינט א•
אס שלמוד וסשכיל :
 ert • rb«;rtvfaגיל s*ac
יהיסאהיהחעמינ לשד o*c5£o־ TSK 3 dhחש לקיש מיד וטה"אמוצה אאן* ־׳
גו׳־אפוגשזהסדר זרעינדפביאר
«ל3 5אש»3סת פסיא »n( * 3
למגיש) ולד cs 3שו & 3מדע א9ג אצלמו דרס שדש טסה' •ט האטנה נאסר
מפג״י־ «* ־ כי  ftpsלמימנז סל איזה פו-כס מקדה ביאסה כזמן משיד* אבל
מיג לשד 9א.סש * מ^נ אמר א « to jgלשה בשמלת אזה דבל מציר ופסיק•
וא» 1מילושא דל משד * וא טמ משו וטיניןאמ לברך א^השלי גס במס הציון
סו •3וא סהל לך־ם עמס וזאננס
לל9ןסשן* < wpi pyנ* 3־  ftלנד 6ושמ  900שאס סאטדם ט פאט ישm ,
3מדל ::ובררו* <מל5נו  toערל קצא ממוח הסוסלטס* רק להקדסס אזה
(3לפ לפ״י) יאי ®ץ תמי לשימי שובה־ מיש• וסנה סרן הזרמה מא אטה
סשילא• להך׳ש  •inיסיקץנ״ש■ וכנס דכולטן• טלפי ראות אנה טא הפסד תליון
עמדו סש כל ש3א אל סססלש * אט שהרי הזרעונים מפטנגים <רביבים*וצרקביש•
מאן דלא מוין וסיכל' מפואר 3מם ואנחש מקווים ומאמינים ט כזה יחן למם
שמד • ועוד ה ל»ש אך • •טל «ע לאכל וצססה סברן * והאדם המסמצס בהברס
 0T10על השאלס • ואן אשק אמל מראו* השכל וידוע אתו־ בזההמנין• יסואר
לקייש עילי מיץ! • אלש למ״פ סאמר
כבעל אסעה:
סמ מין עאזרה *1ל • 6יד»א
.מיקץמעמט סמע 9עאמדדואס3ע עוזך• זה סדר מהנר * נדאז לפרש זה
המאסר לפי הפשע * בסם שמלת
לנמוכמך* יעא• מר לעגנן&
עע3יד*ו3אמעאן סס רק פלל׳•  ftאטנ׳מטא סמוכה למלת עשן ־שדל ט נפל
קיוס • והנמר טש כאשס עין אמנו הדםהישראלי■ צרן להאמין סטסיו שהמס
עסואר 3ששמסד *רק 0ע מ׳לפד״ע ורוממם לאמה הישראלים בבגמוש עיושדוס *
אש גזסה> מי טע • כי האי עלצ לפי מעשיהם (ולטי צודים מאט יש* כאז״ל
תמי לס״סי «ןדא• לא י׳דסלשצשודי מקדש ישראל והזמנים *) ועוד אמר במדרש 0׳
מה שיוכר סליליס הסמן * אגל עור אמור שבע שבשום סטטוס אפסי  pשמימוש
סהף אןי״ש
ומקץ נאמד ין«ס כזמן שישראל פושה רצונו סל מקום 0״׳ ר׳
עאמל ואהבה לתן 3ןין האהנס
נרכוש במשגון• ו' ביאור זס״ואס' המטרד *
לאהוג אש מאב מה מהוא עו3לעד
האלסיס  .בממ-א אס סש ל^ם יענך ד׳ ביום צרם וביארנו (דמש ססג האמה
ושרקסשיא ם״  61 -יושאר זס סני״ע ב׳)טהסו• ט גם  poויום הפטגל לצרה
כשהסשף * וטא אהוב • ואש » סעבעו יענן ד׳• והיינו ט יש*.בן מם אלהי
לעומס  aאער י״ע כל סאמד «ר 9יפק״ב■ ע״ש*וזהו שאמר סעיה ע״ת אשמש
לפמה יר נקרא רי*מ אהז״ג ם* כאמי סזך• הסיוסדס אד •חט פדר מועד* הסין
גש הש*י יששרכו עכל סמק משאר ח״ע לן מוחין ישועוסגו׳ *.וטח״ן טא נרדף למלם
ועוד פסיף עטע א אהסהומששף א שיגו״ב במאמר ישננך גו׳ * xb״ טוסו מא
ס&ל אהזיג ידו״ק:
בגבודזש ישע נו':
■ זה מדנשים* פיי׳/־ש״יומוהרש״אז״ל־ול /שנמלמ״ש ינפוסהיג *
השמי בלא אשה שרזי נלא מעיה וידענו  9השומה הוא טחן וסוזק אל
המוקף בם *וטינו מ״ש שם במה אשה עוזרסו * אדם מביא שפין מסין כוס■
 pecפשק לובש* לא נמצאם פארה מיניו וספמידסו פלרנליועיג ■ וכלזהמנויר
בשוקף ועוז:
ישועלת* זס סדר נזיקין •אסמטמשלסי ע׳ אקטסדין צדקו יחדו• זה סדי
נדקין שיש ט כל סדינין ■ ס״כ ר^ל שסל סדינים סססמטה זס ®0
*
ויעזרוזה6ה• טי׳ר׳טסהנאמנים • גדרזזסהסרן 00דבריסכטס ט* *
נעלי אסומו״ש* וזה סצסוס טשועה והעזר ודו״ק:
לדעת• זה סדר קדשים •פירש׳ידעם עדיף ממסמס עיני •ראה מט ט סטה!
עדיף פקדטם־ וכ״כהגאןמדןנל בעל ג״אבפשיזש״יוז?• הימים
*
’וםי ?™* *S
בקדשיס נקרא מכסה 0׳• ואמר דמס זה סגר מהנדס
• (מיי׳ פסמיס מצויין מיו דיה ר״י) חס רל 6מוהרש״א ז? מהסלט לומר
לט9ן0כ 90זה סדר מהנדס ודעס קדט׳םס׳(אצ 6מקע לט החדרן הו׳ )tft
tot
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אלה

המצות

אמרו ח״ל כל המעביר על ממתיו .מעבירין לו על כל עונותיו.
כי הוא ממדת המורא ית׳ כי מעביר על פשע .ומוהל אשם הוא
ותמיד מטה כלפי הכד .ואינו נוקם ונוטר לבני ישראלד־ושתי מצות
אלו הם תחת סוג מצות והלכת כדרכיו .ומצות ואהבת ליעד כמור•

ואם לד שנא שהברך יהיה נוטר ונועם לד .למה זה אתה נועם

■ונוטר לו .והנעימה והנטירה לא נתנה אלא לבני עשו .שנאמר
בו ועברתו שמרה נצה .ומחמתם נודע לו לדוד .כי הגבעונים
לא מבני ישראל המת כי ישראל אחיזתם במרת החסד והאמת

ומחמת הנטירה והנעימה לא יש הסד ולא אמת כי הנוטר ונועם

בערבו ישים אורכו מתי יבא לידו אויבו .כדי להנעם ממנו .ואם

יבא לנטירה יבא לידי נקמה .ואם יהיה בידו יבא לידי רציחת
ולא יהי׳ עיום וישוב בעולם ועונשיה מפתיה שבמדה שאדם מודד

בה ימדדו לו בב״ד העליון כי מדה כנגד מדה לא בטלת פרע הזי
שרבי עקיבא נענה מפני שהיה מעביר על מדותיו .וחכמי האמת
אמח כי מי שיש בו מרה זו געשה שותפו של שרו של עמלע.

והוא מושן• אותו לחלקו וחבלו .ומשתמש בו ופועל פעולותיו על
•ידו כאחד משאר שלוחיו .לכן שומר נפשו ירחע מלהיות נמנה

_____________

לא׳ מהם ודי מה«

־רמג <עשהצט> לאהוב כל אהד מישראל הכשרים אחכת
הנמש וכמו שחומל על עצמו ועל ממונו
<ד צריד לחמול על הכירו הישראלי כי זח כלל גדול כתורת
שנאמר ואהבת לרעך כמוך:
זמדנקט ערא לרעך• .בא להודיענו דהיינו אפילו שהרע לך .ומיינו

•טעמא לפי שהוא כמוך .וכמה פעמים שלא במתכוין אתה מרע

את עצמך .ובאמת שגגת הרופא כוונת הבורא ית׳ היא .א״כ כך
הוא .היזע הרע שבא לד מצד אוהב וריע .מאת ה׳ היתת זאת

אפשר כדי שלא תצטער כל כך .ואפשר כדי שתצטער .יותר

והכל הוא לטובתך .כי אין דבר רע יורד מן השמים .ולפיכך מצות
(רסג) שכת ל״א! סהי״ד מ׳ דשת פרע ו׳ו סמים ם״« ר« ממ״ב
עשין ט׳ו סמ״ע סימן ה׳.
אלה המצות חאגיז ,משה  pישראל יעקב עמוד מס (159הח־פס ינ״י תמת אוצר החכמה גס

:

קנד

לה

&»£3#

המצות

^1

עליד לאוהבו .כאהבת המשלהו .כי שליהאדרחמנא הוא ודעהו.
ומדלא כתיב ואהבת כמוך לרעך .בא מאמר ת״ל להודיענו גדר

אהבה זו עד היכן היא .ולפיכך אמרו מה דלך סאגי להברד לא

תעבד .דהרי אין בכלל נדד האהבה זו שאם אני אוהב הפץ יקר
לעצמי .והוא תחת ידי .שאתנהו לאהובי .רק החפץ והרצון מוב

שיהיה לי שכשם שאני הייתי רוצה מי שיעזור לי בשעת דוחקי.

כד אני כל זמן שביכולתי מחויב אני לעזור לאהובי .וכשם שאני
איני רוצה מי שיגנוב לי או יעשה שום דבר צעדי .כד לא ארצה.
אני לעשותו לריעי הישראל^שהוא עמית בתורה ובמצות דוק

רמד

רמה

רמו

רמז

(ל״ת קמה) שלא להרביע שום בחמה וחיה במין שאינו
מינו שנאמר את חקתי תשמרו בחמתך
־
לא תרביע כלאים:
(ל״ת קמו) שלא לזרוע בא״י שני מיני זרעים כגון
חמה ושעורה או פול ועדשה כאחד שנאמר
שדך לא תזרע כלאים:
(ל״ת ק«) שלא לאכול ערלה כל שלש שנים
הראשונים לנטיעת האילן שנאמר שלש
■
שנים יהיה לכם ערלים לא יאבל.
(עשה ק> לחיות כל פירות היוצאים באילן בשנה
הרביעית לנטיעתו קדש כדי שיאמלום הבעלים

(דפד) כלאים פרק זד ,ב״ק נ״ה׳ ב״מ צ״א« סד״י״ד ה׳ פלאים
םה״פ ל״ה רי״ז< סמ״ג לאוין רפ״א! יודה דעה סימן רג״ז.
(דמה) כלאים פרק זד ,קדושין ל״ה! סהי״ד ה׳ כלאים מרק א׳ו םת״»
ל״ה רט״ו! ספ״ג לאמו רצ״ה« יורה דעה סימו רכ״ה רצ״ו.
(רפו) ערלה סרק א׳ו ר״ה דף ב /קדושת ל״ה .כבא בתדא כ״ד»
 .סהי״זז ה׳ מאכלות פרק י׳ ועיין זד מעשר .שני פרק י׳« סה״םמ
ל״ה קצ״ב« פמ״ג לאוין קמ״ו! י״ד סימן רצ״ד« סמ״ק סיפן רמ״ו,
(רמז) פעשר שני פרק זד ,קדושין ג״ד ,ברכות ל״מ« ראש השנה דף■
ב׳! סהי״ד זד מעשר שני פרק ם׳ י׳« סה״ם פ״ע קי״ט« ספ״ג
עשת קל״ז« י״ד סימן רצ״ד« ספ״ק סימן רמ״ם.
מ״&4
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ספר

תורת ה,
עםיהמש מגלות והפטרות
ונוסף עליז

אם למקרא
כולל הערות ,והקירות ,וביאורים הישים על פי הכמת הלשונות
(פילולוג׳יאה) והבקור (קריטיק) וקדמוניות (ארקיאולוג׳יאח) זקורות
ככל ואשור ומצרים וכיוצא  tואמונות ומנהגי גויי קדם ,ומשפט
חרוץ על קצת רעית והשערות חכמי ומכקרי הזמן ,ועיון שוקר על
קצת מדרשי הבמינו וקבלתם תלמודית ,גם אלהית ,בכל אשר יהיה
רוח הכתוב ללכת — וכאשר .הביאני ה׳ עד הלום כן יעזרגי להוציא
לאור מהספר הזח א□ למקרא מה שניגע לנביאים וכתובים,
ונם החלק השני ’טמנו כמעשהו קראתיו

אם למסורת
על דברי חז׳״ל במשנה ,תלמוד בכלי ,וירושלמי ,ספרי ,וספרא,
ומכילתא ,ומדרשי הרבות  tותנחומא ,ושאר ספרי רבותינו הקדמונים
קטנים עם גדולים  tככל אשר אני מראה אותך בספר הזה לא נופל רכר ■

)

להשיב האטת על מכונו ,ולרון דין אמת לאמתו,
הכינו וגס חקרו אליהו כ ,אמתג מליוורנו

ספר ויקרא
.
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ע"י חיים תשע״א

פה ליוורנו יע״א כשית התרכ״ג
כיפים חדש של החכם דט״ל אליהו בן אטוזג וחבריו
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מרשים יט

טו

תךבי_ע בלאים שרך דא־תןרע בדאים
ו?גך כלאים ש#קנז לא_י5#ה #ריף :
^איש ^י־ישבב את־אשה שבבת־ןויץ

והו>פ שפחה נחרפרת לאיש והכלה
לא נפדתה אוי חפשך־י לא נתך־דיה
בקרת תהיה לא יו^ו כי־לא חפשה:
כא והביא את־אשמו ליה1ה אל־פתח
אהל מו#ד איל אשם ן « וכפי #ליו
הכהן לאיד־ ',האשם לפניייתוה #ד־
חטאתו

ואהבת

לרעך צמוך • ממח ששנה וכר,כ ואהבת לרעך ולא אמר
(יה)
לבכי עמך  tשמעכו שככלל רעך כל מין האדם והרי 1ה
כאלו ואמר ,כל כך צריך אתה ליזהר מלנקום ולנטור את בכי עמן כי זה
כלל גדול ואהכת לרעך כמוך יחיה מי שיחיה ,וממה שיורה שהאמת כן הוא
מה שכתוב להלן כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך
הי גרים הייתם כארץ מצרים — ושמא תאמר גר זה איככו רק גר שקבל
עליו כל המצית א״כ הגר אתכם מת בא ללמדנו ואם הוא גר צדק הרי הוא
כישראל בכל מקום שיהיה הא למדת שאין לגר זח קורכח עמך רק חיותו גר
אחכם ,וסון הפסוק יוכית שכתוב כי גרים הייתם בארן מצרים .שמענו
שמדבר על חגר שדומה לישראל כארץ מצרים  tוכמו שלא היו ישראל שומרי
חורת המצרים ,הן אין צריך שחגר חזה יחיה שומר חורת ישראל ,רק ז'
מצות כני נח — ומה יפו דברי משה שכתכ חכן> אקר ואהבת לרעך כמוך,
בהמתך לא תרביע כלאים השוה החמורה שבמצות המוסריות — לקלה
שכמציח השמעיוח לומר לך שאין יתרון לזו על זו אלא כלן שוין לפני
חכמתו

סער ויקרא יט

חטאתו א0ר חטא ונסלח א מחטאתו
אישר חטא^ & של-ש< ע וכי־־תבאו אל־
•־ 1%

י ■יו

.• iי־

ו J

הארץ ונטעתם בל־^ןמאכל^ערלתם
#־י^  vhV Wrr*£שגים ’יזיד•
לכם .,ערדיס לא .יאקד-י ן כי ובשנה
חלולים
דןרביעח יה;ך! בל־פריו
ליחוך ,ן כה ובשנה החמייטת תאכלו
אח:וןךו להוקיף  o$jתבואתו אני
נירא רנאכלו^ל״חדם
ןה!ה
לא תנחשו ולא העוננו :ש לא תקפו
פאת
חכמתו ית׳ הכשגכחמחכמתינו והמכינה קשרי המציאות כלם בסקירה אחת •

לא

תאכלו על הרם • כן היה מנהג עוע״ז לחתקכן על הסרים
(כו)
ולחפור גומא ולהרוג כחמה ולשסין רמה בגומא ,וא ת״ה נשבעים
אל המת שיבוא לדרוש ממנו מה שירצו Pluclic Ilisl. de Cicl. 1.
 —- 4)12.ווה טעם השבעים שהעתיקו לא תאכלו על הרם לא תאכלו על
ההרים — ומזח נכין מ״ש כיחזקאל אל ההרים לא אכל — וגם מדרשו לא
1ז מהכוונה זו עצמה שהרי דרשו חז"ל לא אכל בזכות אבותיו  tשהם המתים
שהיו מעלים סגוים עוע״ז אלא שחסכו הכוונה דרן ככור כלפי ישראל " וגם
נסתייעו משם הרים שיש כמשמעו אבות כמו כרכות הורי — והמנהג
שזכרנו אצל עוע״ז הוא שהיה נגד עיני חז״ל כשהורו שלא לשחוט כתון
הכלים ילא לתון הגומא שכן דרך עכ"ום ( tעיין חולין כ' מ״ה והרמב׳ים ס'
שתיטס כ' ס ),עליו תסובנה מליצות הנביא (יחזקאל ל״ג) עמדתם על
חרבכם עשיתם תיעבה ׳ שכן ספר אומירוס הקדמון על אוליס כשחיה דרש
מנפש טירתיאס על חזיתו לעיר איטאקא ,ואתר שעשה כל מה שאמרנו
למעלה עמד והחרב כידו להרחיק כל שאר הנפשות המשתוקקות לדם ההוא
עיין ()Pluclic ibid.
לא
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מראה מקום

י יזהר מאד בכבוד שמים וקרשיו ,שהרי על (יב) בדק קדשים חרבה (יב) מימרא דר'
שילה .ומאנשי בית שמש נענשו מיתה על שלא נהגו כבוד (ע)
יוחנן בן תורהא
יומא מ׳ ע״א ועי׳
[ח] בארון וכל שלא חס על כבוד קונו 1ט] רתוי לו שלא (יד) בא שבהנ״ה ע״בהיס'
לעולם ,ועיקר כבוד ה׳ הוא לימוד וקיום תורתו ,דעשיית רצונו זו
ד״ה כל האומר.
(יג)סוע׳ל״הע״א.
היא [י] כבודו.
(יד) חרגה ’ff
ע״א במשנה
ושסמ״זע״אבגמ׳
ון ,
וקדושין מ׳ ע״א על
המסתכל בקשת או
אהבת רענו
עובר עביר׳ בסתר.
א ואהבת לרעך כמוך היא מצות (א) עשה וכלל גדול (ב) 1א] בתורה1&(—'.מזב״ס ס״ו
מהלכימ-מע^ן
ומלא בא״ח סי׳ קנ״ו( .ב) מימרא דר״ע בח״כ והביאה רש״י במקומו.
.

------------ ----------

;

- -------- --------------------------

ביאור
ירחץ לכבוד שבת .גם הלל חשף ראשו ע״ש עי׳ שבח ל״א ע״א ,גם אבישי היי מחייף רישיה בד׳ גרבי
דמיא באפניא מעלי דשבתא ,סנהדרין צ״ה ע״א; אי נמי אע״ג שרחץ ע״ש שחרית לכבוד קונו מצוה לרחוץ
נס ע״ש ערבית משום כבוד שבח ,דהכי גרסינן שבת כ״ה ע״ב רחיצה ידים ורגלים בחמין ערבית וט׳
ואני אומר מצוה וכו׳ עכ״ל וכן כתב רש״י שם ערבית ליל שבת ע״ש ,וכן נראה מהרמ״א בא״ח סי׳ רס״ב
שלא ירחץ לשבת אלא סמיך לערב שילבש מיד בגדי שבת ע״ש — .ודברי הרמב״ס בפרק ל׳ מהלכות
שבת ק״ק שהוציא כבוד שבת מקרא דלכבוד ה׳ מקודש .,ובשבת קי״ס ע״א מוקמינן לההוא קרא על יה״כ,
רק וכבדתו קאי על שבת ע״ש וי״ל.
[ח] בארון .בנמ׳ אמרינן שהיו קוצרין ומשהחויס עי׳ רש׳י שלא בעלו ממלאכתן לכבדו והאי ראו לשון
בזיון כמו אל הראוני שאני שחרחורת עכ״ל ועי׳ מהרש״א ח״א ,ונראה שהיה להם ללות אוהו,
דהא אפי׳ בס“ת ®שק  pהרמב״ם פי״ב מהלכות הפלה ועי׳ ב״י א״ח סי׳ קמ״ע .ולעניןעוזאעי׳סומהשם.
[ט] רתוי .לפ״מ שפירש ההוי״ע בחגיגה שם דהיינו נוח לו שלא בא לעולם ,ק״ק הרי בסתם בני אדם
נמי כן הוא ,דהכי נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא עירובין י״ג ע״ב ,וכן קשה על
הא דמרגלא בפומיה דרבא ברכות י״ז ע״א לפרש״י וחוס' ,וי״ל.
[י] כבודו• עוד תראה שמשום כבוד אין כה״ג מגביה ידיו למעלה מהצין ,סוסה ל״ח ע״א ,ואין ישיבה
בעזרה ,שם מ׳ ע״ב ,וההיכל חיפו זהב ,פסחים נ״ז ע״א ,והחמירה חורה בגנב יוהרמבגזלןמשוס
שלא השוה כביד עבד לכבוד קונו ,ב״ק ע״ס ע״ב ,ולא ישמע לאביו לעביר עבירה דלכולכם חייבין בכבודו
ב״מ ל״ב ע״א ,וענץ יששכר איש כפר ברקאי עי׳ כרתות כ״ח ע״ב ובא׳ה הלטה לולב•
[א] ובלל גדול .במצוה הכללית הלזו צריך אני להאריך קצת בבאורה .בפסחים קי״ג ע״ב אמר רב
שמואל בר רב יצחק אמר רב דאי חזי ביה דבר ערוה מותר לשנאתו ,דכהיב כי הראה חמור שנאך
מאי שונא אילימא שונא נכרי וכו׳ אלא סשימא שונא ישראל ומי שריא למסניא והכתיב לא השנא את אחץ
בלבבך אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא כולי עלמא נמי מסנא סני ליה מאי שנא האי ,אלא לאו כההוא
גונא דחזיא ביה איהו דבר פרוה ,רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה׳ שנאת רע.
וכדעה זו האחרונה פסק הש״ע ח״מ סי׳ רע״ב ע״ש ,ודבר עריה לאו זיוקא אלא הוא הדין שאר איסור
והוכיחו ולא עשה השובה כנראה מהש״ע שם ומהרמב״ס סוף הלכות רוצח ,וכן משמע מהגמ' דקאמרה
אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא וכו׳ ,משמע בכל איסור ועבירה שעובר אי איכא סהדי כ״ע מסני סני
ליה ,וה״ה אי חזיא איהו בלחוד דשרי למסניא .והא דמצריך הרמב״ס שהוכיחו ולא עשה השובה אע״ג
דבגס' לא נזכר דבר מזה ,נראה דאל״כ אפשר שאינו אלא שוגג ,דומיא דההראה שלא נחנה אלא להכחץ
בץ שוגג למזיד ,סנהדרין ח׳ ע״ב ,אי נמי מפשעיה דקרא דכתיב לא השנא וגו' הוכח תוכיח וגו׳ משמע
דוקא
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דוקא אחר שהוכיחו ולא קבל מוהר לשנאתו ועי׳ סי׳ ל״א ס״ק י״ב ,ואפילו אס איני אלא עז פרס ס״ל
לרנב״י דמותר לשנאתו ,הערת ז׳ ע״ב .וחעפ״כ אס מצאו נבהל במשאו ,מצוה למעון ולפרוק עמו ,שמה
ישהא בשביל ממונו ויבא לידי סכנה וכו׳ הרמב״ס שס ,והסמ'ק עשה פ׳ ס״א כתב ואעס׳ק שמוחל
לשנאתם ,הזהירה ההורה לרחס עליהם ולעזרם בעת הצורך• ומה שכתבה התורה מצוק דסריקה ומעינה
בשונאך ,והיינו היכא שהוא לבדו ראהו עובר דבר עבירה ,ולא היכא דכולי עלמא מסגי סני ליה ,והיינו
בגונא דאיכא סהדי ,נראה משום דבנה״ג דאיכא סהדי ב״ד עונשין אוהו ,ואחר שקיבל דינו ועונשו בב״ד
אשור שוב לשנאתו ,דכיון שנקלה הרי הוא כאחיך ,מכוח כ?’ע׳*א ,מה שא’כ כשהוא לבדו ראהו עובר,
וא*כ קרא רבותא סא-משמע לו אע״ג דהתרת או מצוק השנאה עדייו קיימה ועומדת ,מ״ס מצוה לטעון
ולפרוק עמו\ — ואין להקשות האץ מותר או מצוה לשנאתי בכל שעה ושעה ניחוש שמא”הרהל חשובה י
י בלבו כמו דאמריק בקדושין מ״מ מ״ב שהמקדש את האשה ואמר מל מנת שאני צדיק אפילו רשע גמול
מקודשת שמא הרהר השובה בדעתו; דשאני ההם שאומר מל מנת שאני צדיק ,משא״כ בלא״ה כששותק,
מוקמינן ליה אחזקחיה שעודנו כמו שהיה ,וסברא זו כתבה הלח״מ פ״ח מהלכות איכות הלכה ה׳ ע״ש,
מיהו הב״י באה״ע סי׳ מ״ב הביא דמות שהמקדש בפסולי עדות מחמת עבירה חוששין שמא הרהרו תשובה
בלבם והביאם הרמ״א פס ע״ש .אכן בתיח נראה לכ״ע שאשור לשנאתו ,דהייסא לן שאס עבר עבירה
בלילה אל תקרקר אחריו ביום דודאי עשה תשובה ,כרכות *p c»6.-4־ S3hצרין^.-דק<-אץ^ק
3לוצתי טובא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה ,סוטה ח׳ ע״ב פסחים ע״ה ע״א וכתובות ל״ז מ׳ב
ובמקומות אחרים ,הא קרא דואהבח לרעך אינו שייך בעובר עבירה ,שהרי מותר או מצוה לשנאתי ,לא
נל שכן במי שנתחייב מיתת ב״ד שעבר עבירה חמורה כל כך ,ואפשר ניון שדרך כל המומחין להתודות
1
כדהנן סנהדרין מ״ג ע״ב ,ומהכפר לו על ידי כך על הכל מצד תשובה כמו שכתב הרמב״ס בפירושו נזיר
 -Tna:nד׳ הניאו נס התוי״ט שס' לא מקרי שוב רשע ואסור לשנאתג7אבל יותר נראה דמצות האהבה ־־
ואיפור השנאה מסתמא המה גם ע {פ ע ו ל ו ת ה א ה ב ה ו ה ש נ א הך״או לבדעל הפעולות ההנה,
וכן נראה ממצות אהבה הש״י מפרש״י דברים ו׳ לדדקמ^דמערכין ע״ז ע״ב בברייתא דאמרינן לא
תשנא וגו׳ יכול לא יכנו וט' הלמוד לומר בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר מכ״ל ,דמסברא החיצונה
היינו אומרים דאיסור שנאה קאי על פעולות השנאה ,אלא מדכתיב בנבבך שמעינן דבשנאה שבלב הכחוכ )
מדבר ולא .על פעילות השנאה כהכאה וכדומה; אבל במצות אהבת רענו ,דכא כתיב גבה בלבבך ממילא
קיימינן בסברא החיצונה דק^על פעולות לעבודות האהבה ובמניעת סלהרע לו ,ולא כאהבה שבלב בלבד.
וכן משמע מהא דאמר מר בר רב אשי פפילנא ליה לצורבא מרבק לדינא מאייטעמאדחביב עלי כגופאי,
שבת קי ט ע״א ,ומאי רטהיה ,הא על כל אדם מישראל נמי כתיב ואהבת לרעך כמוך ,ועוד דאס כן
אי אפשר להיות דיינים לישראל ,דודאי לא יעברו על מצות עפה ההיא אבל אס מצות ואהבת לרעך
נמוך נאמר דוקא על פעולות האהבה אתי שפיר ,דת״ח היה אוהב גס בלבבו כנפשו ,אע״גדסצותאהבת
לענו לא נאמרה אלא על המעשים והפעולות .אבל אין לומר דמשוס כך הק וכשיהיו בעלי דינץ עומדין
לפניך יהיו בעיניך כרשעים ,אבות ס״א משנה ח׳ ,דהשתא מותר לפנאתן ,דודאי שמשים זה לא נפטר
הדיין ממצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ,ואשור לדיין לעטר עליה מפום כך!.וכעמשמע קצת מדברי
הרמב״ס סי״ד מקלטת אבל שכל הדברים שהביא שם שנכללין כמצות ואהבת לרעך כמוך ,טלם הם
<־$־ <%׳ פעילות או דטר ,לא דברם שבלב ,וכמו  pבס״ו מהלמת דעות הלכה ג׳ ע״ש .ועי׳ סי׳ י״ז .על P
<-^</אסינו ברשע ,ומי שנתחייב מיתת ב״ד ,אע״ג דמצוה לשנאתו בלב ,מ״מ הפעולות שיוצאין ממנו נגדו צרטן
להיות בדרך אהבה ,דמצות ואהבת לרעך כמוך ,לענין הפשלות והמעשים שייכין גס נגדו ,ועל כן מצוה
,
'״*• y'ju'xעליט נברור לו שתה^סה^ולנלזיובנו דברי הלל שבת נ״א ע״א שאמר מאי דסני לך לחברך לא תעבד,
? ולא אמר ותרחם למברך טחך שהוא התרגום פל ואהבת נרעך כמוך עי׳ מהרש״א ח״א ,להורות שעיקרי
' מעת ואהבת לרעך כמיך היא על המעשים שביגיט לבי! רענו ,לא על האהבה שבלב .אבל לכאורה משמע
מהתוס ,דלא סבירא לה 1הכי דבפסחים שם ובב״מ ל״ב ע״ב הקשו דטק דמוקשנן לקרא דכי תלאה
? fgן^ץזמור שונאך בישראל שמוהר לשנאתו ,מה כסייח יצר שייך כיה שמותר לשנאתו ע״ש ,ולפי דברינו את
$קיר ,דאע״ג שמותר לשנאתו בלב ,מ״מ לעגין לעשן ולפרוק שהמה פשלות ,מועלת עליו המצוה של
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ואהבת לרעך ,וא״כ לענין הפעילות צריך לנוף את יצרו לעשות רצון יוצרו ,ומדלא תרצו הכי משמע דלא
סבירא להו לחלק בכך ,וק הנ״י בב״מ שס הקשה  pבשם הרמב״ן והביאו הרמ״א להלכה בח״מ סי'
רע״ב; אבל נראה דנם לשיטתם אתי שסיר דבלא״ז יש להבין מה הקשי ,דאע״ג דמותר לשנאתו ס״מ
הרי התורה צוחה בפירוש למעין ולפרוק עמו ,וא״כ שסיר שייך כסייח יצר על המעשה ,להשיב לאיש
בפועל אשר הוא שונא לו בלבבו ,אלא דסברתס היא ,כיק דאינו שונא לו אלא מכת מצוה ,דמצוה לשנאתו,
אבל לא מצד שהרע לו ,א׳׳כ ממילא אץ שנאתו אלא במקום מצוה ,אבל בהפסק מצות השנאה ,גס הוא
לא שונא לו ולא מבקש רעתו ,וא״ב כיון דלענץ פריקה וטעינה אץ מצוה לשנאתו ,אלא אדרבא הוא
מוצוה ועומד לעזור לו ,לא שייך כפיית יצר אצלו בשביל השנאה ,שהרי אין פלל שנאה כאן בזה ,וא״פ
שפיר הקשו גס אס המצוה של ואהבת לרעך כמוך שייכא גביה לעכין הפעולות ,דאכתי מה כפיית יצר
שייך ,דכיון דמצות השנאה לא נאמרה על בכה״ג ,גס הוא לא שונא לו בכה״ג .והא דפסקינן בח״מ ש©
שאם שונאו משוס שעבר עבירה אץ צריך לשעון עמו וכו׳ ע״ש היינו שאין צריך להקדימו כמו שכתבשס
הבאר הגולה ,ופשוט הוא ,אבל ודאי שגם לעובר עבירה צריך לסרוק ולטעון עמו בעלמא .ואין להקשות
למה לי קרא בסריקה וטעינה תיסוק ליה דבלאו הכי חייב למעק ולפרוק משום ואהבת לרעך כמוך,
דיש לומר לעטר עליו בשני עשה ,ועוד אפשר קצת לגלות יותר על מצות אהבת רענו ששייכא גס בעובד
עבירה .ונראה שגס משמעות הכתיב  pהוא דנביה איסיר שנאה כתוב לא תשנא את אחיך ,ודק שהוא
בעל עבירות אפילו לתאבק תו לא מקד אחיך כנראה מע״ז כ״ו ע״ב דאמרינן לכל אבידת אחיך לרבות
את המומר ,והיינו אוכל נבלות לתחנון כדמסרשינן שס ,ודוקא התם מרביק ליה מדכחיב לכל אבידת אחיך
דדרשיק אבידת כל אחיך ,כמו שכתב הסמ״ע מ״מ סי׳ רס״ו ס״ק ה' ,אבל בעלמא מוסר לא נקרא
אחיך ,וכן הביא המור י״ד .סי' רנ״א בשס ה״ר אליעזר שאינו בכלל ומי אחיך עמך ועי׳ בב״י שם ,וק
משסע קצת מהסוגיא דססחיס שס דאמר סלי עלמא מיסני סני ליה ,משמע מטעם דלא מקרי אתית
דתרא־דמשלי הא אכתי~לא הביא ן אבל במצות אהבה כתיב ואהבת לרעך ,וכל ישראל ,גס מומר לתאבון

כ]

מקרי רעך ,כנראה מסנהדרין נ״ב ע״ב שישראל אפילו עובר עבירות בכלל רעהו הוא ,ועי׳ סנהדרין נ״ז
ועי׳
______ ושם פ"ד משגה ג׳ בתוי״ט1 ,וpipנראה
ע״א רש״י ד״ה ישראל בעט״ס מותר ע*ש
ע״ב jע־
מב״ת pל״זB U
■?P
)
ימב״ס פ״ב מהלכות גניבה^־זאס״ג דמהרמב״ס הלכות רוצח פ״ד הי״א משמעק^זפיבהמה דקה לא מתד
־־דעך ,נראה דמה שכתב ?אץ זה רעך לא קאי אלא על עכו״ם דאייד בהו ברישא ,אבל רועי בהמה דקה
דאין ממלין אינו אלא משום חיזוק לדבריהם כמו שכתבו ההוס' בע״ז כ״ו ע״א ,ובפירוש כתב שם הלכה
י״ב דאוכל נבלות לתאבון מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו ,ומסכים זה למה שכתב שם בסוף הלטה
רוצח ואע״ס שעדיין לא עשה חשובה מציה לטעק וכו' שמא וש׳ ויבא ליד סכנה והתורה הקפידה על
נפשות ישראל בץ רשעים בין צדיקים מאחר שהם נלוים על ה׳ ומאמינים בעקר הדת שנאמר אמור
אליהם חי אני נאום ה׳ אם אחסין במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה עכ׳ל .ואע״ג דמהלכה
י״ב משמע דרועי בהמה דקה לאו דוקא ,ס״מ לא התיר לעמוד על דמו ,אלא לבעל עבירה השמד
ברשעו ושונה ט תמיד ע״ש ,ועי׳ ח״מ סי׳ הכ׳ה ובאחשנים ,ואפשר דהנהו אע״ג דאיקרו רעך ,וא״ע
שייך גבייהו לאו דלא תעמוד על דם רעך ,מ״מ ב״ד מכין ועונשין פלא מן התורה כמו שכהט החוסי
בע׳ז שם/.ודוקא עמיתו דרשיק עם שאתך בחורה ב״מ נ״ט ע״א1ואעפ״כ לאו כל הפוסקים שווים שדוקא .
ליראי השם מוזהר עי* ח״מ סי׳ רכ׳ח .וק אשכחן דכתיב רשע למה הכה רעך ,וסרש״י בחומש רשעה
כמותך ,ואעפ״כ למדין מיניה בסנהדרין נ׳ח ע״ב דהמגביה ידו על חברו להשתו נקרא רשע ,ש״מ שנס
המגביה ידו .להטת רשע מקד רשע .והא דשמעיק מיבמות כ״ב ע״ב דאינו חייב על הכאת אביוכשאינו
\
עושה מעשה עמך ,משמע לא כש״כ שאינו חייב בכה״ג על אדם אחר שאינו הביו ,היינו שאינו חייב מיתה ץן
קי.
אבל מ״מ איסורא איכא ,כנראה מהרמב״ס ס״ה מהלשת ממרים הי״ג וכמו שכתב הלח״מ שם ודלא
7
כהתוס׳ ביבמות שם ,וא'כ נראה שה״ה אדם אחר שהכהו אעי׳ג שפטור מלאו ,מ״מ איסירא מיהא עביד
וידינו כיעיל מצוה משה של ואהבת לרעך כמוך ,ועי׳ סנהדרין פ״ה ע״א ,וזהו שדקדק הרמב״ם בפ״ה
מהלטת חובל ומזיק ה״א שכתב כל המכה אדם כשר מישראל וט׳ דרך מציק ,וי״ג בזיק ,הרי זה עובל
בלא תעשה שנאמר לא יוסיף להכותו וכו׳ עכ״ל דוקא אדם כשר ,אבל אם הכה אדם רשע סטור מלאי
אבל
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אבל ביעל מצות עפה של אהבת רענו כדלעיל .ונראה שהגרסא דרך לציון בהרמב״ס היא הנשנה,
שהמעשה שלמדין מיניה בסנהדרין ,שהמגביה ידו על חברו להכותו נקרא רשע כדלעיל ,היה דרך מציון
י׳עי
כדכתיב והנה שני אנשים עברים נצים ועי׳ לקמן סי׳ ל״א ס״ק ה׳8.טל_,כן מצווים אנו גס כו לברור לו
מיתה יסה ,שלא נרע לו במיתה מנולת ,או לביישהו עם המיתה עי׳ ש15ה ח' ע״ב ,שהרי גס התורה
חסה מל עוברי רצונו שלא תמות במיתה מנולת למ״ד משקה ואח״כ מקריב מנחתה שהלכה כמותו סועה
י״א ע״א .וכן נראה מהספרי פרשת ראה והביאו רש״י שם דכחיב לא תאבה לו וגו׳ דאמריק שם מכלל
שנאמר ואהבת לרעך כמוך יכול אתה אוהב לזה תלמוד לומר לא תאבה לו _מכ״ל נראה להדיא אי לאו
דמעטיה קרא היה אפילו מסית .בכלל מצות האהבה /וא״כ צריך לומר שגס חוטא מקרי רעך| ,רק מסיח
יצא מכלל האהבה כיון דמעטיה קרא ,ואפשר דללאו ילירעי׳ סה׳ימ ל״ת י’ז.
ודגה מדברי הרמב״ס סוף הלכות רוצח שהבאתי לעיל משמע שבעובר עבירה שמצוה למעון ולפרוק עמו,
הוא מטעם חשש שמא יבא לידי סכנה בלא העזר ,וא״כ היכא דליכא לחוש כלל לסכנה אין צריך
לטעון ולפרוק עמו ,אבל נראה שמל מטם לא נסמור לבטל מצוק דאורייתא ,שהרי אפילו על טעמי המצות 1׳יכד
שאמרו חז״ל אין אנו סימכין להלכה ולמעשה ועי׳ י״ד סי' קפ״ג בתפארת ישראל ס׳״ק ג׳ ,ועוד דמאן
)זי\
יפיס עי׳ בא״ח ס ",שכ״ט מג״א סק״ה ,ועוד הרי התורה לא חילקה ,ועוד הא אשכחן דמצווין גס להשיב
אבדתו ,ח'מ סי" רס״ו ,ובכלל הזה להצילו מכל נזק שם סוף סי׳ רנ״ע א״כ אין מן התימא שמצווין גם
לטעון ולפרוק עמו בלא טעמו של הרמב״ס/.על כן נראה דהרמב״ס טעמא דקרא דריש ,גס לאיים עלינו
אבל לדינא
שנהיה נזהרים בשמירת המצוה הזאת ,כיון שבלא מצות עשה גס חשש פקוח נפש נוגעת
גס הוא מודה ,שגם בלא חשש סכנת נפש מצוה לטעון ולפרוק גס עם החוטאיס/אכן ל הכוח אדסרשע ־

בי,

בשביל דברים מגונים שעשה כדי להדריכו לדרך טוב וישר נראה דשפיר דמי ,לאלבדה5דלאל&ילבללאיד"
מעירוכין מ״ז ע״ב שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהיה ריב״נ קובל עליו לפני ר״ג ,וכדאשכחן גם
לרבו של שמואל שהכהו על שהיה מאכיל לבנו בלא נטילת ידים ,חולין ק״ז ט״ב ,אלא גם חבר לחבר
מותר בכה״ג ,כנראה מרב הונא שהיה מכה וחובט את חייא בר רב כדאמרינן וכמו שסרש״י בעירוכין
ח’5ר
שם ,וזהו שדקדק הרמב״ס וכתב כל המכה וכו' דרך ניציון הרי זה עובר בלא תעשה ,בהלכות חובל
ומזיק שם ,דדוקא דרך ניציון עוברי ,אבל לא אס מכהו להדריכו לטובה .ולענין מלמד תינוקות עי׳ ב״ב
י'י)ז
כ״א ע״א .וכן פסקינן בח״מ סימן תכ״א סעיף י״ג ברמ״א דמי שהוא תחת רשותו ורואה בו שהוא
עושה דבר עבירה רשאי להטתו וליסרו כדי להפרישו מאיסור ואין צריך להביאו לב״ד והביא תה״ד
סימן רי״ח ראייה לדבר מב״ק כ״ח ע״א ,ולדברינו איכא עוד ראייה מעירוכין שם ,ויותר מזה אפילו
באינו תחת רשות מרב הונא שם ,ונראה דהתה׳ד יותר ניחא ליה להביא מב״ק שם דמוכח משם שאפילו
-----אס חבל בו פטור• ------
_____________________
היוצא מדברינו אלה שגם לעובר עבירוחידאורייתא לתאבון ,מצווין אנו לעמוד לו בעת צרתו ולעזרובמאח
דפריקה
הצורך מכח מצות עשה של ואהבת לרעך ,ואפילו להקל טרחתו בהצלת נכסיו ,דומיא
ןה
וטעינה כמו שכתב הסמ׳ית .שחובה עלינו למזור נם לחוטאים מבני אומתנו בשעת דחקם וצרתס^.גיש־~
שלא מעלין דהיינו אותן שמנו חז״ל ע״ז כ״ו ע״א ,ויש שקנאין פוגעין בו סנהדרין פ״א ע׳'ב ואעכרכ הבא
לימלך בב״ד אין מורין לו שם פ״ב ע״א .ולענין חייבי מיתת ב״ד בזמן הזה עי׳ ח״מ סי׳ תכ״ה .רק
הב״ד יעניש אותן כדת וכדין של תורה או למגדר מילהא דנצינן ולייטיק ותלשינן שיער וכו׳ מ״ק מ״ז ע״אי
והיינו הב״ד כנראה מהרמב״ס הלכות סנהדרין פכ״ד ועי" יבמות צ׳ ע״ב אבל לא שנעזיב מבני אומתנו
ואמונתנו ,בשביל שגברה פעם ושתים תאוהס על שכלם ,בעת דחקם ,ולעמוד מנגד בעת עגיס ולעשות
אותם הפקר לאגרוף ושבט כל אנוש; ועל דרך זה יהיה שלום שלום לרחוק ולקרוב .ועי׳ בח״מ סי׳ י״ב
סעיף א׳ דלא נהגו בזמן הזה למחות בעוברי עבירה ,מיהו אם רואה אדם ששה איסור דאורייתא במזיד
בפרהסיא ,מונעו ממנו במהירות האפשרי ,אע״ם שהוא רבו אינו חושש לכבודו וגם אינו חושש אס מזיקו
בנכסיו על ידי כך ומקרי מוסר נפשו על קידוש הפס ,מהא דרב אדא בר אהבה ברכות כ׳ ט״א ,ועי׳
יו״ד סי' ש״ג .אבל יש להסתפק אס ראהו עובר על איסור דרבנן והתרה בו ולא קיבל ,אס מותר לשנאתו
דהא העובר על דברי חכמים מותר־לקרותו עבריינא ,שבח מ׳ ע״א ,גס נקרא רשע לרבא ,יבמות כ'
ע־א
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מראה מקום
בל שאפשר לו לבקש רחמים על' [ב] חברו ואינו םבקש (ג)

ד

בין שאירע לחברו צער בגופו בין (ה) שאירע לו נזק בנבסיו יבקש
עליו רחמים.

ה

ואפילו אם הוא עצמו צריך לאותו דבר יבקש רחמים על חברו;
ומתוך בך הוא [ר] נענה )ו) תחילה.
הטתפלל בעד אחר או בעד עצמו( ,ז) יכלול אותו בתיך שארי ישראל

(ג) מימרא דרבה
בר לזננא סבא
משמיה דרבודריש
ברטת
מקרא
י"" ע״ב•
(ד) מימרא דרכא
שס.
חכרייחוח
(ה)
ש״ח נן’ז ע״א
ואילו
ממצורע
שמשיר פממיו ועי1
סי׳ ט״ז סעיף ז׳.

הצריכים לאותו דבר ,שמתוך בך תפלתו נשמעת בזבותן של רביפ4

מרבא ורבה

ג

ו

נקרא 1ג 1חוטא.
ואם ת״ח הוא צריך (ד) שיחלה עצמו עליו שנאטר ואני בחלותם
לבושי שק עניתי בצום נפשי.

ז יתפלל על (ח) החולים שירפאו ,ועל ת״ח שהם 1ה) תשושי בח
שיבריאו ושהיו עופקין (ש) בתורה לשמה ,ועל פושעי (י)ישראל

(ו)
בר מרי דלמדין
מקראי ב'ק צ״ב
ע׳א.

שיחזרו בתשובה.

( 0כר׳ יוסי ור,

חנינא שבת י""
ע"" כפרש( /ח) מרבא ,דמצלינן אקצירי ואמריע׳ ר״ה פ״ז ע׳א ,ואמר מאן חולץ רבנן נדרס מ״ס
ע״א( .ט) מתפלת רב ספרא ברכות י״ז ע״א( .י) ?;משה ,סימה י״ד ע1״א ועי׳ ברכות ניז ע"" והשב
לב עובדיהס לעבדך.

ביאור

ועי׳

ע״א ,נס ח״ב מיתה כדאמריכ 1בברכות ד' ע״ב מן אמר ר״ע מירובין כ״א ע״ב ודהא דרבא שס
כתובות ייז ע׳א הוס' ד״ה מבנולין וכו' ו״״ש ,וחוזר עליה מעורכי המלחמה לת״ק דהלכתא כותיה ,סועה
מ״ד ע״״א ,ועי' כיי' כ׳ ס״ק ג' ,גס החוס' בקדושין ל״ב ע״ב "ה רב יהודה כתבו ,שאס זרק ארנקי
ליה רשע הוא ע״ש ,אע״ג דשאר מרס אין בו משוס בל השחית אלא מדר״נן עי' סי' כ׳ט סעיף ד"
ורמב״ס פ״ו מהלכות מלטה ,וצ״ע•

[ב] חברו .לשיטת תי׳י סוכה ל״ט ע*א ד״ה הלוקח ללב מחברו ,דוקא מ״ה לגבי ע״״ה או הבל לגבי
חבר קרא חברו ,אבל הטס' הוכיחו שס שגס ע״ה לגבי חבר נקרא תירו ,וכן !:ריאה קצת מהא
דמרגלא בפימ״הו דרבנן "יבנה ברכות י״ז ע’א ,והיינו כמו שכתב ההר״ע "מאי ט״דמשנהב׳בשסהר״ש
דבני אדס דג״סי אהדר קרו' להו חיריס ,ומ״ש ס״ז משנה א' ורש פ״ג דקדושץ ואשכחן עוד דכל ישראל
אחר מקרי חברו ■אע״ג דלא גייסי אהדדי עיי' כלאיס פ״ב משנה ז' ושס פ״ד משנה ז' ופרק ז' משנה
"' ה' ויומא דף פ״ה ע"" במשנה.
[נ]

ואינו מבקש .גס אנשי מעעד הה מתפללין בעד כללוה ?:גאלל ,בניתיה
אמר לשמעיה פוק אכריז רר" חללו ימא דרחיס לי ליבעי על' רחמי,

ח^^^ר«״״ז
"׳ה

""ב ,רמא
ואלמלא

חפלתו של דוד ושל חבקיק יט' סוטה מ״מ ע״א ,וכן כל יחיד המו^כ^ר לכך "עד הכלל ובעד יחידיס
כדאשכחן בתעניח כ"" זכ״ה ,ור' מנש" בן פשא היה מתפלל "מ" החוליס" ,רכות ""ד ע״ב ,ומי לנו
גדל ממשה שמסר עצמו למיתה בתפלתו בשכיל ישראל wm־ ואס אין מחיי אא  *wוחבב לו ירשי זה
לזכות יגדול ^י' סוטה י"" ע״א ,ועי' סי' ל״ד םעיף ל״א.
 Mנענה תהילה .ולפ׳ז היה אפשר לפרש הא "אמר ר' חנינא מי שיש לו חולה "תוך ביתו צריך
שיער״נו וכו' שבת י״" ,שכינתי שרק שהוא צרץ לחיי•! "בר יתפלל גס על אחרס שעי״כ הוא
נענה החילה ,ור' יוסי נמי אפשר "אייר "כהיג ,אק רח״י שירש מטעס דסעיף ו' "ש.

1ח] תשושי כח .עי' רש״י נדרס מ״ט ע""" שזהו "טבח הכלתנו רופא חולי עמו י-שראל ועל פולשת
סיפריהס ,ועי׳ בר״ה שס "סוס' ,ומי' ס' ’"ח ס״ק י״ז.
ויודיע

קנד

,באר משה

שו״מ

(סנהדרין מ״ג ב׳) במעשה עכן שמעל בחרס וביקש
יהושע מקוב״ה שיגלה לו מי הוא זה שמעל ,והשיב
לו קוב״ה וכי דילטור אני לך הפל גורלות מיי״ש ,הרי
דקוב״ה איננו מגלה כדברים האלו ,ולא מצינו שמשה
הי׳ מפיל גורלות אלא ע״כ השליח הגידו למשה,
ונכון .אח״כ מצאתי בערוך השלחן (סי׳ ח׳ סעיף ר)
שכ ,ככל הדברים.

הנה

ידועים דברי המגדל עח הנפלאים בשם
ז)
הספרי (בפ״א מהל ,רוצח הלי״ד) דעל
מה שכ׳ הרמב״ם (שם) כל היכול להציל ולא הציל
עובר על לא תעמוד על דם רעך ,פ״ז כ׳ המגד״ע
ח״ל :ולשון הסיפרא מניין אם יודע לו עדות אי
אתה רשאי לשתוק עליה ת״ל לא תעמוד על דם רעך.
הרי שכל היודע עדות למי שהוא וע״י עדותו יכול
להצילו אס איננו מעיד לו ואינו בא לעוזרו ולהצילו
עובר על לאו דלא תעמוד על דם רעך .וחידוש
שבש״ס (סנהדרין ע״ג) הובא בכם״מ ומגד״ע לא
הביא כל דברי הסיפרא רק סוף דברי הסיפרא מניק
לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר או מיה גוררתו
או ליסטים באים עליו שהוא חייב להצילו ת״ל לא
תעמוד על דס רעך .ואפשר שאינו אלא אסמכתא
אבל עכ״פ דרשת חז״ל הוא ואסמכוהו אקרא.
ובילקוט (רמז תרי״ב) איתא מנין שאם אתה יודע
לו זכות וכו .,עכ״פ כל היודע לגלות את המפזר שמץ
פסול וכל דיבור רע על ת״ח רבנים אדמורי״ס וראשי
ישיבות ממוייב להגיד מעצמו מכח דברי הסיפרא
שלא לעמוד על דם רעך ואין לך יותר עובר על לא
תעמוד על דס רעך מזה היודע להצילו מבושה
ומבזיון ושותק ,ועוד אם הב״ד שבעירו לא יטילו
חרם חמור על הכותבים פלסתר ועל היודעים מזה
שיגלו ,הס עוברים בעצמם מל לא תעמוד מל דם
רעך והם בעצמם עוברים שלא לבקש זכות למי שאין

אשם בכפו ממי ששופך דם חבירו ומבקש רמתו
היפך זכותו ,כנ״ל ברור כשמש.

וערד

דהלא מפורש ברמב״ם (בפ״ו מהל,
ח)
דיעות הל״ג) ח״ל :מצוה מל כל אדם
לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר
ואהבת לרעך כמוך ,לפיכך צריך "לספר בשבחו"
ולחום על ממוני כאשר הוא חם על ממון עצמו

"ורוצה בכבוד עצמו" .והמתכבד בקלון חבירו אין לו
חלק לעולם הבא .הרי כל המספר בגנות חבירו עובר
על מצ״ע דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך ,וכל
השותק והי׳ בידו למחות עובר על מצ״ע של ואהבת

לרעך כמוך ,דכמו שהוא לעצמו לא הי ניחא לי,
שיפגטו בכבודו ברבים באופן גס והי מצטער מל

בזיונו כשמבזין אותו ברבים כמו כן הוא ממוייב
מצד מצ״ע דואהבת לרעך כמוך לעשות כל מה שבידו
למשות להציל כבוד חבירו ולהשתיק המדבר או
'הכותב בזיונות מל חבירו ולקיים דברי הרמב״ם
"לספר בשבחו" .וכדברי הרמב״ם מפורש יותר
באריכות במתק לשון החינוך (מצוה רמ״ג) .ואפילו
לפי שיפת המהרש״א (שבת ל״א א ,בח״א ד״ה
דמלך) שכ ,לפרש דלכן אמר הלל לאותו הגר דעלך
סני למברך לא תעביד ולא אמר ליה כתרגום
אונקלום ותרחמיה לחברך כוותך ,לפי דמשמע ליה
להלל דקרא לא איירי אלא בכי האי גוונא בל״ת,
דגבי לא תקום ולא תטור כתיב ,ועלה קאי ואהבת
לרעך וגו׳ שלא תעשה לו רמה מכל דסני לך וכו,,
אבל לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת לרעך
כמוך כדאמרינן חייך קודמין לחיי אחיך וכן מוכיחין
דברי ת״י טיי״ש .היינו במקום שחייך קודמין לחיי
אחיך לא אמרה תורה ואהבת לרמך כמוך אבל
במקום דלא שייך למימר חייך קודמין חל עליו החיוב
מצד מצ״ע ואהבת לרעך כמוך גם להמהרש״א והן
דברים ברורין ואק לחלוק על האמת .ומכ״ 5לפרש כן
דעת המהרש״א כדי שלא יחלוק מל הרמב״ן (ויקרא
י״ע י״ז) שהביא ג״כ דברי ר ,עקיבא שלמד חייך
קודמין לחיי חבירך ועכ״ז כ ,לפרש למה אמרה תורה
ואהבת "לרעך" כמוך ולא אמר ואהבת את רעך ,כי
בתיבת "לרעך" צותה התורה שיאהב לחבירו בכל
ענין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב והשוה אותם
במלת "לרעך ועיי״ש דברים נמצרים דברי אלקים
חיים וא״א ששום אדם יחלוק עליו וגם המהרש״א
שידע מדברי הרמב״ן חלילה לא נחלק עליו כנ״ל
ברור ,והגם שספרי רבותינו מלאים מכל זה סגי
בהכי למ״ע (שוב ראיתי בפמ״ג (או״ח סי׳ קנ״ו)
שמסתפק בדעת המהרש״א ולפענ״ד הדברים ברורים

כמו שכתבתי).

ואספר

לדור האחרון פובדא שידמנא בבירור
ויודיע להעיד בתורת ואם לא יגיד
שפעם הופיע כתב פלסתר בכל חוצות נגד רב אחד
(אינני רוצה לפרסם שמו) והרשעים אלו בנפשותם
המחו והמציפו מד שבחשאי נכנסו לבית הכנסת של
אותו רב בערב שבת ק ,והניחו בכל סידור וסידור
כתב פלסתר זה נגד הרב ,בע״ב אחד שבא בביהכ״נ
כחצי שעה לפני הזמן ממש כנגד הרגלו מצאו בסדור
שלו ,חשב שבודאי גם בסדורים אחרים הניחו ,וכן

באר משה  -ו :שטרן ,משה בן אברהם ( }12{ )10עמוד מס 154הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

למען תלך בדרך טובים וארחות עריקים תשמר
(משלי ב ,כ)

יהודה מוריאל

בדרך טובים
מצוות שבין אדם לחברו
לאור המקורות במקרא ובהלכה
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המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה

ההסתדרות

הציונית
ירושלים תשל״ה

העולמית

•!/

בדרך טובים

14

נכונות ,ובמידת האפשר — לפירוט הסעיפים המעשיים בחיי יום יום ,מגמת
הדברים היא לעקוב אחרי המושגים ,דרך המקורות הראשוניים והעיקריים,
והם :התורה שבכתב ,מדרשי ההלכה ,המשנה והברייחות ,ומן הפוסקים —
בעיקר הרמב״ם ,שדבריו הם שיטתיים ביותר בגיבוש ההלכה (כמובן ,מבלי
להתכוון לפסק ההלכה למעשה) .דרד הלימוד היא בעיקר דרך השוואת
המקורות וניתוחם ,מבלי להיכנס לפלפולים פרשניים .המטרה היא לדלות
מהמקורות עצמם את עיקרי הרעיונות ,באמצעות כלים לשוניים והגיוניים.
אין גם הכוונה למצות כל נושא על כל פרטיו ,אלא אך ורק להעמיד את
יסודותיו על פי מבחר המקורות .ממילא לא ראה המחבר כל צורך להביא
בכל אחד מפרקי הספר את כל החומר המקראי ,התלמודי והבתר תלמודי
גם על כך ניתן לומר :ואידך פירושה הוא — זיל גמור .׳
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פרק ראשון :אוזכת הריע

במקורות

א .לא תקם ולא תטר את בני עבד .ואהבת לרעד כמיד אני
ויקרא יט ,יח
ה׳ (א).
ב .ואהבת לרעד כמוך• ,רבי עקיבא אובד :זה בלל גדול
בתורה (ב) .בן עזאי אובר :זה בפר תולדת אדם 1זה בלל גדול
ספרא קדושים פ״ד• הי״ב
מזה (ג).
ביאורים

.

:

.

.

(אץ הפסוק הזה מסבם את שורת הצווים בתחום היחסים שבין  hisלאברה
המובאים בתחלת פרשת קדושים ,ותוכן הדרישה המסכמת נעלו‘׳'• .ביותר:
ואהבת לרעך כמוך ,אני ה׳ ז פרט לשתי •מצוות עשה — כיבוד הו^ינדמינות
עניים — המתייחסות לחלקים מסויימים במערכת ההברה ,מנזסחי

המצוות בצורה של׳איסורי לאוים .בכולן מקפידה התורה קודם׳ כ
הרע מאת הזולת ,ולכן היא מדגישה את אשר אין לעשות .יש!
משמעות מיוחדת לסיום הזה ,המעלה אותנו לשיא המצוות שבין!
" ,
׳
־
בלשון מצות עשה :ואהבת!
(ב) המושג "כלל" מובא במשנה ,כאשר המשפט המביע את ההל^ז^י“גו

מתייחם למקרה מוגדר ,כדרך רוב ההלכות ,אלא יש בו משפט עקרוני"כ'ולל,
שממנו נובעים פרטים .רבים בהלכה .הציון "כלל גדול" בא ללא ספקלהלגיש
את חשיבותו של המשפט בענין הנדון.21
(ג) ראב״ד (רבנו אברהם בן דוד) מפרש " :שאילו מן הפסוק הראשון לא
שמענו אלא כמוך; הרי שנתבזה הוא ,או נתקלל הוא ונגזל ונחבל ,יתבזה
חבלו עמו ויתקלל עמו ויחבל עמו ז לכך נאמר :בדמות אלהים עשה אותו.
את מי אתה מבזה ואת מי אתה מקלל ז דמות דיוקנו של מקום! זה הכלל
1
2

בראשית ה ,א.
השוה משגה שביעית פ״ח מ״א" :כלל גדול אמרו בשביעית" .וכן שבת פ״ז
מ״א :״כלל גדול אמרו בשבת״ .בגמרא שבת סח ,א ניתן ההסבר" :כי גדול
.
עונשו של שבת״.
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בדרך טובים

במקורות

ג .בן עזאי אופר :זה ספר ■תולדת אדם בלל גדול בתורה.
רבי עקיבא אופר ואהבת לרעד כפור כלל גדול ממנו (ד),
שלא תאפר תואיל התבזיתי יתבזה חברי .אפר רבי תנחופא
אם עשית כן דע לפי אתה פבזה .ברפות אלהים עשה איותו (ה).
בראשית רבה ,סוף פרשה כד

ביאורים
גדול מן הראשון" .בנושא שלפנינו מתכוונים שני החכמים למצוא בחודה
משפט כולל שממנו אפשר ללמוד הוראות רבות ,כדי לקיים את המצוות
בכל תהומי החיים .גם כאן בא התואר גדול לציץ את חשיבותו של הכלל,
מבחינת האמת שבו ,ששרשה עמוק והיקפה רחב ביותר.
(ד) יש לקבל אה הנוסח בספרא לעומת הנוסח בבראשית רבה .כפי הנראה
הוקדם מאמרו של בן עזאי ,מפני שרצו להסמיד אותו אל הפסוק בספר
בראשית ,שאליו מתייחם המדרש .3וכן ברור שהסברו של רבי תנחומא
אינו שייך כלל לדברי רבי עקיבא ,אלא לדברי בן עזאי ,ובניגוד לדעת
ר״ע .4
(ה) ההבדל בין שתי הדעות יובן על ידי בירור השאלה :מה צריך להיות
העקרון המנחה את האדם ,ולפי איזה קנה מדד ,יפעל בכדי למנוע את הרע
ולעשות את הטוב בין איש לרעהו .לדעת ר״ע יבוא הדבר מתוך הכרת
■ההזדהות עם הריע :העמד אח עצמך במקומו! בשם שלעצמך אתה מבקש
את הטוב ומניעת הרע ,כך תבקש גם את הטוב לרעך ותמנע ממנו את הרע.
 ,פרצה זו במעגל האנוכיות הכרחית היא לבני אדם החיים ביחד ובאים במגע
איש עם רעהו  .°לאור דעה זו יש לחפש את קנה המרה של החיים המוסריים
באדם עצמו ,בהכרת השאיפות והחולשות שהן נחלת כל אדם» .לדעת בן
עזאי ,ראוי יותר לבקש את הכלל הגדול ואת קנה המדד ,הנובע ,ממנו בכתוב:
זה ספר תולדות אדם — בדמות אלהים עשה אותו .ערך האדם הוא בהיותו
בעל צלם אלהים ,וכל המבזה אותו מבזה גם את יוצרו .לעומת המוטיב של
ר״ע ,שהוא לכאורה הברתי־ תועלתי בלבדי ,מעמיד בן עזאי מוטיב דתי־
3
4
5
6

7

ראה בבראשית רבה ,הוצאת תיאודור־אלבק ,עמ׳  237בהערות.
בהתאם לפירוש הראב״ד שהבאנו באות (ג).
זוהי משמעות המלה "רעך" לפי פשוטו של מקרא .השוה שמות יא ,ב.
וכך יתקשר גם סופו של הכתוב אל ראשו" :לא תקום ולא תטור את בני עמך
— ואהבת לרעך כמוך".
זחו לכאורה בלבד ,וראה להלן בסיכום הפרק.

אהבת הריע

17

במקורות

ד .שוב ,מעשה בנכרי אחר שבא לפני שמאי ,אמר לו :גיירני
על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת.
דחפו באמת חבנין שבידו .בא לפני הלל׳ גייריח ,אמר ליה:
ביאורים
אוניברסלי :כבוד האדם נובע מתוך הכבוד שאנו חייבים לכוראו .זהו כלל
גדול יותר ,בי קנה המרה שבו הוא מוחלט ומחייב בגלל העדר הגורם "כמון".
גם מבלי שתתייחס לשאיפותיך ולצרכיך — שניהם מושגים יחסיים מאד —
דרוש את הטוב לרעך .הוא ראוי לכד בהיותו יציר כפיו של האלהים’.
בדעתו הנ״ל של רבי עקיבא יש לבדוק גם הלכה אחרת שהוא קבע בתחום
היחסים שבין ארם לחברו .בספרא בהר פרשה ה׳« אגו קוראים" :זו דרש
בן פטורי :שנים שהיו הולכין במדבר ואין ביד אחד אלא קיתון של מים,
אם שותיהו אחד מגיע לישוב! ואם שותים אותו שנים — שניהם מתים.
דרש בן פטורי ישתו שניהם וימותו ,שנאמר ׳וחי אחיד עמך׳ .אמר לו רבי
עקיבא :׳וחי אחיך עמד׳ — חייך קודמיו לחיי חברך" .הדרש של בן פטורי
מבוסם על המלה ע«ד בהוראת שוויון מוחלט  ?°ומביון שאין היכולת להחיות
את שניהם בשוה — מוטב שימותו שניהם .רבי עקיבא דורש מהכתוב הזה
עצמו את ההלכה חייד קודמיו .לפי הפברו של רבנו הלל בר׳ אליקים מפרש
ר״ע את הכתוב ״וחי אחיד עמך״ — כחיוב להחיות את אחיד מתוך היכולת
הצפונה בחייך .כאשר יש לך חיות ,יחיה אחיך עמך בהיותך .ברם ,אם על
ידי החיאת אחיד יאבדו חייך ,ממילא יאבד הבסיס למצוה .ומכאן — ׳וחי
אחיד עמד׳ — היין קזדמין ז מבלי להכנס לפרטי הפרשנות שנתלו במחלוקת
שבין ר״ע ובן פטורי !? נוכל לומר לאור ההסבר הזה ,כי אין כל ניגוד בין
ההלכה שקבע כאן רבי עקיבא — חייך קודמין — ובין הכלל הגדול במצות

 8השוד .מכילתא דרבי ישמעאל ,סוף פרשת יתרו" :אשר לא תגלה ערותך עליו
וכו׳ " ,והרי דברים קל וחומר ,ומה אם אבנים שאין בהן דעת לא לרעה ולא
לטובה אמר הקב״ה לא תנהג בהן מנהג בזיון ,תברך שהוא בדמותו של מי
שאמר והיד ,העולם ,דין הוא שלא תנהיג בו מנהג בזיון ו
 9על הפסוק ויקרא בה ,לו" :וחי אחיד עמך".
 10השוה מכילתא דרבי ישמעאל ,משפטים פרשה ב׳" :כי טוב לו עמך" — שתהא
טובתו שוד ,לך,
 11ראה אחד העם ,על שתי הסעיפים (על פרשת דרכים ,ד); ש .פיגס" ,שנים
שהיו הולכים במדבר״ — תרביץ שנה טז (תש״ה) .ומבחינת ההלכה ראה
המקורות לפי אנצ .תלמודית ,כרך י ,עמ׳ שמו ואילך.
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בדרך שובים
במקורות

דעלך סני לחברך לא תעביד ,זו היא כל התורה כולה ,ואידך
סבלי שכת לא ,א
פירושה הוא זיל גמור (ו).
ביאורים
ואהבת .גם במצות אהבת הריע אין כל דרישה מאת האדם שיקריב את חייו
למען זולתו.
(ו) הפירוש הזה למצות ואהבת נמצא גם בתרגום המיוחם ליונתן :ותרחמיה
לחברך דמן אנת סגי לך לא תעביד ליה אנא ה׳ .ואהבת לרעד כך שאת השנוא
עליך לא תעשה לו ,אני ה׳ .הכלל הזה היה ידוע וייחסו לו חשיבות רבה
בכך ,שתלו אותו בכתוב המרכזי המסכם את פרשת המצוות שבין אדם לחברו.
ואמנם אהבת רעך ניתנת לפירוש בשני הכיוונים :למנוע ממנו את הרע
ולעשות למענו את הטוב .הפירוש הניתן כאן לכתוב מבליט את מניעת הרע
כעיקרה של המצוד ,,ויש בהבלטה זו משום צמצום ומשום הרחבה כאחד.
האהבה במשמעות עשיית הטוב אינה ,מוגדרת כל צרכה ,שכן היא יכולה
להשתרע על פני תחום רחב ביותר .לעומת זאת ,האהבה המונעת מאת האדם
את עשיית הרע לרעהו ברורה למדי ,על ידי הצמצום שבה :גם אם אין
בכוחך לעשות את הטוב לרעך ,לפחות אל תגרום לו רעה .מאידך ,דוקא
הצמצום הזה מאפשר את יישומו של הכלל הגדול כבסים עקרוני וכנקודת
מוצא לכל מערכת היחסים שבין אדם לחברו ,כפי שנראה להלן.
מתעוררת השאלה — מה היתד ,כוונת בעל המאמר במלים" :זוהי כל התורה
כולה  12ואידך פירושה הוא; זיל גמור" (וכל השאר אינו אלא פירוש לכלל
הזה — צא ולמד) .כפי הנראה ,החשובה שניתנה כאן לנכרי מכוונת את
המבט אל התורה כמדריכה את האדם בדרך חייו ,מבלי לחתור אל התכלית,
או המשמעות שבחיי ,האדם .צמצום זה בודאי מבוסם על ההשקפה האופטימית,
שהצדק והמשפט בהנהגת האדם ממילא יביאו אותו אל המשמעות האמיתית,
שהיא הכרת הבורא  .13הבחנה זו בין דרך החיים לבין משמעות החיים מעמידה
את הראשונה במישור שבין אדם לחברו ,ואת השניה — בין אדם לקונו.
 12בכ״י אוקספורד חסרות ארבע המלים הללו ,אך אין זה משגה את העובדה
שהכלל חזה מובא כאן כתשובה לאדם המבקש להתגייר על רגל אחת .ממילא
צריכים אנו לחמש בו את המשמעות העקרונית של יסוד לתורה כולה.
 12הרג קוק באגרת מ״ד מאגרות הראיה" :אין אנו מצטערים אם תוכל איזו
תכונה של צדק חברתי להבנות בלא שום ניצוץ של הזכרה אלהית; מפני
שאנחנו יודעים שעצם שאיפת הצדק ,באיזו צורה שתהיה ,היא בעצמה ההשפעה
■
חאלחיוו היותר מאירה״.
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אהבת הריע
במקורות

ה, .ובי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו .מכאן אמרו
עבר אדם על מצוד ,קלה סופו לעבור על ,מצוה המורה .עבר על
ואהבת לרעד .במור סופו לעבור על לא תשנא דעל לא תקם
ועל לא תטר וסופו לעבור על וחי אחיד עמר עד שבא לידי
שפיכות דמים .לכר נאמר וכי יהיה איש שנא לרעהו (ז).
ספרי על דברים יט ,יא

ו .היה רבי מאיר אומר :כל הנושא אשה שאינה הומת לו (זו)
עובר משום חמשה לאוין" .לא תקם ולא תטר ,לא תשנא את
אחיד ,ואהבת לרעד כמור׳ וחי אחיד עמד (ט).
*

תוספתא סוטה ה .יא

ביאורים
כאשר יפרט הנכרי את הבסיס המוסרי יגיע ממילא אל המצוות הרבות ,אשר
תנחינה אותו בכל חייו.
(ז) לפי המאמר בספרי נחשבת מצוה זו למצוה "קלה" ,שאם עבר עליה
אדם ,הרי פתח לעצמו פתח לעבור עבירות חמורות יותר .חז״ל ראו ,אפוא,
בכתוב הזה חובה בסיסית ,המוטלת על כל אדם ביחסו אל הזולת ,והיא עשויה
לשמור עליו מפני העבירות החמורות ,כגון נקימה ונטירה וכו׳ .אהבת הריע
פירושה קודם כל התחשבות בחולשותיו ,ומתוך כך לסלוח לו .זהו המחסום
בפני כל העבירות j

(ח) אשה שאינה הוגנת לו היא אשד ,שיש בה קידושין (הקידושין תופסים
בה) ,אך יש בקידושיה משום עבירה ,כגון :אלמנה לכהן גדול ,גרושה וחלוצה
לכהן הדיוט ,ממזרת ונתינה לישראל ,בת ישראל לממזר ולנתין.14
(ט) גם במאמר זה נתפסת המצוה — ואהבת
הבסיסית .המבחן הראשון ליחסי האדם אל זולתו
אשה שאינה כשרה להנשא לו ,הזרע שיוולד לו
גני המשפחה יתרחקו ממנו .בגמרא (כתובות

לרעך כמוך — במשמעותה
הוא בתא המשפתתי .הנושא
ממנה יהא זרע פגום ,ושאר
כח ,ב) מתואר טקס סמלי

 14המשנה במסכת קידושין ,פ״ד ,מ״א.
יו גם השנים האחרונים — ואהבת וכו׳ ,וחי אהיד עמך — נקראים כאן "לאוים",
כי מדובר בעבירות על צוויים מפורשים שבתורה.

I
20

ב
במקורות

ז .דאמר רב יהודה אמר רב :אסור‘ לאדם שיקדש את האשה
עד שיראנה ,שמא יראה בה דבר מגונה וההגנה עליו ,ורחמנא
א
בבלי קידושין
אמר ,ואהבת לרעד כמון• (י).

ח .דאיבעיא להו :בן מהו שיקיז דם לאביו ? רב ,מתנא אמר:
בבלי סנהדרין פד ,ב
ואהבת לרעך כמוך (יא).
ט .רבי אליעזר אומר :יהי כבוד חברך חביב עליד כשלך.
אבות ,פ״ב מ״י

ביאורים

להרחקה זו ,הנקרא ״קצצה״  :18״כיצד קצצה ? אחד מן האחין שנשא אשד.
שאינה הוגנת לו ,באין בני משפחה ומביאין חבית מלאה פירות ושוברין
אותה באמצע רחבה ,ואומרים :׳אהינו בית ישראל שמעו! אחינו פלוני
נשא אשה שאינה הוגנת לו ,ומתייראים אנו ,שמא יתערב זרעו בורעיגו.
בואו וקחו לכם דוגמא לדורות ,שלא יתערב זרעו בזרעינו׳" .האיש הזה
גורם במעשהו לקרע בין בני המשפחה ,לסבל ולקנאה בין איש לרעהו .ממילא
יש בכך משום עבירה על לאוים מפורשים :לא תקם ולא •תטר ,לא תשנא.
יחד עם אלה יישמט הבסים הראשוני לשיתוף בין בני האדם ,שהוא בקיום
המצוה ואהבת לרעך כמוך ,וחי אחיך עמך.
(י) מתוך שבעל המאמר מעלה את החשש לעבור על מצוד ,זו בלבד ,ולא
על הלאו המפורש לא תשנא וכר ,ניתן לומר ,שאף אם לא יגיע הדבר עד
כדי שנאה ממשית ,תחסר בכל זאת קרבת הלב ,שהיא .תנאי לחיי משפחה
מאושרים .ומכאן שוב רמז לתפיסת חז״ל במצוד ,זו.
(יא) ראינו ,כי המצוד ,במשמעותה העיקרית — בהתאם למאמר הלל —
דורשת מאת האדם את מניעת הרע מזולתו .אכן מאותו הכתוב עצמו יש
ללמוד אימתי לא .תחול הדרישה הזאת ,וכך מתקבלת מסקנה בדרך החיוב.
דגר השנוא עליך ,והוא גורם צער ,אל תעשהו לרעך; אד אם הדבר רצוי
ומועיל׳ אמד מוזהר מלעשותו .כי "לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם,
מותר
אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו״ (רש״י) .לפיכך אם אין אחר
 inגתלמוד ירושלמי ,כתובות ,סוף פרק כ" :׳והתינוקות מלקטין ואומרים נקצץ

#יוני ממשפחתו( ,הורחק)".
 17רמ#״ 0הלכות ממרים ,ח—ז.
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י.

רבי יוסי אובר :יהי ממון חברד חביב עליד כשלד (יב).
שם משנה יב

יא .יהי כבוד חברד חביב עליך כשלד• כיצד ? מלמד׳ שכשם
שרואה אה כבודו ,כל יהא אדם רואה את כבוד חברו (יג).
וכשם שאין אדם רוצה שיצא שם רע על כבודו׳ כר יהא אדם
ביאורים
לו לבן להקיז דם לאביו ואינו חושש מפני הא<סור החמור שבתורה — מכה
אביו וכו׳.
(יב) בשני המאמרים שבמסכת אבות נותנים חז״ל בטוי מעשי למצות
ואהבת לרעך כמוך בשני ■תחומים ברורים ,הרגישים ביותר ביחסים שבין
בני האדם :כבוד החבר וממונו .גם במסגרת התחומים הללו מקבלת המצוד.
את משמעותה היסודית של מניעת הרע ,כפי שיתברר מהברייתא באבות
דרבי נתן (ראה להלן) ®י.
(יג) בעל המאמר — יהי כבוד חברך הביב עליך כשלך — הוא רבי אליעזר,
מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי .לשאלת רבו :צאו וראו איזוהי דרך ישרה
 ,1918ענה רבי אליעזר :עין טובה! העין הטובה גורמת
שידבק בה האדם
לכך ,שאין אדם מתקנא בטובתו של חברו) אינו בודק אחריו כדי לדונו
לכף חובה ,אלא מתייתם אליו ברצון טוב ודן אותו לכף זכות .יש להבין כך
גם את ההסבר הניתן כאן למאמרו של רבי אליעזר .האדם רואה את
כבודו בעין טובה ,כי אין האדם רואה חובה לעצמו; כך יהא אדם רואה
את כבוד חברו ,יתייחס בעין טובה אל הכבוד שחברו נוחל ,ואל יתקנא בו.
 18פאפות דרכי נתן ,ר,וצ■ שכטר ,נוסחא ב ,פרק פו ,מובא הסיפור על הנכרי
שרצה ללמוד את כל התורה פולה כאחת ,בשנויים קלים ובתוספות .מתוך
גירסת הסיפור מתברר ,כי בעל המאמר הבין את דברי הלל (במקור הזד— ,
רבי עקיבא!) אל הנכרי ,בתחום המיוהד של היזק ממון .וכך מסופר שם  :מעשה
באחד שבא לרבי עקיבא .אמר לו :רבי למדני כל התורה כולה כאחת .אמר
לו :בני! אם משה רבנו ע״ה ,שעשה בהר ארבעים יום וארבעים לילה עד
שלא למדה ,ואתה אומר למדני כל התורה פולה כאחת! אלא בני ,הוא בללה
_של תורק :מה דאת סני לגרמד .לחברד לא תעביד(.אם רוצה את שלא יזיקו
אדם את שלך ,אף את לא תזיקנו .רוצת את שלא יטול אדם את שלד ,אף את
 .לא תטול של חברך —------ - ------------------------- --- --------- ) ...
» 1אבות פרק ב משנה ט.
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במקורות

רוצה שלא להוציא שם רע על כבודו של חברו (יד).
אבות דרגי נתן פרק חמשה עשר

יב .רבי יוסי אופר :יהי ממון חברך חביב עליו כשלד...
כיצד? מלמד ,כשם שאדם רואה את ממונו ,כר יהא רואה
את ממון חברו (טו) .׳וכשם שאדם ׳רוצה ,שלא יצא שם רע על
ממון שלו ,כר יהיה ,רוצה שלא יצא שם רע על ממון חברו (טז).
שם פרק שבעה עשר

ביאורים

ילד)

במאמר זה מצאנו גוון חדש למצות אהבת הריע .אמנם ,כמו שאמרנו,

כוונתה העיקרית — להימנע מעשרת רע ,אך לא .תהא זאת הימנעות מתון
ריסון יצר השנאה בלבד ,אלא — בעיקר — מתוך יחם חיובי אל רעך.
מכאן אנר רואים שגם מבלי לשנות את תוכן המצוה ,והרי בסופו של דבר
אנו מגיעים גם כאן למצות לא תעשה ,מקבלת מצוד ,זו כאן היבט חיובי,
שכן האדם נדרש להפעיל רצון ויחם חיובי על מנת שלא יגיע לידי קנאה
ושנאה .הפירוש הזה מקרב את מאמרו של הלל ,לא רק לתכליתה של המצוה,
אלא גם לצורתה הפורמלית שניחנה לנו במסגרת מצות עשה .הניסוח העקיף
— בך יהא אדם רוצה שלא להוציא וכו׳ (במקום :כך לא ירצה האדם
להוציא ).,.מרמז אולי על בך ,שגם בשעה שישנה עילה לשם רע ,ישאף
אדם להרחקתה ויהא רוצה שלא להוציא שם רע על כבוד חברו.
(טו) הנוסח מקביל בדיוק לנאמר מקודם על הכבוד .ראיית הממון מציינת
את היחם של ההנאה שבעל הרכוש נהגה מרכושו .ראיית ממון חברו צריכה
להיות גם כן מתוך יחם של רצון טוב וחוסר קנאה.
(טז) ניחן לסכם ולומר :שבשני המאמרים הללו ,מפי גדולי התנאים
מתלמידי תלמידיו של הלל הזקן ,כלולה העמקת הגישה המוסרית שבמצות
אהבת הריע ,ואף זאת ברוח דבריו של הלל .נוטף על האיסור הפשוט שלא
לעשות את הרע במישרים — אל תגרום רעה לחברך " ,2מרחיבים מאמרים
אלה את הצו המוסרי עד כדי מניעת הרע ,באיזו צורה שהיא ,גם בדרבי
עקיפין .מצות ואהבת וכו׳ דורשת ,אפוא ,מאת האדם זהירות מרובה
וחתחשבות יתרה בשאיפות חברו ובצרכיו ,בדי להרחיק ממגו את הרע,
פשם שהוא רוצה להרחיק את הרע מעצמו.
 skiכפי שהדבר מתקבל ,למשל ,מהמקור שהבאנו בהערה

.18
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במקורות

יג .לא תאבה לו ולא תשמע אליו .מכלל שנאסר ואהבת לרעד
כמרד׳ יכול אתה אוהב לזה ,תלמוד לומר לא תאבה לו (יז).
ספרי .דברים פיסקא פט (על הכתוב בפרק יג ,ט)

יד .אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר קרא ואהבת לרעד
בבלי סנהדרין מה ,א
כמוך ,ברור לו ,מיתה יפה (ידו).

טו .ושנאת הבריות כיצד ? ,מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב
את החכמים ושנא את התלמידים .אהוב את התלמידים ושנא
את עמי הארץ .אלא אהוב את כולם ושנא את המינין ואת
המשומדים ואת המסורות (יט) .ובן דוד אמר :משנאיך ה׳
אשנא ובמו1קחמ,מד אתקוטט !תכלית שנאה שנאתים לאויבים
היו לי (כ) !־ .הלא הוא אומר ואהבת ליעד כמוך אני ה׳ .מה
ביאורים

(יז) בתורה מדובר כאן על המסית והמדיח לעבודה זרה .התורה מצווה" :לא
תחמול ולא תכסה עליו" ,וממילא מובן שאין לנטות אליו באהבה וברצון.
בכל זאת יש צורך בלימוד מפורש מהייחוד שבכתוב "לא תאבה לו" ,שלגביו
לא חלה מצות ואהבת לרעך כמוך .מן הצורך בלימוד מיוחד לגבי המסית
והמדיח יש להסיק ,שאין להוציא מכלל מצוה זו עוברי עבירה אחרים.
(ית) ממאמר תלמודי זה ,המובא פעמים אחדות ,אנו למדים שגם ביחס
לארם הוזייב מיתה באחת מארבע מיתות בית דין יש לקיים בו את הכתוב
״ואהבת לרעך כמוך״ — ברור לו מיתה יפה .צריך לבצע את הדין בצורה
שאינה גורמת בזיון .זוהי הוכחה ברורה לכלליותה של המצוה ,שכוחה יפה
בכל עת.
(יט) שלש הקבוצות הללו נזכרות במקורות התלמודיים פעמים רבות
.לגנאי .22המינים והמשומדים הם בני כתות יהודיות שסרו מדת ישראל,
21
כגון הנוצרים והכתות הקרובות אליהם .המינים השתדלו למשוך אחריהם
את בני עמם ,ולכן ראו בהם חכמי ישראל סכנה גדולה לקיום העם .וכן
התייחסו בשלילה גמורה למסורות — למלשינים שמסרו את בני עמם לידי
השלטון הזר.
 21ונהלים קלט ,כא .שם במקור :ובתקוממיך.
 22ראה ,למשל ,בבלי ראש השגה יז ,א.

24

בדרך טובים
במקורות

טעם? בי אבי בראתיו .ואם עושה מעשה עמד (כא) אתה
אוהבו ,ואם לאו אי אתה אוהבו (בב) .רבי שמעון בן אלעזר
אומר :בשבועה גדולה נאמר דבר זה :ואהבת לרעד כמוך אני ה׳
בראתיו (בג) ,אם אתה אוהבו אני נאמן לשלם ליד שבר טוב,
אבות דרבי נהו סוף פרק ששה עשר
ואם לאו אני דיין לפרוע ־•2
טז .הצווי שנצטוינו לאהוב זה את זה כמו שאנו אוהבים את
עצמנו ,ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי באמונה־־־ כאהבתי
וחמלתי לעצמי ,בממונו וגופו וכל ,מה שיש לו או שהוא
חפץ (בד) ,ובל מה שארצה לעצמי ארצה לו במותו (בה) ,ובל
ביאורים

ן

(כ) במסכת שבת קטז ,א נאמר על הכתות הללו ,28שהם מטילין קנאה
ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמים .גם התלמוד מביא אח הכתוב,
עליהם אמר דוד" :הלא משנאיך ה׳ אשנא וכו׳ ".
(כא) מקור הביטוי במכילתא לשמות כב ,כז (משפטים מסכחא דכספא
פרשה יט) :״ונשיא בעמך לא .תאור״ — בזמן שהוא עושה מנהג עמך אסור
;
לקללו.
(בב) במקור שלפנינו ישנה הבחנה מפורשת בין עמי הארץ ,שיש לאהוב
אותם אף על פי שאינם מקפידים בשמירת המצוות ,לבין בני האדם שכוונתם
לערער את יסודות האומה ,ועליהם לא חלה מצוד ,זו .ממילא יש לפרש גם
.26
2523
24
את הביטוי — שאינו עושה מעשה עמך — שמעשיו מביאים נזק לעם
(כג) המלה "כראתיו" נוספה ,כפי הנראה ,בהשפעת הקטע הקודם .לדעת
רבי שמעון בן אלעזר יש בסיום הכתוב — ״אני ה׳ ״ — משום שבועה ולא
משום הנמקה .ולכן אין כאן מקום להסבר אני ה׳ בראחיו .על משמעותן של
שתי מלים אלה במצוד ,זו — ראה להלן בסיכום הנושא.
(כד) בצירוף המלים — חמלתי ואהבתי — יש לראות את נטיית הרמב״ם
23
24

25
26

ראד ,דקדוקי סופרים שם.
כמסכת בבא בתרא ,ד ,א ,מייחסים את כינוי הגנאי הזד ,למלך הורדוס שהרג
את חכמי ישראל.
השוד ,הנאמר ברש״י ,תחלת פרשת וארא ,שמות ו ,ב.
הערת המהדיר שם :אפשר "לאחי בדת"■ .וראה להלן בביאורים אות (כה) ,וכן
(לג).
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מ.ה שלא ארצה לעצמי או לידידי (כו) ,לא ,ארצה לו
והוא אמרו יתברר :ואהבה לרעד במור (כז).

כמוהר י־,

רמב״ם ספר המצות ,מ״ע רו 28

יז .מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל (פח)
כגופו ,שנאמר :ואהבה לרעד סמור לפיכר צריו למפר בשבחו
ולחום על ,ממונו ,כאשר הוא חם על ממון עצמו ,חרוצה בכבוד
ביאורים
להרחיב את משמעות המצוד ,גם מעבר לכלל של הלל — מאי דמני לך וכו׳.
החמלה היא הזהירות שתכליתה למנוע את הרע .נוספה עליה האהבה,
שפירושה כאן הנטיה הנפשית לראות את הטוב אצל הזולת ,כשם שאדם
רוצה לראותו אצל עצמו .נטיח זו צריכה לכלול את כל היקר לאחי :ממונו,
גופו ,וכל הערבים האחרים שהוא רוצה בהם.
(כה) משפט  nrעדיין אינו אומר אם כוונת הרמב״ם היא לרצון המתבטא
במעשים ,28או בהרחקת הקנאה שבלב למראה הטוב אצל הזולת .8°
(כו) זוהי תוספת ,מעגינת .יתכן שהיא באה להשיב על ההסתייגות שבמדרש
בראשית רבה ביחס לכלל של רבי עקיבא  .31שכן ,אם לא אהבת עצמו בלבד
היא קנה המדד ,לאהבת הזולת ,אלא גם אהבתו לידידו הקרוב אליו ,ממילא
אין מקום להסתייגות" :שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חברי וכו׳ ".
(כז) בסיום דבריו למצוד ,זו כולל רמב״ם גם את פירושו של הלל ,שיש
לראות בו תנאי ראשון לקיום המצוה (וגם לכל שאר המצוות שבין אדם
לחברו!).
(בה) לדעת רמב״ם חלה המצוד ,על רעך מישראל .זוהי גם דעת פוסקים
אחרים  •82לפי פשוטו של מקרא מציינת המלה — לרעד — את האיש החי
אתך וקיים מגע כל שהוא בינך לבינו 88הפילוסוף הרמן כהן 84לומד
 271הערת המהדיר שם :שמא נכון היד ,לתרגם "וכל אשר אשנא לעצמי או לדורשי
טובתי ,אשנא לו כמותו".
י
28
29
30
31
33
33
;14

לפי מהדורת הרב קאפח ,עמ׳ קסג.
השוה להלן דבריו בהלכות אבל.
בהתאם לפירוש הרמב״ן ,ראה להלן.
ראה לעיל ביאורים אות (ג).
ראה אנציקלופדיה תלמודית ,כרך א ,עט׳ צח (מהדורה ראשונה).
ראה לעיל הערה .5
 Der Naechateהוצאת שוקן בגרמנית ,עט׳ .15—15
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עצמו (בט) .והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא (ל).
רמב״ם ,דעות פ״ו ,ה״ג

יח .מצות עשה של דבריהם לבקר תולים■ ,ולנחם אבלים,
ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה ,וללוות האורחים■ ,ולהתעסק
בכל צרבי הקבורה׳ לשאת על הכתף ,ולילד לפניו ,ולספוד
ולחפור ולקבור ,וכן לשמח הבלה והחתן■ ,ולסעדם בכל צרכיהם.
ואלו הן גמילות חסדים שבגופו ,שאין להן שיעור אף על
פי שכל מצוות אלו ■מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת לרעד
ביאורים
מהפסוקים בויקרא יט ,לג—לד ,שאין לצמצם את הצווי הזה בתורה לישראל
בלבד .נאמר :ואהבת לו במוך ,בי גרים הייתם בארץ מצרים .בני ישראל
היו גרים בארץ מצרים ,רחוקים מאד מאמונת המצרים ומכל אורח חייהם,
וזכרון גרות זו צריך להשפיע על יחסם אל הגרים בארצם .מכאן שאהבת
הגר ,כמו אהבת רעך ,מתייחסת לכל אדם החי אתך בארץ .אגב ,יש לראות
בסמיכות הכתובים הללו בספר ויקרא :וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו
א ו ת ו ...ואהבת לו כמוך ,שוב רמז לפירוש הבסיסי במצוד ,זו .עיקרה
של האהבה הוא במניעת הנזק מאת הגר.
(כט) יש המשלימים :ורוצה [בכבודו כמו שהוא רוצה] בכבוד עצמו .לפי
הנוסח שלפנינו מקביל המשפט — ורוצה בכבוד עצמו — אל הצורך לספר
בשבח חברו .על כל פנים מדגים כאן רמב״ם את מצות ואהבת לרעך כמוך
בזהירות לגבי כבוד החבר ,או ממונו ,בהתאם למאמרים במשנת אבות
והרחבתם באבות דרבי נתן.
(ל) בהלכות תשובה פ״ד ה״ד כותב רמב״ם (במנין חמשת הדברים,
שהעושה אותם אין חזקתו לשוב מהם)" :המתכבד בקלון חברו אומר בלבו
שאינו הטא ,לפי שאין חברו עומד שם ולא הגיע לו בושת ולא ביישו ,אלא
ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול .מעשה חברו או חכמתו ,כדי שיראה
מכללו ,שהוא מכובד וחברו בזוי" .מתוך דברים אלה ניכרת כוונת הרמב״ם
בהביאו משפט זד ,בעניננו .והרי לא בייש במישרים את כבוד הזולת ,ורק
סיפר בשבח עצמו מול מעשי חברו .מתוך שחס על כבוד עצמו מבלי לחוס
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כמור (לא) .כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לד
אחרים (לב)׳ עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות (לג).
רמב״ם ,אבל ,פי״ד ,ד.״א

יט .וטעם ואהבת לרעך כמוך — .הפלגה (לד) .בי לא יקבל
לב האדם שיאהב את חברו כאהבתו את ■נפשו .ועוד שכבר בא
ביאורים

על כבוד חברו ,עבר על העבירה "הקלה" של ואהבת לרעך כמוך .בסופו
של דבר הגיע אל העבירה החמורה של מתכבד בקלון חברו.
(לא) רמב״ם רואה ,אפוא ,בפסוק זה כלל גדול גם בתחום העזרה לזולת.
ואמנם זוהי מסקנה ישירה מדברי הלל ורבי עקיבא ,בי אי הושטת עזרה
לרעך בשעה שהוא צריך לה ,כמוה בגרימת הרע השנוא עליך.
(לב) ובכן אין הכוונה לדרוש מאת האדם שכל הדברים שהוא רוצה
לעשותם לעצמו יעשה אותם גם לאחרים ,אלא — כל הדברים שאתה
רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,בשעה שאתה צריך לכך ,עשה אותם
לאחיך בשעה שהוא צריך לכך.
(לג) גם כאן מסביר רמב״ם את המצוה — לרעך — שכוונתה לישראל,
שהם אחים לתורה ולמצוות .ביסוד השקפה זו עומד העיקרון שהתורה היא
ברית ,והיא מחייבת את בני הברית כלפי בני בריתם .לגבי אלה שאינם
בני ברית ,קיימים עקרונות אחרים ,כגון קידוש שם ה׳ בעמים ,מפני דרכי
שלום ,ועוד .וכן אין לראות במונה — אחיך לתורה ולמצוות — שלילת
המצוד .הזאת לגבי עוברי עבירות .38סל ישראל הם אחים לתורה ולמצוות,
כי גם הריקנים שבהם מלאים מצוות כרימון י .3ברית אברהם המחברת אותם
היא העושה אותם אחים לתורה ולמצוות .יחד עם זאת מן הראוי למביא את
דברי רבנו מנחם המאירי על ■דין השבת אבידה לנכרים" :38כל שהוא
?!עממין הגדורים בדרכי הדת ועובדי האלהות על איזה צד ,אף על פי
שאמונתם רחוקה מאמונתנו ,אינם בכלל זה ,אלא הרי הם כישראל גמור
לדברים אלה« ואף באבידה ואף בטעות ולכל שאר הדברים בלא שום חילוק".
(לד) רמב״ן דוהה את המשמעות המילולית המירבית ורואה בה גוזמה
בלחי מציאותית.
w
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ראה במקורות חז״ל שהבאנו לעיל ,והביאורים (י.ז) עד (כב).
שיר השירים רבה ,על הפסוק ו" ז.
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במקורות

רבי עקיבא ולימד חייך קודמיו לחיי תברך  ,39אלא צורתה
התורה שיאהב חברו בבל עניו (לה) ,כאשר יאהב את נפשו
בכל הטוב .ויתכן בעבור שלא אמר ואהבת א ת יער כמוך,
והשוה אותט במלת לרעך• .וכן ואהבת לו כמור דגר ,שיהיה
פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו (לו) .כי פעמים שיאהב
אדם אח רעהו בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה
!וכיוצא בזה .ואם יהיה אוהבו בבול ,יחפוץ שיזכה רעהו האהוב
לו בעושר ובנכסים ,וכבוד ובדעת וחכמה ,ולא שישוה אליו.
אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה ׳הוא יותר יממנו בכל טובח.
ויצרה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל
יאהב ברבות הטובה לחברו ,באשר אדם עושה לנפשו ,ולא
יתן שיעוריו באהבה (לז) .ועל בן אמר ביהונתן כי אהבת
נפשו אהבו ,בעבור שהסיר מידת הקנאה מלבו ואמר :כי אהה
רמב״ן על ויקרא יט ,יה
תמלוך על ישראל 3°

כ .לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש ,כלומר שנחמול על
ביאורים
(לה)

כוונה הדברים :שיביט בעין יפה על כל ענין טוב שיארע לחברו,

כשם שהוא אוהב לראות את נפשו בכל הטוב.
(לו) ■מן הראוי לציין ,כי גם הפעל ״שנא״ משמש בשתי צורות הנפעל:
שגא את ...שנא ל ...ואולי יש להבחין :לאהוב א ת פלוני ,פירושו —
לאהוב אותו מתוך קרבה יתרה בכל עת ובכל דבר ,לאהוב לפלוני — לגלות
יחם של אהבה אליו לעת מצוא.
(לז) ובכן לדעת רמב״ן שייכת מצוה זו לחובות שבלב ,ועיקרה לשמוח
בטובת הזולת ,תוך הרחקת הקנאה .הואיל ומדובר במידות ולא במעשים,
הרי התנאי הוא בשלמות .מידה שאינה שלמה — אינה קיימת כלל.
קנה המדה לשלמות האהבה לזולת הוא במלה כמוך .כל עוד נותר תהום
כל שהוא ,שבו ירצה לראות את חברו נחות דרגה ממנו ,אין הוא מקיים את
המצוה .לפיכך אין מקום לשיעורין באהבה זו.
 39ראה לעיל ביאורים אות (ה).
 40שמואל א ,כג ,יז.
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במקורות

ישראל ועל -ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו (לח),
שנאמר ואהבת לרעד כמוך ,ואמרו ז״ל יעלד סבי לחבדד לא
תעביד .ואמרו בספרי אמד רבי עקיבא זה כלל גדול שבתורה,
כלומר שהרבה .מצוות שכתורה תלויין בכד׳ שהאוהב חברו
כנפשו לא יגנוב .ממונו .ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממון
ולא בדברים ולא יסיג גבולו .ולא יזיק לו בשום צד ,וכן כמה
מצוות אחרות תלויות בזה ,ידוע הדבר לכל בן דעת (לט).
שורש המצוה ידוע ,כי כמו שיעשה הוא בחברו כן יעשה חברו
בו ,ובזה יהיה שלום בין הבריות (מ) .ודיני מצוה זו בלולים
הם בתרד המצוח (מא) ,שכלל הבל הוא שיתנהג האדם עם
חברו כמו שיתנחג האדם עצמו לשמור ממונו ולהרחיק ממנו
כל .נזק ...ונוהגת מצוה זו בכל מקום .ובבל זמן .ועובר עליה
ולא נזהר בממון חברו לשומרו ,וכל שכן אם הזיק אותו בממון
או צערו בשום דבר לדעת ,ביטל עשה זה ,מלבד החיוב שבו
לפי הענין שהזיקו ,כמו שמפורש במקומו (מב).
ספר החינוך מצות ריט 41

ביאורים

(לח) בעל ספר החינוך הולך באן בעקבות רמב״ם ,בהגדרתו בספר המצוות.
(לט) והרי ראינו כי זהו גם הפירוש שנתנו חדל לכלל הגדול« בקיום מצוד,
זו יש משום .מעצור ,המונע את האדם מלעבור על עבירות חמורות.
(מ) בעל ספר החינוך מרבה להעלות אח הטעם ההברתי־התועלתי ,לקיום
נאות של החברה כ״שורש" למצוות שבין אדם לחברו.
(מא) הכלל הגדול אינו ניתן לפירוט סכימטי של פרטים .המשמעות שבו
בשלמותה מתייחסת לכל דבר שעליו יש להחיל את הכלל הזה ,והרי
זה כאילו הכל כלול בתוכו,
(מב) נמצאנו למדים שמצות ואהבת לרעך כמוך היא ,מבחינה הלכתית
פורמלית ,מצוד ,המצטרפת לכל המצוות האחרות שבין אדם לחברו.
פגיעה כל שהיא בזולת או בקניניו ,נוסף על היותה עבירה ספציפית ,יש

41

מהדורת שעוועל עמ׳ רצח.
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בה משום עבירה על הכלל הגדול ,שהוא יסוד למכלול היחסים שבין אדם
לזולתו.

¥
אהבת הריע — סיכום לאור המקורות

א .מצות ואהבת לרעך כמוך יש בד, .משום כלל גדול ,כי היא היסוד לכה
המצוות שבין אדם לחברו ובה התנאי לקיום כולן .הצו המחייב שבמצור ,זו,
בדומה לכל מצוות התורה ,הוא בשתי המלים המסיימות את הכתוב :אני
ה׳ 1זוהי קריאה שמשמעותה — אני ה׳ מצוד .אתכם! מכאן שמצות
אהבת הריע היא אחת מתרי״ג המצוות ,שמקורן ותוקפן הוא בהיותן מצוות
ה׳ .הפרשה הזאת בספר ויקרא מתחילה בדרישה המתבססת על הצהרה
נשגבה :קדושים תהיו כי קדוש אני ה׳ אלהיכם .לעומת המוסר האנושי
("המוסר האוטונומי") ,אשר לפיו נמצא המקור לשאיפה המוסרית באדם
עצמו ,מעמידה התורה כנקודת מוצא את קדושת ד /.המחייבת אותנו ללכת
בדרכיו .האוטונומיה של המוסר בתפיסתו החילונית יונקת את כוחה מההכרה:
"הרעי אדם ,וזה מחייב אותי 1״ .ואולם לפי גישת התורה צריכים אנו לנסח
את ההכרה הזאת במשפט הבא" :הריני אדם שנברא בצלם אלהים ,וזה
מחייב אותי ללכת בדרכי הבורא שבצלמו נבראתי" .לא נכונה היא ,אפוא,
ההבחנה בין האוטונומיה המוסרית ובין ה ת י א ו נ ו מ י ה שביהדות ,בחרות
מצד אהד וככפייד .מאידך .השוני שבין שתי הגישות נובע מתפיסה שונה
לגמרי בנקודה יסודית ועקרונית :האדם מהו! הכרה זאת בצלם
האלהים ובחובה ללכת בדרכיו מעלה את ההיערכות הנפשית ,שאנו רגילים
לקרא לה בשם ״מוסר״ — לדרגה גבוהה הרבה יותר ,דרגת הקדושה:
קדושים תהיו כי קדוש אני ה׳ אלהיכם — ואהבת לרעך כמוך — א נ י ה׳!
בנקודה זו הגענו אל היסוד המשותף לשני "הכללים הגדולים" של רבי
עקיבא ושל בן עזאי .הדעה המחולקת ביניהם נובעת ,כפי הנראה ,מכך,
שבן עזאי ,מוצא "כלל גדול יותר" בכתוב המבטא את מהרת האדם בצורה
בהירה ,והיא המחייבת את ההתייחסות אליו :בדמות אלהים עשה אותו!
אכן ,מבחינה פורמלית יש בכתוב הזה הגד בלבד ,ואין בו תביעה מפורשת.
לעומתו מביע הכלל של רבי עקיבא את הצו בצורה פורמלית ברורה —
כמצדה .מאידך ,לדעת בן עזאי (לפי ההסבר בבראשית רבה) ,הקו המנחה
שבו — כ מ ו ד — עלול להטעות.
ב .הרושם הראשון שהכתוב ואהבת לרעד כמוד מעורר בנו הוא ,שיש
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בו תביעה חיובית ומוחלטת :עשה את הכל למען רעך ,כשם שאתה עושה
למען עצמו• אך הז״ל בדבריהם אינם מבארים כך את הכתוב .העיון שהעלינו
מן המקורות מלמד ,כי התורה התכוונה קודם כל למניעת הרע ■מאת הריע.
זוהי ,תביעה לזהירות מירבית במגע עם הזולת ,שלא לגרום לו ,לא במישרים
ואף לא בעקיפין ,צער או נזק בגופו ,בממונו ,או בכבודו .המצוד .במשמעותה
זאת היא ברורה ומוחלטת ,שכן היא ונובעת להתעלם מהרגשות
הסובייקטיביים (כגון תאוות הנקם) ,ולקיים את המצוד .מפני שזהו רעך
כמוך.
ג .במשמעותה זאת מעמידה מצות ואהבת לרעך כמוך בסים איתן לחיי
חברה תקינים ,בין בתא המשפחתי ובין במסגרת הציבורית הרחבה .כאשר
ישים אדם לנגד עיניו את הכלל הגדול הזה ,ממילא לא יבוא לידי עבירות
המורות ביחסים שבין אדם לחברו .ולא עוד ,אלא מתוך זכירת עקרון האהבה
שהוא חייב בה ,יימנע מלכתה לה מלעשות מעשים העלולים להביאו
לידי פגיעה בזולת.

ד .בהמשך מיצוייה של המצוה יש להבין בה משמעות נוספת .לא רק מניעת
הרע ,אלא גם ראיית הטוב אצל חברו בעין טובה ,כשם שהוא רואה את
הטוב אצל עצמו .רמב״ן המבאר את הכתוב בכיוון זה ,מפרש את המצוד,
כמצוה שבלב ,הבאה לחנך את האדם להיות בעל עין טובה כלפי החבר
והישגיו ,הדגש בדברי רמב״ן הוא בהסבר המלה כמוך ,שפירושה —
הסרת כל שמץ של קנאה בלב לגבי הטוב שחברו זכה לו ,ולא יתן שיעורים
לאהבה ,כשם שאין לו שיעורים באהבת הטוב אצל עצמו.

ה .זהירות ,פירושה — הימנעות ממעשים שליליים .אכן ,יש לכלול בד ,גם
התערבות פעילה בעת הצורך ,בשעה שנשקפת סכנה לרעך ולכל אשר יש
לו .מכאן נובעות המצוות שהן בגדר גמילות חסדים ,אשר רמב״ם מבסס
אותן על הכלל הגדול שבאהבת הריע.
ו .התורה ,באמרה רעך ,אינה מגבילה את היקף המצוה .חז״ל הוציאו מכלל
י זד ,רק את המסית והמדיח לעבודה זרה ,וכן המינים והמשומדים למיניהם,
המערערים את יסודות הקיום של האומה .בדברי רמב״ם מצאנו אח ההגבלה:
לרעך מישראל .ואמנם לגבי גרים יש לנו מצוד ,מיוחדת — אהבת הגר ,ואשר
ליחסינו אל בני העמים היושבים אתנו ,יש להחיל את התקנות שתקנו חכמים
מפני דרכי שלום וכיו״ב .יחד עם זאת ,יש להבליט בזמננו את דעת רבנו
מנחם המאירי ,שהבאנו לעיל ,ומתוך כך תקבל המלד ,לרעך את משמעותה
הכללית ביותר :לרעך — לאדם שיש בינך לבינו יחפי שכבות ומגע כל
שהוא.
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שו״ת בית שערים חלק או״ח סימן סח

שיל״ת ב׳ אויפאלו יום ד׳ אור במושבותם לס׳ ולפ״ק—:־—.

)

רב שלומים מגבהי מרומים ,לחתני אהובי הרב המאוה״ג חו״ב כמו״ה גרשון שטערן ני׳ אבדק״ק מ׳ לודאש:

'

אחרי הבאת שלום וכו׳ הנני למבוקשך לעיי׳ בד״ת אשר התעוררת בגט׳ תענית ז׳ ע״ב דאמר רבה בר רב הונא כל
אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע וק״ל מה קמ״ל תנינא באבות פ״ה מ״ב עז פנים לגיהנום ע״ב .הנה ודאי
לא על האי מימרא דרבר״ה תיסוב קושיתך דממתני׳ לא מוכח דמותר לקרותו רשע אלא על מימרות שקודם לזה
דקאמרי׳ סוף נכשל בעבירה או בידוע שנכשל בעבירה אשר ע״ז נבנה מימרא שאח״כ דמותר לקרותו רשע וכמ״ש
תום׳ שם ד״ה מותר וע״ז קשה תנינא כנ״ל .ולפענ״ד נראה דאי ממתני׳ נהי דהוי ידעי׳ דע״פ לגיהנום דבידוע שעבר
עבירות אבל אכתי ל״ה ידעי׳ שבודאי נכשל בעבירות זנות וקמ״ל כאן דסוף נכשל בעבירה או בידוע שנכשל
בעבירה היינו זנות וכדיליף מקרא ומצה אשה זונה הי׳ לך ועיי׳ ר״ה י״ז פושעי או״ה אמר רב בעבירה ופי׳ תום׳
בעבירה בעריות וכו׳ ע״ש .והכי משמע ביבמות ס׳ ע״ב דסתם עבירה שבש״ס היינו זנות ועריות דמוכח שם רהא
דקתני בברייתא שבת ל״ג סימן לעבירה הדרוקן היינו עבירות זנות ע״ש והא דאמרי׳ ביומא ס״ו במעשה עגל לא
עדים ולא התראה בהדרוקן אלמא דגם בע״ז יש הדרוקן ואיך הוי הדרוקן סימן לעבירות זנות עיי׳ בתו״י שם שב׳
שבודקן כסוטות כדאמרי׳ בע״ז מ״ד ע״א שפני׳ מוריקות עיי׳ סוטה כ׳ והדרוקן וירקין חרא מילתא היא כדאמרי׳
ביבמות ס׳ ע״ב העבירם לפני ציץ וכל הראוי ליבעל פני׳ מוריקות דאמר מר סימן לעבירה הדרוקן ע״ש נראה
שמעשה עגל הי׳ כאשה שזינתה תחת בעלה וכן איתא במ״ר שמות פמ״ו אמר מוטב שתהא נידונות כפנוי׳ ולא
כא״א וכו׳ ועיי׳ מקנה בפתיחה לקידושין אבל לעולם שהדרוקן סימן לעבירות זנות וא״כ א״ש שסתם עבירה
שבש״ס היינו זנות וערוה ושפיר קמ״ל דע״פ סימן שנכשל בזנות וא״ש:
ועוד נראה לי רהא דקתני במתני׳ ע״פ לגיהנום הוא עפ "מ דאמרינן בנדרים כ׳ כל אדם המתבייש לא במהרה הוא
חוטא חזינן דהבושה הוא גדר בפני האדם שלא יחטא אבל מי שהוא ע״ס שרוי׳ בלא חומה ועלול הוא לחטוא שיהי׳
לגיהנום וזהו ששנינו ע״פ לגיהנום היינו שהוא עלול לכך ומ״מ אפשר שיתגבר על טבעו ולא חטא ולא יחטא וכן כ׳
במדרש שמואל שם בשם החסיד דאף שהוא ע״פ בטבעו ועיי׳ ברע״ב ותוי״ט שם דנקרא ע״פ לפי שהעזות ניכר
בפנים מ״מ הוא מעוות יוכל לתקן הבחירה ומשו״ה אמר ע״פ לגיהנום ולא אמר ע״פ בן גיהנום כי אינו יורש גיהנום
בהכרח אבל הדרך פתוח לפניו והוא הולך איליו והתורה יכולה להשיבו וכו׳ ע״ש .והנה יש לדקדק דבמתני׳ נקט
ע״ס והאמוראי נקטו כל אדם שיש לו ע״ס ולא נקטו כל אדם שהוא עז פנים .אבל לפמ״ש ניחא דעז פנים קאי על
גברא שהוא עז פנים והיינו שהוא עז פנים בטבעו ומזה אינו מוכח שלבסוף שיבשל בעבירה או נכשל בעבירה
דלמא התגבר ויתגבר על טבעו ולא עבר ולא יעבור עבירה אלא הפי׳ שהוא עלול לגיהנום ולעבור עבירות וכנ״ל
אבל אמוראי מיירי במי שאינו עז פני׳ בטבעו אלא שקנה לעצמו המרה המגונה עזות פנים והיינו לישנא דעזות פנים
דקאי על המרה ולא על האדם וגם לשון שיש לו מורה ע״ז לו להנאתו ואיש כזה שאינו ע״פ בטבע בריאתו וקנה
לעצמו מרה מגונה זו סופו נכשל בעבירה או בידוע שנכשל בעבירה וא״ש:
ומה שהקשית דרנב״י דתענית דאמר מותר לשנאתו אדרנב״י דפסחים קי״ג דאמר מצוה לשנאתו .ועוד ל״ל קרא
דתענית ועוז פניו ישנא ת״ל מקרא דפסהים יראת ה׳ שנואות רע .ולפענ״ד נראה דבאמת ק״ל אמאי אמרינן דבל
אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע ומותר לשנאתו משום דבידוע שנכשל בעבירה ואיך מוכח שנכשל
בעבירה ודילמא הוא צדיק רק שהוא ממזר ולכן הוא ע״פ ועיי׳ במדרש שמואל במשנה אבות הנ״ל שב׳ שהעזות
מצוי בממזר וכן הנמר הוא עז לפי שהוא ממזר מחזיר היער ולביאה וכן כ׳ בס׳ מגן אבות להרשב״ץ במשנה זו וכן
אחז״ל מדהציף כולי האי ש״מ ממזר הוא עיין קידושין ע׳ ע״ב אלא דלמ״ש הרשב״א בחולין יו״ד דדוקא בספק
הבא בתולדה סדא״ו לחומרא אבל בס׳ הבא במקרה היינו פלוגתא דאביי ורבא שם וקי״ל כאביי דספק מותר ואפילו
מדרבנן דכיון דס׳ בתולדה אסור מה״ת רק ספק במקרה מותר לא מצינו שגזרו חכמים על ספיקות כאלו כלל והכי
מוכח שם בסוגי׳ אליבא דאביי דאפילו מדרבנן מותר ועיין בש״ש ש״א פ״ר דחזקה דאיתרע הוי ספק במקרה וה״נ
איתרע חזקת כשרות שלו ע״י שיש לו ע״פ ויש ספק אם הוא ע״פ מחמת ממזרות או מחמת עבירה והוי ספק במקרה
וספיקא לקולא אפילו מדרבנן ולכן מותר לקרותו רשע ולשנאתו מספק אבל מצרה ליכא דגם במ״ע ספיקא לקולא
ודלמא אינו רשע רק ממזר כי קושיין אבל שם בפסחים מיירי דחזינן בי׳ איזה דבר ערוה ויודע בודאי שהוא רשע
לכן מצוה לשנאתו מקרא דיראת ד׳ שנואת רע אבל בתענית שהוא רק ספק ליכא מצוה רק מותר לשנאותו מקרא
דועוז פניו וא״ש:
ובהכי מתישבין דברי רש״י בתענית ד״ה העז איש שיש בו ע״פ א״ל רשע בפניו ואין בו משום מלקות כדאמרינן
במס׳ קידושין ב״ח ומשום דבר זה בלבד מותר לקרותו רשע .והוא פלא הלא אמרינן בקידושין שם הקורא לחבירו
ממזר סופג את ארבעים רשע יורד עמו לחייו ופירש״י לזו אין ב״ד נזקקין וכו׳ ועיי׳ תום׳ שם ד״ה הקורא עכ״פ
מבואר דאפי׳ אינו ע״פ וקורהו רשע ליכא מלקות רק יורד עמו לחייו וא״ב איך כ׳ רש״י דמשום שהוא ע״פ אין בו
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מלקות .ולפמ״ש א״ש דלכאורה קשה אמאי אמר דמותר לקרותו רשע מספק ואמאי לא קאמר דמותר לקרותו ממזר
מספק .אלא דנ״ל לפמ״ש מג״א סי׳ תר״ו סק״ו בשם מהרי״ו ראם אמר לאחד ממזר פוגע בכבוד אבותיו וביש״ש
שם סי׳ מ״ו כ׳ דא״צ דיכול לומר עליך כוונתי ומג״א הביא ראי׳ מתום׳ קידושין כ״וז הנ״ל דכתבו דהקורא לוזבירו
ממזר סופג מ׳ משום שחשדו שעבר על לאו דלא יבא ממזר וק׳ רהא חשד לאביו שבא על חייבי כריתות ע״ש פי׳
דקי״ל כר״ע במכות י״ד דחייבי כריתות ישנן בכלל מלקות מ׳ וכמ״ש הרמב״ם בפ׳ ח״י מסנהדרין ושפיר הוי מרה
כנגד מרה דסופג מ׳ מחמת דחשיד לאביו ואפי׳ עבירות פנוי׳ משא״ב עבירת לאו דלא יבא ממזר לא פסיקא לי׳
מילתא בפנוי׳ ועיי׳ במחה״ש שם שהביא יש״ש דמשו״ה יכול לומר עליך כיוונתי די״ל לאו אדעתאי׳ ולפ״ז באמת
אינו רשאי לקרות אותו ממזר מספק כיון דקורא אותו ממזר בבונה פוגע בכבוד אבותיו שבא על היי״ב ויש בו
מלקות כנ״ל ואוקי אבותיו בחזקת כשרות ומצד שהוא ע״פ אינו רשאי לקרותו רק רשע דדילמא נכשל בעבירה וזה
שב׳ רש״י א״ל רשע בפניו פי׳ ולא ממזר משום דבממזר איכא מלקות משום אביו אבל ברשע ואין בו משום מלקות
פי׳ אפי׳ אינו ע״פ כדאמרינן בקידושין וזה שסיים רש״י ומשום דבר זה בלבד שהוא ע״פ מותר לקרותו רשע אבל
לא ממזר:

ויותר נראה בכונת רש״י משום דלכאורה יש לתמוה בהא דקידושין דאם קורהו רשע ליכא מלקות הא בפסחים קי״ג
אמרי׳ דרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי דר״פ נגדי׳ לזיגוד משום דש״ר הוא דאפיק עלי׳ .אבל לק "מ דדוקא
כשמעיד בפני ב״ד נגדי׳ לי׳ אבל לא כשקורא רשע חוץ לב״ד וה״נ מה דאמרינן בתענית ראם יש לו ע״פ מותר
לקרותו רשע היינו דוקא בפניו אבל אם מוציא עליו ש״ר אפשר דאסור ונגדי׳ לי׳ וזה שב׳ רש״י א״ל רשע בפניו
ואין בו משום מלקות כדאמרינן בקידושין לאפוקי שלא בפניו יש בו מלקות כדאמרינן בפסחים משום הוצאת ש״ר:
ובמש״ל יש ליישב דברי רש״י שב׳ בד״ה מותר לשנאותו אע״ג דכתיב ואהבת לריעך כמוך .והוא פלא מי סני לי׳
לרש״י קרא דפריך מינה בפסחים קי״ג ומי שרי למסני הא כתי׳ לא תשנא וכו׳ .ולפמ״ש ניחא דידוע מ״ש החוו״ד
סוס״י ק״י בדעת הרמב״ם דדוקא בל״ת ספיקא דאו׳ לקולא אבל במ״ע אדרבה לחומרא וא״ב א״ש דמצד הלאו
דלא תשנא ודאי מותר לשנאותו כיון דהוא ספק רשע עכ״פ ספיקו לקולא ול״ק לי׳ לרש״י אלא אע״ג דכתיב ואהבת
לרעך כמוך וזו מ״ע והו״א דספיקו לחומרא ואסור לשנאותו קמ״ל דמותר אי משום דס״ל לרש״י דאפילו במ״ע
ספיקו לקולא משום דהוי במקרה וכנ״ל או משום דהכא הוי כודאי ובידוע שנכשל בעבירה או משום דכתיב לרעך
_ __
דרשינן רעך ודאי ועיין ש״ש שמעתא א׳ פ״ה בדעת רש״י בענין סדא״ו:

ומדברי הרמב״ם פי״ג מרוצח הי״ד למדתי יישוב נכון שב׳ והאיך יהי׳ לישראל שונא מישראל והכתוב אומר לא
תשנא את אחיך בלבבך אמרו חכמים כגון שראוהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר ה״ז מצוה לשנאו עד
שיעשה תשובה וכו׳ .מבואר דוקא בהתרה בו ולא חזר אז מצוה לשנאותו מקרא דיראת ד׳ שנאת רע והיינו האי
דרנב״י בפסחים קי״ג אבל שם בתענית שא״י שנכשל בעבירה רק ע״י שיש לו ע״פ וא״י אם התרה בו ליכא מצוה
רק מותר לשנאותו מקרא דועוז פניו ישונא:
ומתוך דבריו פ "ו מדעות למדתי עוד יישוב לזה שב׳ בדין ה׳ כל השונא א׳ מישראל בלבו עובר בל״ת שג׳ לא תשנא
את אחיך בלבבך ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה [וב׳ במגדול עוז שם פ׳ בתרא דתמורה וכריתות וכמה
מקומות בתלמוד ולפמ״ש במק״א דהכא אפילו למ״ד לשאב״מ לוקין כאן אין לוקי׳ משום דישנו בלב כדאמרינן
סנהדרין ס״ה אין לזה ענין לתאי דתמורה וכריתות ושאר דוכתי דמיירי בלאשאב״מ] ולא הזהירה תורה אלא על
שנאה שבלב אבל המכה את חבירו ומחרפו אעפ״י שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא והכי איתא בעירוכין
[בערכין] ט״ז ע״ב ובתו״ב פ׳ קדושים פ״ר ה״ה ועיין בפי׳ ק״א שם .ולפ״ז בהאי דפסחים שראה בחבירו דבר
עבירה לבדו פשיטא דאינו רשאי לשנאותו ולהראות לו שנאה בפני כל דהרי ש״ר הוא דמפיק עלה אלא מיירי התם
משנאה שבלב ובזה אמרינן דמצוה לשנאותו מקרא דיראת ד׳ שנאת רע אבל בהאי דתענית באדם שיש לו ע״פ
דבידוע לכל שנכשל בעבירה מותר לשנאותו להכות אותו ולחרפו לעיני כל והאי מותר לשנאותו היינו דומי׳ דמותר
לקרותו רשע ובזה ליכא מצוה מקרא דיראת ד׳ שנאת רע דהתם בשנאה שבלב הכתוב מדבר ובודאי ליכא מצוה
להראות שנאה לכל אדם שיש לו ע״פ ואדרבה צריך לכוף יצרו עיי׳ ב״מ ל״ב והוי רק רשות ולהכי קאמר מותר
לשנאותו וא״ש:
ובזה עולין כהוגן דברי רש״י הנ״ל שכ׳ אע״ג דכתיב_ואהבת_לוץנ?מוך דעיין רמב״ם שם ה״ג מצוה על כל אדם
לאהוב את כאו״א מישראל כגופו שנ׳ ואהבת לרעך כמוךקיפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס
על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו וכו׳ מבואר דמצות ואהבת לרעך כמוך אינו בלב אלא במעשה ועיין ברמב״ן
בחומש פסוק הנ״ל וא״כ א״ש כיון דהאי מותר לשנאותו לא מיירי בשנאת הלב דא״כ מצוה נמי איכא אלא בשנאה
במעשה א״כ א״א לרש״י לפרש אע״ג דכתיב לא תשנא דמשום לא תשנא ליכא איסור בשנאה שבמעשה רק בלב
ולהכי כ׳ רש״י אע״ג דכתיב ואהבת לרעך כמוך דגם בשנאה מעשה עובר בעשה זו ועיין בחינוך מצוה רל״ח וא״ש:
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ומ״ש הרמב״ם לפיכך צריך לספר בשבחו אף דאמרינן בעירוכין [בערכין] ט״ז אל יספר אדם בטובתו של חבירו
שמתוך טובתרבא~לידי גנותו־היינו דוקא בפני שונאו וכמ״ש הרמב״ם פ״ז מריעות ה״ד אבל בפני אוהבו מותר
וכמ״ש בהג״מ שם מהא דאבות ריב״ז הי׳ מונה שבחם ומצוה נמי איכא ובהכי איירי האי דפ״ו ה״ג .ומדי דברי
דכירנא שראיתי בחת״ס ח״ו תשובה נ״ט דמחלק האי דעירוכין [דערכין] היינו לספר בשבחי גופניים אסור אבל
לספר בשבח מעש״ט מותר והוא לכאורה נגד דברי הרמב״ם והג״מ הנ״ל דא״כ לא מוכח מריב״ז דהי׳ מונה שבחי׳
דהאי דעירוכין [דערכין] ה״ד בפני שונאיו דילמא לעולם גם בפני אוהביו אסור בשבחי גופני׳ וריב״ז מונה שבחם
במעלת התורה ומצותי׳ וצ״ע .וד׳ יטע בלבינו אהבתו ויראתו .ויאיר עינינו באור תורתו .ויצליחנו בכל טוב משמי
מעונתו .כנפשך ונפש חמיך דוש״ת:
עמרם הק׳ בלוהם בק״ק הנ״ל:

/+הערות/
משנת העמרמי  -הערות הגאון רבי מנשה הקטן שליט״א.
[השואל ה״ה חתנו בעל ילקוט הגרשוני ,בספרו פני המלך על הרמב״ם הלכות דעות פרק ו׳ הביא מו״מ בזה ושם
נמצא הוספה קטנה על הנדפס בזה״ל :שוב מצאתי בתומים סימן ז׳ ס״ק י״ב שהקשה על המחבר סימן ז׳ סעיף ח׳,
שני ת״ח השונאים זא״ז אסורים לישב בדין יחד והקשה התומים דכאן קשה קושית הגמ׳ ב׳ ת״ח השונאים זא״ז
היכי משכחת לה וכי ברשיעי עסקינן שעוברים על לאו דלא תשנא וגו׳ ,ואי מיירי רכל אחד טוען שראה בחבירו
דבר עבירה ומותר לשנאתו כתירוץ הגמ׳ ,א״כ בלא״ה איך ישב עמו בדין הא אסור לו לישב עם איש כזה בדין
כמ״ש בסעיף י׳ דיין שהי׳ יודע בחבירו שהוא רשע אין לו להצטרף עמו ע״ש ומו״ח הגאון נ״י בתשובה ששלח אלי
רצה לומר דמ״ש בסעיף י׳ מיירי דוקא בלאו שיש בו מלקות דאז פסול לעדות וה״ה לדין ,והא דמותר לשנאתו
מיירי אפילו בלאו שאין בו מלקות .עוד כתב דמשכחת שראה בו דבר עבירה ואח "כ שב בתשובה ומ״מ אינו רשע
אם שונאו כיון דפעם אחת הותר לו לשנאותו שוב אמרי׳ דיצרא אלבשי׳ כדאשכחן בכתובות דף נ״א ע״ב] .ד״ה
ויותר נראה :עיין מג״א סי׳ תר״ו סק״ו ובח״ס בהגהות ורדב״ז ח״ג סי׳ ת״פ ובאר יהודה חרדים פ״ר אות ל״א
בסופו שציין לדברי מרן .ד״ה ומ״ש הרמב״ם וכו׳ שראיתי בחת״ס :עיין בספרי משנה הלכות ח״ג סי׳ קע״ג ,ועיין
עוד ארחות חיים להרא״ש אל תשבח אשה ביפי׳ ,ובטוב מעשי׳ יאשרוה השומעים ועיין דרך ישרה שם אות צ״ח.
ציונים לספרים המביאים את דברי הבית שערים  -אות ציון ערך אויב ,חיי נפש ה״ב עמ׳ קע״ג+.
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שו״ת בית שערים חלק או״ח סימן סט
עוד להנ״ל

ומה שנתקשית על הגמי״י פ״ו מריעות שב׳ דמ״ע של ואהבת לרעך כמוך הוא דוקא שהוא רעך בתורה ובמצות אבל
אדם רשע ואינו מקבל תוכחה מצוה לשנאו וק״ל איך דרשינן בסנהדרין נ״ב ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה
הא כמחייב מיתת ב״ד ע״כ התרו בו והתיר עצמו למיתה ואין לך מומר גדול מזה כדאמרינן בחולין מ״א ע״א א״כ
איך שייך גבי מ״ע של ואהבת לרעך כמוך .ונ״ל בשנדקדק בלשון הגמי״י שהוסיף שאינו מקבל תוכחה והי׳ די
באמרו אדם רשע .אבל יתכן שהרי כ׳ מצוה לשנאותו שנ׳ יראת ד׳ שנאת רע וכו׳ ולפמ״ש במכתבי הקדום קשי׳
הלא מקרא זה נאמר על שנאה שבלב אבל מ״מ אינו מצוה להראות לו שנאה שעי״ב גם הוא ישנאהו כי כמים פא״פ
ומתוך כך יבואו לידי שנאה גמורה וכמ״ש בש״מ ב״מ ל״ב הנ״ל ומ״ע דואהבת אינה בלב אלא במעשה וא״כ י״ל
דשפיר מחויב במ״ע דואהבת לרעך .אלא דאמרינן בעירוכין [בערכין] ט״ז תמהנו אם יש בדור הזה מי שמקבל
תוכחה אם אומר לו טול קיסם מבין עיניך א״ל טול קורה מבין עיניך ע״ש בפירש״י וא״כ בלא״ה שונאי׳ זא״ז
ושפיר מותר להראות לו שנאה כיון דמצוה לשנאו וא״צ לקיים ואהבת אפילו במעשה ולכן הוסיף הגמי״י שאינו
מקבל תוכחה .ולפ״ז גם במחויב מיתת ב״ד אפשר שמקבל תוכחה ואסור להראות לו שנאה וממילא איתי׳ במ״ע
דואהבת ברור לו מיתה יפה וא״ש:

אבל לפענ״ד מעיקרא לק״מ שהרי שנינו בסנהדרין מ״ג כל המומתי׳ מתוודי׳ שכל המתוודה יש לו חלק לעוה״ב
וכו׳ וכן כ׳ הרמב״ם פ״א מהל׳ תשובה וא״כ בשעה שממיתין אותו כבר הוא צדיק ומחויב במ״ע של ואהבת לרעך
כמוך ולכן צריך לברור לו מיתה יפה וא״ש נכון .ובזה יבואו ברכות על ראשינו .ויהי נועם ד׳ עלינו .כנפשך ונפש
חמיך דוש״ת באהבה:
עמרם הק׳ בלוהם בק״ק הנ״ל:
/+הערות/
הערות והגהות הרה״ג מוה״ר יוסף שווארץ זצ״ל הי״ד.
נתקשה על הגמ״יי פ״ו מדעות ,שב׳ דמ״ע של ואהבת לרעך כמוך הוא דווקא מי שהוא רעך בתורה ובמצות ,אבל
אדם רשע שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאו ,א״כ איך דרשי׳ בסנהדרין נ״ב ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה
מדחייב מיתת בי״ד ע״כ התרו בו והתיר עצמו למיתה ואין לך מומר גדול מזה ,ותי׳ עפ״י הגמ׳ סנהדרין מ״ג כל
המומתים מתוודין ,שכל המתוודה יש לו חלק לעוה״ב ואז כבר הוא צדיק .אבל אפש״ל דהקושי׳ מעיקרא ליתא,
ראם נתבונן נראה רהא דחיישי׳ דלא לנווליה לחייב מיתה ,לא משום אהבתו וכבודו הוא ,אלא משום כבוד הבריות
ובזיון האחרים שנתבזו ונתבישו עי״ז ,ע״ר דמצינו קבורה משום בזיוני ,וכ׳ הרמב״ן ע״פ כי קללת אלקים תלוי אפי׳
אם קרובים רוצים בבזיונו מ״מ מין האנושי נבזה בכללו עי״ז ,וכן בגמ׳ סנהדרין מ״ו אי משום בזיוני לאו כל כמינהו
לומר לא בעינא ,וע״כ לא ננוול את הנדון במיתת ב״ד משום כבוד מין האנושי שנא׳ ואהבת לרעך כמוך ודו״ק,
(ונתעוררתי לזה גם מכבוד ידידי הרה״ג מו׳ משה קרעטש נ״י מאייזענשטאדט) ,ועיין בהמאסף שנה י״ט כרך ב׳
סימן ב׳ אות ב׳.
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בנין

אב

סימן עח

שבג

והמצוה היא לא להדליק אלא להעלות ,לפי ששונה

לעלות למעלה יש בה לסמל את הנשמה והתורה

האש שבנר בטבעה מכל קניני העולם הזה ,ויש

השייכים לעליונים וממילא שואפים לכיוון מעלה,

בכתה לסמל את הערכים הנצחיים ,כל הנברא בעולם

האש יונקת כחה ממשמני הארץ ורק בכחם היא
נדלקת ,אבל מגמתה שתעלה מעלה בכח אחר

קשור לארץ וצמוד אליה ,המים זורמים כלפי מטה,

וכל החפצים צמודים לעולם ,ובכת המשיכה יורדים

המעורב בה ,וזאת רק לאחר ההכנה וההדלקה ,וזאת
כוונת הכתוב להעלות נר תמיד ,ע״ש הלהב שעולה

כלפי מטה ,וגם אם בכח אחר יעלו מעלה ירדו חזרה
מאליהם ,כמובן ,כל עוד הם בחלל העולם הזה .טבע

ומסמל את המגמה של הנשמה והתורה לעלות

זה של כח המשיכה יש בו כדי לסמל שכל הערכים

ולהתעלות ,ולא להצמד לעולם הזה ולמושגיו ,ועל

הזמניים והארציים הם צמודים לעולם הזה ,והולכים

כן צריך שיהא מדליק עד שתהא השלהבת עולה כדי

וכלים והולכים ויורדים .ואילו האש טבעה שונה,

להרגיש ולהתייחס לעליה המסמלת את הנצח

לפי שהלהב עולה כלפי מעלה בניגוד לכה המשיכה

שבעליונים ,ואת המגמה לעלות במעלות המסילה

ולשאר הערכים הצמודים לעולם ,מגמת השלהבת

העולה בית אל.

סימן עח.
ואהבת לרעך כמוך להלכה ולמעשה
בואו ונחזיק טובה להנהלת יד הרב מימון

היא אהבת חינם ,וכי יש אהבה בחינם ללא סיבה

שהועידה השנה את הכינוס לתורה שבעל פה

ובלי הצדקה .הרי כל אהבה לזולת מצוה היא שנאמר

למצוות שבין אדם לחבירו .רק אתמול בט׳ באב

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט) ,כל אדם באשר

ישבנו לארץ וקוננו על חרבן הבית ועל סילוק

הוא אדם חביב הוא כלשון המשנה באבות פ״ג

השכינה ,וסיימנו את מגילת איכה בקריאה "השיבנו
® ה׳ אליך ונשובה חדש ימינו כקדם" ,כהמשך לאותה

"חביב אדם שנברא בצלם" ,ואם מישראל הוא חיבה

יתירה נודעת לו ,כהמשך המשנה "חביבין ישראל

קריאה ,כפועל יוצא מבקשה זו ,נכון ללמוד וללמד

שנקראו בנים למקום" ,א״ב האהבה לכל אדם

את ההלכות שבין אדם לחבירו ,שהרי הגורם לחורבן

מישראל אינה בחינם שהרי חביב הוא שנברא בצלם,

היה שנאת חינם ,ובכדי לקוות שיבנה בית המקדש

ובנו של הקב״ה הוא .מצווים אנו להדבק במידותיו

במהרה ,יש תחילה לשרש את גורמי החורבן ,לחזק

של הקב״ה מה הוא רחום אף אתה ,מה הוא חנון אף

ולהתחזק באהבת רעים ודיבוק חברים.

אתה ,והרי הקב״ה מלא רחמים רחמיו על כל מעשיו

ואוהב עמו ישראל ,וכל אהבה לאדם מישראל היא
דביקות במידותיו ,ואם יש מקום להגדרה אהבת

חינם ,יש לפרשה באהבה מבלי כל תמורה או

א .אהבת חינם כנגד שנאת חינם

חשבון ,אלא כאהבת הבורא לברואיו שכולו חסד

ורחמים.
מקובלת מימרא ידועה המיוחסת לגדולים שאת
עוון שנאת חינם ,יש לתקן באהבת חינם .והדברים

המצוה ואהבת לרעך כמוך הוגדרה ככלל גדול

אומרים דרשני ,המושג שנאת חינם ידוע ובזכר

בתורה ,ויש ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים

בכתובים ,יש שנאה ויש שנאת חינם ,שגאה שאינה
מוצדקת שאין לה סיבה שנאת חינם היא .אולם מה

את המצוות שבין אדם להבירו .ובפרט בימינו אלה

יש להתחזק בהלכות אלה ביתר שאת וביתר עז.
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שנד

סימן עח

במצוות שבק אדם למקום אמנם יש רפיון בתלק

גייריה ,אמר ליה ,דעלך סגי לחברך לא תעביד זו בל

מהעם ,אבל בק יראי ה׳ וחושבי שמו יש זהירות
וזריזות במצוות ויתר תשומת לב .אולם במצוות

התורה כולה ,ואידך זיל גמור" .ויש להתבונן בדברי

שבק אדם לחבירו ,גם בקרב מתננו יש רפיון ,ואע״ס
שההלכות מוסכמות על הכל ,לא רק שאינם נשמרים
’
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כהלכה ,אלא אף נידושים הם בעקב .עקב הלחץ

המדיני והבטחתי והמחלוקת הקשה ,ערכי יסוד
באהבת האדם ,כבוד הזולת וכדומה ,לא רק

הלל הזקן מצד אחד הדגיש את חשיבותה של המצוה
ואת הכלל הגדול שבה ,ומאידך למעשה צמצם הלל
הזקן את הוראתה ,ולמד ממנה רק את ההוראה
השלילית דמאי רסני עליך לחברך לא תעביד,
ולכאורה במצוה הוראה לאהוב בפועל ברגש

ובמעשה.

שנדחקים לקרן זוית ,אלא אף נרמסים הם בעקב.
עדים אנו לחוסר סבלנות וסובלנות .לאלימות

כדברי הלל הזקן פירש המצוה גם יונתן בן עוזיאל

מילולית ואפי׳ לאלימות של פגיעה ברכוש ובנפש,

בתרגומו "ותרתמי לחברך דמן אנת סני לך לא

ועל כך עלינו "לירא בימי רע כי עוון עקבי יסובני"

תעביד ליה" .פירוש זה בהוראת הכתוב נראה גם

(תהלים מ״ט).

מתוך הפרשה כולה ,בפרשת קדושים מונה התורה

מצוות רבות שבק אדם לחבירו המצוות על האדם
£
׳

את הביטוי "עוק עקבי" ,מפרשים חז״ל במסכת

שלא לפגוע בזולת וברכושו בלא תגנובו ולא

ע״ז דף ית .אלו עבירות שאדם דש בעקביו ,ויש

תכחשו ,לא תקלל חרש ,לפני עור לא תתן מכשול,

בהגדרה דו כדי לבטא לא רק את השיגרה באי קיום
המצוות שנעשות לו כהיתר ,אלא אף להדגיש את

לא תלך רכיל ,לא תשנא ,לא תקום ולא תטור ,ובסיום

חוסר ההתיחסות וחוסר שימת הלב ,וגם אפשר

כל אלה נאמר ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ .משמע

ללמוד מהגדרה זו את הסיבה לרמיסת המצוות

שמצוה זו באה כהוראה כיצד להשמר מפגיעה
בזולת ,וקיום כל האיסורים שבק אדם לחבירו ,על

והערכים ,אדם דש בעקביו ואינו שם לב את מה

ידי ואהבת לרעך כמוך .ועל כן מצוה זו הוגדרה

שהוא רומס כשהוא הולך או רץ ,וכל מחשבותיו

ככלל גדול בתורה ,ועל ידי קיום המצוה דמאי רסני

להליכתו ולמרוצתו ,עד כדי שאינו שם לב להריסתו.

עלך לחברך לא תעביד ,נמנעים מכל האיסורים שבין

וכך גם במירוץ הרוחני ,מירוץ החיים ,הרדיפה אחר
הכבוד ,העמידה העקשת על דעתו ,מביאים למירוץ
שיש בו דריסה ורמיסה לשאר ערכים ,ועל כך יש לנו

אדם לחברו .וכך ביאר המצוה בספר החינוך במצוה

לדאוג בימי רע ,ועל כן נכון לחזק ולהתחזק במצוות
שבין אדם לחבירו ולהעלות על נם את חשיבותם.

רמג ח״ל "לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש,
כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו במו שאדם
חומל על עצמו וממונו ,שנאמר ואהבת לרעך כמוך,
וארז״ל דעלך סני לחברך לא תעביד ,ואמרו בספרי
זה כלל גדול בתורה ,כלומר שהרבה מצוות שבתורה

תלויים בכך ,שהאוהב את הכירו כנפשו לא יגנוב

ב .ואהבת לרעך ככלל גדול בתורה

ממונו ולא יונהו בממון ולא ישיג גבולו ולא יזיק לו
היסוד

בשום צד ,וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה",
עכ״ל .לפ״ז ההגדרה זה כלל גדול בתורה היא שע״י

שבהלכות אלה ,ואהבת לרעך כמוך .את מצוה זו

מצוה זו נמנעים האיסורים שבין אדם לחבירו.

הגדיר ר׳ עקיבא (תורת כהנים פרשת קדושים) ככלל

ואפשר שלזה נתכוק רש״י שפירש על ואהבת לרעך

גדול בתורה ,ויש להתבונן בהגדרה זו ,רש״י בפרושו
על התורה (ויקרא יט ,יח) ביאר פסוק זה בהגדרתו
של ר׳ עקיבא וכתב "זה כלל גדול בתורה" .ויש

כמוך זה כלל גדול בתורה ,וכוונתו להוראה דמאי
דסני עלך לחברך לא תעביד.

להבין רש״י פרשן ואינו דרשן ,ומה כוונתו בפירוש
הפסוק בכלל גדול .את הגדרת המצוה ככלל גדול

הרמב״ן בפירושו על התורה מפרש הכתוב כדברי
הלל הזקן ,ונותן טעם מדוע לא לפרש המצוה

בתורה למד ר׳ עקיבא מהלל הזקן על פי המסופר

כפשוטה לאהוב את רעך כמוך בפועל וברגש ,ח״ל

במסכת שבת לא" .מעשה בנכרי אחד שבא לפני
שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה על

"וטעם ואהבת לרעך הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם

בחרתי

לעסוק

במסגרת

זו

במצות

רגל אחת ,דחפו באמת הבנק שבידו .בא לפני הלל

שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר
בא ר״ע ולימד חייך קודמים לחיי חבירך" .הרמב״ן
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אומר מסברא ,שאין לפרש המצוה כפשוטה ,לפי

צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו" .ויש להבין

שאדם קרוב אצל עצמו ,ואין לדרוש ממנו שיאהב

שיטת הרמב״ם לאור השגות הרמב״ן ,שהרי על

את חברו כנפשו .ואת סברתו מוכיח גם מההלכה

אהבה זו כתב הרמב״ן הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם

שחייך קודמים לשל כל אדם ,הרי שאין מצור ,לאהוב

שיאהב את חברו כנפשו ,והוסיף שהרי ההלכה

את חבירו כמותו ,ויש לאדם להעדיף עצמו על

קובעת שחייך קודמים וכיצד יאהב את חברו כנפשו.

חבירו .וממשיך הרמב״ץ ואומר "ויתכן שלא אמר

ונראה שיש לדייק היטב את לשון הרמב״ם ,שכתב
שמצוה לאהוב כל אדם מישראל כגופו ולא כנפשו,
ויש בהגדרה זו להבין שיטת הרמב״ם שאע״פ שחייב

להתנהג לרעך כפי שאהבת את עצמך .וכן המלבי״ם

לאהוב את כל אחד כגופו חייו קודמים לכל ארם.

שם עומד על ההבדל בין לאהוב את לאהוב לרעך,

המקור לדברי הרמב״ם שדייק לאהוב כל ישראל

ומוסיף שדרך כלל האהבה מתיחסת לנפש ,ואם

כגופו ,הוא מדברי הירושלמי בנדרים פ״ט הל׳ ד׳

הבונה לאהבת הרע היה הכתוב צריך לומר ואהבת

ת״ל" ,לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ,היך

לנפש רעך כנפשך ,ועל כן ההוראה היא את מה

עבידא ,הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור

שאהבת תעשה לרעך כמוך ,דמאי רסני עלך לחברך

ותמחי לידיה" .הירושלמי שואל כיצד בפועל אפשר

לא תעביד.

לקיים לא תיקום ולא תיטור ,והרי הנטירה בלב ענין

לרעך",
כמוך ,והשוה אותם במלת
עך
*
י
ואהבת ^^חאת ןך י
והכוונה שלא צותה תורה לאהוב את רעך כמוך ,אלא
1254567
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שברגש הוא ,ואיך אפשר שלא ליטור שנאה .ועל כך
כסברת הרמב״ן סוברים גם התום׳ בסנהדרין מה.

משיב הירושלמי במשל ,אדם מחתך בשר בגרזן

שאי אפשר לפרש ואהבת לרעך כמוך ממש שהרי

ובטעות יד ימין הכתה וחתכה את יד שמאל ,האם יד

נאמר חייך קודמים ,הגט׳ שם דנה על צורת מיתות

שמאל תיקום או תיטור את היד המכה ,הרי שתי

בית דין בשריפה וסקילה ,ולומדת מהכתוב "ואהבת

הידים גוף אחד הס הצריכות זו לזו ,ומרגישות זו את

לרעך כמוך" ברור לו מיתה יפה ,וכתבו התום׳ שם

זו ,לפיכך אין מקום לנקימה או לנטירה .מכאן

ד״ה ברור לו מיתה יפה "יש מפרשים משום שלרעך

שהאהבה הנדרשת היא כאהבת הגוף ,אדם זקוק
לחבירו כגופו ,כל יחס לחבר חוזר חלילה לאדם,

שאין כוונת התום׳ שזו בלבד הוראת הכתוב ,שהרי

לפיכך ואהבת לרעך כמוך .אולם כשם שיש להעדיף

נאמר זה כלל גדול בתורה ,ועוד הרי אמרו בגט׳

את הנפש על הגוף ,כך גם אע״פ שואהבת לרעך,

קידושין מא" .אמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם

חייך קודמים לשל כל אדם .ואין באהבה זו הפלגה,

לקדש אשה עד שיראנה ,שמא יראה בה דבר מגונה

משום שאהבה משתלמת ומציאותית היא ,כשם שעל

ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך" ,א״כ מוכח בהריא
שהוראת ואהבת לרעך כמוך היא גם מחיים ,אלא

האדם לשמור את גופו ,כך יש לו לשמור היחסים עם

כמוך לא שייך מחיים דחייך קודמים" .אולם ברור

Q

כוונת התוס׳ דודאי הוראת הכתוב היא דמאי רסני
עלך לחברך לא תעביד ,רק הוסיפו התוס׳ כיון שאין

חבירו.
והנה לכאורה דברי הרמב״ן צריכים ביאור ,מה

מקום לטענה שמצות ואהבת בפועל הפלגה היא ,כי

מקרא יוצא מידי פשוטו ,והכתוב נאמר בסגנון
ואהבת לרעך כמוך ,יש ללמוד ממנו שלאחר מיתה

לא יתץ לב האדם לאהוב את חבירו כנפשו ,וכי לא

ברור לו מיתה יפה.

מצינו בתורה ציווי לאהבה בפועל ,והרי במצוה
"ואהבת את ה׳ אלוקיך" מצווה האדם לאהוב בפועל,

ואף למסור נפשו .ועוד הרי חייך קודמים לחיי חבירך

ג .שיטת הרמב״ם  -לאהוב כל אחד מישראל
בפועל

שיש לאדם למסור נפשו על הבירו ,כמבואר בגט׳

הרמב״ם לומד את המצוה כפשוטה שיש לאהוב

בב״מ סב" .שנים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד
מהם קיתון של מים ,אם שותין שניהם מתים ,ואם

כל אדם מישראל ,ולא רק להתנהג עמו כמוך ,ת״ל

שותה אהד מהן מגיע לישוב ,בן פטורא אומר מוטב

בפ״ו מהל׳ דעות ה״ג "מצוה לאהוב כל אחד ואחד

ישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של

מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך לפיכך

חבירו ,עד שבא ר״ע ולימד וחי אחיך עמך חייך

היא דעת ר׳ עקיבא ,ואילו בן פטורא חולק וסובר

בנין אב <תשובות ומחקרים>  -ג :בקשי דורון ,אליהו«שאלות ותשובות;»( }69{)47עמוד מס 355הורפס ע״י תכנת אוצר החכס

שנו

אב

סימן עזה

קודמים לחיי חבירך" .וכי נאמר לדעת בן פטורןז

דמאי רסני עלך ,אלא אהבה ממש כאהבת המקום

הפלגה ,הרי כך צוה הכתוב .זאת ועוד במצות אהבת
הגר נאמר לא רק ואהבת לרעך כמוך ,אלא יש גם

בכל נפשך.

מצוה נוספת ואהבהם את הגר ,ומשמע לאהוב אותו
ממש ,כמו שכתב הרמב״ם בפ״ו מהל׳ דעות ה״ד

ד .כיצד מקיימים את האהבה בפועל

וז״ל "ציוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת
עצמו ,נאמר ואהבת את ה׳ אלוקיך ונאמר ואהבתם

את הגר" ,הרי שמצוה לאוהבו בפועל ,ואעפ״ב אינו

לשיטת הרמב״ם שהמצוה דורשת אהבה ממש,
ולא רק הנהגה של לרעך כמוך ,יש לברר כיצד

חייב למסור נפשו על הגר ,לפי שרק באהבת ה׳ נאמר

מעוררים את האהבה ,או כלשון הירושלמי היך

ואהבת את אלוקיך בכל נפשך אפילו הוא נוטל את

עבידא ,איך למעשה

נפשך ,ואילו בגר נאמר ואהבתם את הגר ,ולא נזכר

שהתשובה לכך בהמשך דברי הרמב״ם שם וז״ל

בחיוב בכל נפשך .וצריך לומר שגם לדעת הרמב״ן

"מצוה לאהוב כל אחד מישראל כגופו שנאמר

עיקר ההכרח לפירוש ואהבת לרעך הוא מדיוק

ואהבת לרעך כמוך ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס

הכתוב שזה כלל גדול בתורה הבא למנוע את

על ממונו כאשר חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד

האיסורים שבין אדם לחבירו ,ועל כן פירש הכתוב

עצמו ,והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם

בהפלגה ,שהרי חייך קודמים לשל כל אדם.

הבא" .ההוראה לחוס על ממון חבירו וכבודו הוראה

לקיים

מצוה

זו.

ונראה

מעשית היא ומקורה במשנה במסכת אבות פ״ב "ר׳
אליעזר אומר יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך ,ר׳
את סברת בן פטורא שפסק שחייב אדם למסור

יוסי אומר יהי ממק חבירך חביב עליך כשלך" .אולם

נפשו על חיי תבירו ,יש לפרש על סי המשך
הירושלמי בנדרים שם" ,ואהבת לרעך כמוך רבי

לפני הוראות אלה מקדים הרמב״ם "לפיכך צריך

לספר בשבחו" ויש להבין הדברים ומקורם ,מה ענין

עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה ,בן עזאי אומר זה

לספר בשבחו של חבירו ,ומה יתן לחבירו אם יספר

ספר תולדות אדם כלל גדול מזה" .ופירוש הדברים

בשבחו.

שלדעת ר״ע ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה,

כגורם לכל המצות שבין אדם לחבירו ,ויסודו בכך

ונראה שהרמב״ם בא ללמד כיצד הדרך לעורר את

דמאי רסני עלך לחברך לא תעביד ,שבכדי שיהא לך

האהבה עד שיהא כבודו וממונו של חבירו חביב

טוב צריך אתה להתנהג לרעך כמוך ,והיא כאהבת

עליו ,וזאת ע״י ש״יספר בשבחו" .המקור לדברי

הגוף שאי אפשר בלעדיו .אולם בן עזאי סובר
• שהאהבה לכל אדם אינה רק מצד התועלת העצמית

הרמב״ם הוא ממצות אהבת ה׳ ,משם למד הרמב׳>ם
כיצד הדרך לעורר את האהבה ולקיימה בפועל .זצל

שבה ,אלא זה ספר תולדות אדם ,יש לאהוב אדם כיון

הכתוב "והיו הדברים האלה" נאמר בספרי פרשת

שנברא בצלם אלוקים ויש לכבדו ולאהבה אותו ,לפי

ואתחנן "לסי שהוא אומר ואהבת את ה׳ אלוקיך איני

שאהבת האדם היא אהבת המקום ,ועל כן זה כלל

יודע כיצד אוהב את המקום ,תלמוד לומר והיו

גדול מזה ,ועל פי כלל זה נדרשת אהבה ממש ,ואפי׳

הדברים האלה תן הדברים האלה על לבך שמתוך כך

עד כדי ישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד במיתתו

אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם" .ומבואר

של חבירו .ואפשר לבאר כלל זה גם בכתוב "ואהבת
לרעך כמוך אני ה"׳ ,שהחיוב למצות ואהבת היא
סיום הפסוק אני ה׳ ,לפי שבצלם אלוקים עשה את

שכדי להגיע לאהבה יש ללמוד תורה ,דרכה אפשר

להכיר גדלותו יתברך ולאהבה אותו ,הרמב״ם בספר
המצוות (מצוה ג) במצות אהבת ה׳ ,מביא דברי
הספרי שהבאנו לעיל ,ומביא גם דרשה נוספת

האדם ,ואכן בסידורים מובא עצה בשם האר״י
הקדוש לקבל מצות ואהבת לרעך כמוך לפני
התפילה .ושם הנוסח "הריני מקבל עלי מצות עשה

שלמדו חכמים ,מפסוק זה" ,ואהבת את ה׳ אלוקיך
אהבהו על הבריות" ,ומפרש הרמב״ם שאין כאץ שני

של ואהבת לרעך כמוך ,והריני אוהב כל אדם

ציווים ,לאהבה את ה׳ ולהאהיב אותו על הבריות,

מישראל כנפשי ומאורי" ,וצ״ע נוסח זה .ולפי מה
שביארנו הדברים אמורים כבן עזאי שהמצוה כוללת

לסי ששניהם מצוה אחת לאהבה את ה׳ ,ודרך האוהב
לספר לאחרים ולקרא להם לאהוב את אשר הוא

כלל גדול מזה ,ויש בה לא רק ואהבת לרעך כמוך

אוהב .הרמב״ם שם מבאר דבריו בדרך משל וז״ל
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שנז

בה כדי להביא לידי אהבה ,ואף לשבור רגשית את

"כשתאהב איש אחד תספר בשבחיו ותרבה בהם
ותקרא בני אדם לאהוב אותו וזה על דרך משל ,כץ

השנאה .ונראה שזה כוונת הרמב״ם בפי״ד מהל׳

כשתאהב אותו יתעלה תקרא אחרים לאהבה אותו".

אבל ת״ל "מצות עשה של דבריהם לבקר חולים

המשל בדברי הרמב״ם בא ללמד ונמצא למד ,שדרך

ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות

האוהבים לספר בשבח האוהב ,ולקרוא לבני אדם

אורחים וכו׳ וכל אלה גמילות חסדים שבגופו שאין

לאהוב אותו .וכך בתב הרמב״ם בפרק ב׳ מהל׳ יסודי

להם שיעור ,ואע״פ שמצוות אלה מדבריהם הרי הם

התורה "האל הנכבד מצוה לאהבו וליראה אותו

בכלל ואהבת לרעך כמוך" ,ויש להבין כונתו אם הם

שנאמר ואהבת את ה׳ אלוקיך ,והיאך היא הדרך

בכלל ואהבת לרעך כמוך חייבים בהם מהתורה,

לאהבה אותו ,בשעה שיתבונן במעשיו ובברואיו
הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך

ומדוע כתב שהמצוות אינם אלא מדבריהם( .ועיין
בזה במגילת אסתר על ספר המצוות להרמב״ם

בשורש הראשון) .ונראה לומר שבואהבת לרעך כמוך

ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה
גדולה לירצ את ה .",וכשם שהדרך לאהבה את ה׳

המצוה לאהוב את חבירו ברגש ,ואילו החיוב המעשי

היא להתבונן במעשיו ובחסדיו ,עד שיהא אוהב

לבקר חולים ולנחם אבלים אינו אלא מדבריהם .ומה

ומשבח ומפאר וכך יגיע לתאוה לידע את ה׳ ,כך
* בכדי לקיים ואהבת לרעך כמוך ,יש להתבונן בטוב

שנכללים הם במצות ואהבת לרעך כמוך זה משום
שהדרך לעורר את הרגש ולהביא לידי אהבה היא ע״י

החבר בעין טובה ולספר בשבחו ,שהתבוננות בעין

שיגמול חסדים עם חבירו .אולם בואהבת המצוה

טובה בשבח חבירו ,והסיפור לאחרים מעורר את

היא האהבה בפועל וברגש ,ולא המעשים לגמול

האהבה ,ומקרא מלא דבר הכתוב שהספור בשבח

חסד עם חבירו.

מעורר את האהבה "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד
על כן המו מעי לו רחם ארחמנו" (ירמיהו לא) ,וזו

הגמ׳ בפסחים קיג :שואלת על הכתוב "כי תראה

כוונת הרמב״ם כיצד לקיים את מצות ואהבת לרעך

חמור שונאך" ,ומי שרי למסניה והכתיב "לא תשנא

כמוך ,צריך לספר בשבחו ,שעל ידי כך יעורר את

את אחיך בלבבך" ,ומשיבה הגמ׳ שמדובר באדם

"..האהבה ,ויהי כבוד חבירו חביב עליו ,וזו ההוראה

שעבר עבירה שמצוה לשונאו ,ושואלים התום׳ שם

המעשית לקיום המצוה.

אם מותר ואף מצוה לשונאו ,למה נאמר מצוה
בשונא בכדי לכוף את יצרו ,הרי השנאה מותרת
ואינה עצת היצר .התום׳ בב״מ לב :ד״ה לכוף יצרו

ה .אהבה המבטלת את השנאה

1

מתרצים דלא איירי בשונא דקרא ,אכן בשונא
שהכתוב מדבר שמותר לשונאו אין ענין של קדימה

הוראה נוספת כיצד לקיים למעשה את ואהבת

לפי שמותר לשונאו .המצוה בשונא לפרוק אמורה

לרעך כמוך ,למדנו מצווי התורה בעזוב תעזוב עמו,

בשונא שאסור לשונאו רק שהתגבר עליו יצרו ושנא

הכתוב אומר "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת
משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו" (שמות כג)

אדם מישראל .אולם התום׳ בפסחים שם מתרצים

ובספר דברים (פרק בב) נאמר "הקם תקים עמו",
ופירשו חז״ל (בבא מציעא לב ).שהפסוק הראשון

מדבר במצות פריקה מחמור הרובץ תחת משאו,
שיש בה צער בעלי חיים ועזרה לאדם ,ואילו הקם

"וי״ל כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו דכתיב
כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ,ובאין מתוך

כך לידי שנאה גמורה ושייך כפית היצר" ,לפירוש זה
גם מי שמצוה לשונאו ,מצוה לטעון עמו תחילה,

בכדי לכוף את יצרו ,משום שגם מי שמותר לשונאו,
יש לשונאו "תכלית שנאה" כלשון הכתוב בתהילים

תקים מדובר כשהחמור אינו רובץ והמצוה רק לטעון
עם חבירו ,וברור שיש להקדים הפריקה לטעינה.
מהכתוב "חמור שונאך" למדו חז״ל שם שיש
להקדים השונא לאוהב ,בכדי לכוף את יצרו ,ואפילו

שתקלקל את השורה .ואם לא יעזור לו ,יגרם שהאדם

אם היה אוהב לפרוק ושונא לטעון ,אע״פ שהחמור

ישנא אותו אישית ,ואף הוא יבשל בשנאה אסורה,

רובץ תחת משאו ,יש להקדים לטעון את מטען

ועיין בביאור הגר״א חו״מ סי׳ ערב שגם לדעת התום׳
בב״מ ולהלכה מצוה להיטיב לשונא ,ולא נחלקו רק

השונא בכדי לכוף את יצרו ,מכאן שעזרה לזולת יש

(פרק קלט) את דעותיו ואת אישיותו ,אבל כאדם יש
לדאוג לו ,ואסור שהשנאה תהא שנאה אישית
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אם יש להקדימו לאוהב .והדברים מפורשים במאירי
על מסכת יומא דף עה .וז״ל "לעולם לא תהא שנאת
האדם מונעתו מלהטיב לחבירו בכל מה שאפשר לו
להיטיב והוא שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך,
דרך צחות אמרו בא וראה שלא כמידת בשר ודם
מידת הקב״ה ,אדם מקניט את חבירו יורד עמו לחייו,
מידת הקב״ה קלל את הנחש עלה לגג מזונותיו עמו
יורד לקרקע מזונותיו עמו ,קלל את העבד אוכל מה
שרבו אוכל ושותה מה שרבו קוותה ,קלל את האשה
הכל רציץ אחריה ,קלל את האדמה הכל ניזונין

ממנה".

נקה לדוגמא כיצד יש לנהוג לאור הלכה זו ,דרך
®!זל יהודי נוסע בשעת לילה מאוחרת ובתחנת
הסעה אנשים מבקשים עזרה להגיע למחוז חפצם,
לפניו יהודי שומר תורה או אוהבו משכבר הימים,
ולידו אדם שרחוק מתורה ומצות ואפי׳ מי שנמנה על
אותם חוגים המתנגדים לכל דבר שבקדושה .אדם
שלא למד הלכה מן הסתם יעדיף האוהב ,ויחשוב
אולי גם בהלכה זו נאמר שהקרוב קרוב קודם כמו
במצות הצדקה ,אולם כאמור המצוה בשונא תחילה,
בכדי לכוף את יצרו ,לפי שאם יקה אוהבו יקיים רק
גמילות חסדים עם האוהב ,ואם יקה השונא ,ישבור
את יצרו ,יפתח יחסי אהבה וידידות ,וע״י כך יכול
להביא לידי קירבה שתשפיע על השונא לחזור
^וטב.

ו .ואהבת כלל גדול בתורה
לאור הדברים יש לבאר את ההגדרה ואהבת לרעך
כמוך זה כלל גדול בתורה ,שכלל גדול הוא לא רק
במצוות שבין אדם לחבירו ,כלל גדול הוא גם
בעיצוב אישיותו ושלימותו של האדם .וכלל הוא גם
במצוות שבין אדם למקום ,שהרי ע״י קיום המצוה
תרבה הדעת ויתקרבו הרעים למוטב.

אב

במעשה הנכרי המובא בגמ׳ שבת לא .שבקש
מהלל ושמאי לגיירו על מנת שילמד כל התורה על
רגל אחת ראיתי במפרשים בעין יעקב שם ,שבארו
בקשתו של הנכרי ,שלא התכוון ממש ללמוד כל
התורה על רגל אחת ,אלא משכיל היה וידע שמצוות
התורה חלוקים לשנים מצוות שבין אדם למקום
ומצוות שבין אדם לזזבירו ,כפי שנתנו הלוחות בהר
סיני בשני לוחות ,באחת מצוות שבין אדם למקום,
ובשניה מצוות שבין אדם להכירו .ובקש הנכרי
להיות יהודי על רגל אחת להתבסס ולקיים רק מצוות
שבין אדם לחבירו ,שמאי דחפו באמת הבנק שבידו,
שהרי בנין אינו יכול לעמוד על רגל אחת ,בא הלל
והעמידם על אחת ואמר לו ואהבת לרעך כמוך ,מאי
רסני עלך לחברך לא תעביד ,ואידך זיל גמור ,לפי
שיסודה של המצוה היא בהכרת הטוב ומי שטוב עם
חבירו מוכרה שיהא טוב לשמים ,לפי שואהבת כלל
גדול בתורה גם במצוות שבין אדם למקום.
ונראה עוד שיש לפרש את ההגדרה ואהבת לרעך
כמוך זה כלל גדול בתורה ,לא רק במצוות שבין אדם
להכירו אלא בכל התורה ממש ,שהרי כל ישראל
ערבים זה לזה .והתורה ניתנה בסיני רק אחר "ויחן
ישראל" כאיש אחד בלב אחד ,והצווי היה "ואתם
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" ,אתם ככלל ולא
כפרט .לפ״ז אק מושג של קבלת תורה או מצוות
ביחיד ,שהפורש מן הצבור ,אפי׳ שמקיים מצוות אין
לו הלק לעולם הבא .על כן ואהבת לרעך כמוך זה
כלל גדול בתורה ,לפי שהערבות שבין איש לרעהו
היא התנאי והבסיס לכל התורה כולה ,ולפ״ז יש
לבאר ההנהגה לקבל מצוה זו של ואהבת לרעך כמוך
לפני התפילה בבוקר דוקא ,לפי שיש כאן לא רק
קיום המצוה בפועל ,אלא הכנה והכשרה לתפילה.
חז״ל הורונו להתפלל בלשון רבים ולמען הכלל ,על
כן יש להקדים ולהתקשר עם הכלל בקבלת ואהבת
לרעך כמוך ,כדי שתהא התפילה למען הכלל יוצאת
מן

הלב.

וזה

הכלל

הגדול

בתורה.
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ברכת
•

נדרים ל״ז ע״א

והנראה בזה דבודאי ההיתר מחמת מצוה וגס במקום
שנוטלים שכר למולם שפיר איכא' מצוה דשימור זה
הוא ג״כ הכשר מצות ת״ת ,אלא דלהכשר מצוה מותר ליטול
שכר ,ובזה י״ל דכיון דטושה כן לשם מצוה צא מקרי מהנהו.
וטוד דמאחר דקבלו ט״ט ללמד בחנם הרי דטשוהו כמצוה
לטצמם וכיון דאינו רשאי להקל במה שקבלו ט״ט שוב כל דין
תורת מצוה טל מטשה זה ,כיון דשם המטשה וגם הסנה
במקום זה הם מצוה ,ומדוייק לשון הר״ן שהחמירו ע״עלמצוה.

ר״ן ד״ה ולטנין הלכה וכר .לכאר יוצא מדבריו דהא דמבואר
במתני׳ דמלמדו מדרש הלכות ואגדות הני מילי במקום
דלא מתבטל ממלאכתו ואסור לו ליקח שכר בטלה ,אבל במקום

כהכשר מצוה להלנת המקראות ,משא״כ בתק״ח דקבעו הלכה
או בררו דבר תורה כל אלו הם גופי תורה ,ודו״ק.

דף ל״ז ע״ב
מקרא סופרים ועיטור סופרים וכו׳ כולם הלכה למשה
מסיני .וצ״ע הא עיטור סופרים הם דברים הכתובים
בהדיא בתורה ,וא״כ הם חלק מגופי תורה ,ומה שייך לומר
ט״ז הלמ״ס ,וצע״ג.

דף ל״ט ע״א

דמתבטל ממלאכה אסור.
אמנם כשנתבונן היטב נראה דאינו כן ,ולמולם אץ בלימוד
מם חבירו דין ממשה מלאכה לחבירו ,דהא עיקר
הלימוד למולם מצוה היא ,וט״ז אין לשלם ,וזה מה שמשה
^חבירו .והא דמותר ליקח שכר בטלה ,נהי דהיכי דטשה מל
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אברהם

פא

שמא ישהה .לכאף צ״ב
ואם נהנה הא כל
ואין לומר דגם במתקיים
דמצוה קעביד ,דא״כ גם

דאס לא יהנה החולה ליכא איסור
הזמן מתקיים מצות ביקור חולים,
מ״מ כיון דאינו מחוייב ל״ש היתר
על הישיבה עצמה נימא כן ,וצ״ב.

גגה כן ונחחייב לו ממון ומחיל לי׳ מקרי מהנה מצד מחילת
חוב דאסור (כמבואר במל״מ פ״ד ממלוה) ,אבל מאחר דאיהו
עביד בחנם הרי מה דמביד הוה מצוה ,ימה דמתבמל
ממלאכה ,בזה לא משה לחבירו כלום ,ואינו אלא מבריח ארי
ממה שלאחר הי׳ צריך לשלם שכר בטלה.

ומשמע מזה דלא מתקיים מצות בק״ח בעצם הנאת החולה
אלא בעיקר הביקור שדורש בשלומו ועושה צרכו
ומתפלל בעדו ,וכשנתקיים זה שוב אין לו היתר ,ונמצא לפ״ז
דגם בעמידה צריך לקצר מאד ,וצ״ע בזה.

אמנם בשו״ע (רכ״א ס״ב) כתב דהאידגא אסור ללמד
למודר כיון דמותר ליטול שכר ,ומקורו ברא״ש
דהאידנא הוה שכר ביטול דמוכח ,הרי דאסר כמו כל העושה

דף ל״ט ע״ב

מלאכה לחבירו ,יצ״ע הא הוה מבליח ארי כמשנ״ת ,וצ״ט.

ויותר מזה נראה דאעפ״י שבכל שכירות נתחייב ע״י קציצת
שכר גרידא מיד אמרי שעשה המלאכה עפ״׳י צוויו ,וכן
בכל מקח ,מ״מ לגבי שכר בטלה נראה דצריך קנין ,דאל״כ

במה נתחייב ,הא מל הלימוד אין לשלם אלא טל מה שמתבטל
ממלאכה וזה לא נתן לחבירו ,וצ״ע בזה ודו״ק.

שכר

פיסוק טעמים .וכתב הר״ן הטטם
מדאורייתא נינהו ,וכמבואר בגמ׳ בע״ב.

משום

הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן
לאחיך בתורה ובמצות עכ״ל .ולפ״ז הרמז כאן על המצוה
דרבנן ,אלא דצ״ב לענין מה עשוהו מצוה דרבנן מאחר דהוה
בכלל מצויה דאורייתא של ואהבת ,ולמאי נ״מ בזה דהוה מצוה
דרבנן.

דלאו

j)WI׳

רמ״א (רמ״ו ס״ה) בשם הגה״מ דמותר ללמד דינים
דרבנן בשכר .ולפ״ז מה דאיתא במתני׳ דמלמדו מדרש
הלכות ואגדות היינו דינים דאורייתא והלכה למשה מסיני.
וצ״ע שלא נזכר בגמ׳ וברמב״ם ,ויותר מזה הא כתב הרא״ש
במתני׳ ואגדות דברי חכמים שהסמיכום על הפסוקים ,הרי

בהדיא דלא רק פירוש הפסוקים מצמם ודינים דאורייתא.
ועוד ט׳ קרן אורה שהק׳ הא דינים דרבנן הם פירוש דין לא

יסור.
והנראה בדעת כל הראשונים שלא כתבו חידוש הנ״ל דאין
הביאור בפיסוק טעמים דאורייתא או לא דאו׳,
דזה דין דרבנן ומותר ללמד ,דאדרבה נראה דכל הלומד דין
דרבנן מקיים מצות ת״ת דאוריי׳ וכסברת הק״א דמאחר
דנאמר לא יסור ,הרי כל דין דרבנן הוא ידיטת קיום דין
התורה של לא יסור ,ואפי׳ לו יצוייר ת״ת דרבנן ג״כ מצוה
היא ומותר ללמד.
ויסוד היתר פיסוק טעמים מצד דלאו דאוריי׳ נראה דדוקא
פיסוק טטמים דאינם הלכות אלא הניגון ,אלא דזה
מועיל נמי בהבנת הפסוקים ,אבל זה גופא ל״ה ביאור ולא
תורה ,אלא דאם הוה דבר הנאמר למשה מסיני שוב ממילא
הוה תורה ,אבל אם חכמים קבעוהו א״כ ל״ה לא מצוה דרבנן
ולא תקנה ולא פירוש אלא שכך קבמו אופן קריאה זו ,ומהני

»

ת

רמז לבקור חולים וכו׳ .ברמב״ס (רפי״ד מהל׳ אבל) מ״ע
של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים וכו׳ אע״פ שכל
מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך כל

ונראה דמאחר דגמ״ח הוא מהדברים שאין להם שימור,
א״כ כל היכא שמקיים פעולה אחת של חסד כבר
יצא ידי חובה — ,ויש לדון אם זה חיוב כל יום או באיזה
אופן אחר נאמר דאין להם שיטור למטה — אבל מאחר שכל
אלו עשו חכמים למצות בפני עצמם ,א״כ טל כל א׳ בפנ״ע
חייב ,ירק בזה גופא אין לו שיעור כמה יעשה ממצוה זו

המיוחדת.
ועוד י״ל דנ״מ אם מותר ליקח כסף עבור קיום המצוה,
דאי מצד הכלל של גמ״ח י״ל דזה מצוה על הנהגה כזו,
אבל מ״מ מותר לאדם לעזור לחבירו בשכר אבל חכמים עשו
ביקור חולים והכנסת כלה וכל אלו למעשה מצוה עם דין מצוה
לגבי שכר ,ולכן העמידה אצל החולה צריכה להיות בחנם,
אבל הישיבה ,אעפ״י שגס היא חסד יכולה להיות בשכר

כמבואר בע״א.

ועוד

נראה דיש קדימה לאחד ממצות אלו לגבי שאר גמ״ח
שבדה מלבו .וע״ע מש״כ בסמוך.

דף מ׳ ע״א
לא

בתלת שעי קדמייתא וכר כי היכי דלא ליסח דעתי׳ מן
רחמי .לכאר צ״ע נהי דחסר תפלה ,מ״מ גמ״ח עביד,

מאמר

ע1לכו ר1סד יבנה
פתיחת
התודה תחילתה יסופה גמ״ח

—

א> בגמ׳ סוטה (י״ר ע״א) דרש ר׳ שמלאי ,תורה תחלת גמילות חסדים וסופה
גמ״ח ,תחלתה גמ״ה (הלביש ערומים ,רש״י) דכתיב ויעש ה׳ אלקים לאדם ולאשתו

כתנות עור וילבישם ,וסופה לגמ״זז דכתיב ויקבר אותו בגיא .ע״ב .ופירש

המהרש״א הוא הוראה במעלת התורה כי התורה כולה מראשה ועד סופה
כולה חסד כמ״ש ותורת חסד על לשונה ,וידוע מעלת מרה טובה זו על הצדקה

ושאר מדות בכמה מקומות .עכ״ל.
,

והחפץ חיים ז״ל בפתיחה לספר אהבת הסד ערך רשימה גדולה מתחלת התורה

להראות בחוש כמה מלאה התורה כל כך ברבוי גדול בענייני חסד בסיפורים ובמצות
כדי שיתבונן האדם במה יקר הוא ענין החסד בעיני הי״ת.

מגלת רות
ב) בילקוט שמעוני (רות א׳ רמז תר״א) א״ר זעירא המגלה הזו אין בה לא
טומאה ולא טהרה ,לא היתר ולא איסור ,ולמה נכתבה ללמדך שכר של גומלי

חסדים .עכ״ל.

/

ומבואר שכל עיקר ספר זה מכתבי הקודש מכ״ד ספרי התנ״ך נאמר בנבואה

לכתוב לנו מעלת גמ״ח ללמדנו גודל יקר ערך המדד הזו .ומאחר שנתבאר

שהתורה כולה גמ״ח ,הרי דבר בעתו מה טוב שמנהגנו לקרוא מגילה זו בשבועות
כמש״ב בהג״ה שו״ע (ת״צ ס״ט) .ועע״ש במג״א טעם מהילקוט (תקצ״ו) ללמדך
שלא נתנה תורה אלא ע״י יסורין ועוני.

וקודם מתן תורה מבואר בפרשת יתרו (י״ט ב׳) ויחן שם ישראל נגד ההר,

ופרש״י ממכילתא ,כאיש אחד בלב אחד ,ומבואר במלבי״ם שזו היתד .הכנה לקבלת
ברכת אברהם <מאמרים והדרכות> ־ מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם  pשמשון רפאל עמוד מס (127הודפס ע״י תכנת אוצר תחי
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י.-
עולם חסד יבנה

כרכו®

אברהם

התורה .וכ״כ בכלי יקר שלא היו ישראל ראויין לקבלת התורה עד אשר יהיה שלום
ביניהם ,בעלי אסופות נתנו מרועה אחד .והתורה כל נתיבותיה שלום.

המצות 1גדרימ
דעלן סני לחברן לא תעביד
ג)

בשבת (ל״א ע״א) שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי ,א״ל גיירני

ע״מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת ,דחפו באמת הבנין

שבידו ,בא לפני הלל גייריה א״ל דעלך סני לחברך לא תעביד ,זו היא כל התורה
כולה ואידך פירושה זיל גמור .ופרש״י ריעך וריע אביך אל תעזוב ,זה הקב״ה ,אל

תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור הכירך על דבריך ,ל״א חבירך ממש
כגון גזלה גנבה ניאוף ורוב המצות עכ״ל.
 .ויש להביא ראיה מראשונים שלמדו כפירוש ב׳ ,שיותר נראה פשוטה של
הסוגיא ,מדברי הרמב״ם בפיה״ט (פאר ,פ״א מ״א) וכשיעשה האדם המצות התלויות
בתועלת בני אדם זה עם זה ,כמו כן תחשב לו לצדקה לעוה״ב לפי שעשה המצות,

וימצא טובה בעוה״ז בעבור שנהג מנהג הטוב בין בני אדם וכו׳ ,וכל המצות שבין
אדם לחבירו נכנסות בגמ״ח ,ושים לבך עליהם ,כי כן תמצאם ,שהרי הלל הזקן

כשאמר לו הנכרי ,למדני תורה על רגל אחד אמר לו ,דעלך ביש לחברך לא תעביד

וכו׳ עב״ל .הרי מבואר שמפרש שהלל א״ל לגר הנהגת גמ״ח לרעך.

ובספר התנוך (רמ״ג) לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש ,כלומר שנחמול על
ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו ,שנאמר ואהבת לרעך כמוך,

ואמרו ז״ל דעלך סני לחברך לא תעביד וכו׳ עכ״ל .הרי חזינן שפירש כפי׳ ב׳
ברש״י דקאי על בין ארם לחבירו.

וצ״ע למה נחשב זה לכל התורה ,הרי אינו אלא חלק שבין אדם לחבירו ,ונהי
שזה כלל גדול ומקיף הרבה מצות מ״מ קשה לומר שזה כל התורה כולה.

ובקובץ מאמרים פירש הגראב״ו ז״ל עפ״י הגט׳ בקידושין (מ׳ ע״ב) ת״ר

לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי ,עשה מצוה אחת אשריו

שהכריע עצמו לכף זכות ,עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה
וכו׳ ,שהעולם נדון אחר רובו והיחיד נדון אחר רובו ,עשה מצוה אחת אשריו
ברכת אברהם <מאמרים והדרכות>  -מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם  pשמשון רפאל עמוד מס (128הודפס ע״י תכנת אוצר הח!
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מאמרים והדרכות

אברה•

קט

שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות ,עכר עכירד .אחת אוי לו שהכריע את
עצמו ואת כל העולם לכף חובה וכו׳ .וכן נפסק בדמב״ם (תשובה פ״ג ה״א וה״ד).
ולפ״ז הרי בכל מצוה ועבירה גם מה שבין אדם למקום הרי מכריע את עצמו עם

כל העולם ,ואם הוא נזהר שלא לפגוע בשום אדם ,הרי לא יתכן לעבור שום

עבירה ,כי יתכן שמכריע כזה את כל העולם לכף חובה ומזיק ומחבל בזה לכולם.

ד)

וביאור ענין זה ,דלכאורה נראה תמוה שאדם יבקש ללמוד כל התודה על

רגל אחת ,ומה ראה הלל להענות לו ,הלא נראה כלועג ומהתל ,או כמחוסר דעה,

שאין .ראוי לגיירו.
ונראה ביאור הענין שאדם זה בודאי האמין שתורת משה האמת הברור ,שאם
לא כן לא יועיל גם אם ילמדו אותו בקיצור כשעומר על *גל אחת ,אלא שלבו יחיל
בקרבו מפחד ומורא ,כיצד יעמוד בנסיון של תרי״ג מצות ,תורה גדולה ורחבה,
והרי בודאי יכשל בה ויצא שכרה בהפסדה ,כי מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי,
עדיף להשאר גוי ,מלהתגייר ולהכשל בעבירות .לכן היה משתוקק למצוא דבר קצר
שיכול לשנן לעצמו תמיד ,שזה יחזקו בכל מצב לעמ״ד בנסיון ,ולהתחזק שלא
להכשל לעולם.

לפ״ז מובן שהלל נענה לו כאהבה ,וא״ל שכלל גדול המובן בשכל האנושי

שאין ראוי לעשות רעה לאחרים כלל ,ואם זה נגר עיניו וידע שכל פעולותיו גם כן
הן משפיעות על כל הבריאה כולה ובכחם להכריע אחרים ,הרי חייב עפ״י מידת
האמת והצדק ,לשקול כל פעולותיו עפ״י התורה הק׳ .שו״ר עד״ז בכלי יקר בפרשת
קדושים (י״ט י״ח) ,ודימה זה למה איתא במכות (כ״ד ע׳ א) בא חבקוק והעמידן על
אחת ,צדיק באמונתו יחי׳ .יעו״ש.

ואהגת לרעך כמון
רז) בפרשת קרשים כתיב ,ואהבת לרעך כמוך ,וברש״י הביא מתורת כהנים,
אמד רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה .וצ״ב למה נקרא כלל גדול.
והנה במשנה מצוי מאד שאמרו זה הכלל ,וביאורו ,שהרבה פרטי דינים הם
מחמת כלל אחד שעל ידו יש להבחין בחלוקי הדינים ,אם כלולים בזה או לא ,וכבר
ברכת אברהם <מאמרים והדרכות>  -מידות והשקפות ארלנגר ,אברחם  pשמשון רפאל עמוד מס (129הודםס ע״י ממת אוצר תהו

וי
3רכז^

קי

ו■
עולם הסד יבנה

אברהם

הבאנו (באות ג׳) מש״כ בפיה״מ להרמב״ם שכל המצות בין אדם לחבירו נכנסות

בכלל גמילות חסדים ,וזה שאמר הלל דעלך סני לחברך לא תעביד הוא כל התורה,
*”“א□ כן מבואר דאין זה מצוד ,פרטית עם תכלית פרטי דבר מסויים אלא מצוה כללית
שכלול בה כל ענפי בין אדם לחבירו והרבה מצות פרטיות .ובחינוך (רמ״ג) הביא

לשון זה כלל גדול בתורה ,ומפרש כלומר שהרבה מצות בתורה תלויין בכך
שהאוהב חבירו כנפשו לא יגנוב ממונו וכו׳ ולא יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג
גבולו ולא יזיק לו בשום צד וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה ,ידוע הדבר לכל

בן דעת ,עכ״ל .וחזינן עד כרי כך ,שהלל הזקן אמר שכל התורה נשענת על זה.
ולשון כלל גדול מבואר בגט׳ שבת (ס״ח ע״א) דגדול עונשו יותר משאר,
והיינו דבר חמור יותר משאר מצוות ,ונאמר במשנה על שבת ושביעית.
 )1ובתורת כחגים בפרשת קדשים שם (פ״ר) אחרי דברי ר״ע זה כלל גדול

בתורה ,בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה .עכ״ל .וצ״ב.
ובחפץ חיים כתב בביאורו ,דאי מקרא קמא הרי ארם שהוא בזוי יכול לומר גם

אני אבזה את חבירי ,שאיני מקפיד גם אם מבזים אותי ,אבל מפסוק זה ספר תולדות
שמוזכר בו דמות אלקים עשה אותו ,כלל גדול מזה ,כי את מי אתה מבזה ,דמות
דיוקנו של מקום .עכ״ל.

והנד ,טענה שהוא אינו מקפיד נראה פשוט דאין זה טענה כלל ,מאחד שהרי

מקפיד על דברים שהוא כן מקפיד ,ואינו רוצה שיפגעו בו באופן שיקפיד ,ואם כן
כל שחבידו מקפיד ,לגביו הרי זה כמו שהוא עצמו מקפיד .ואולי כוונת רבינו אם
אינו מקפיד על שום פגיעה ,כי כבר הגיע למידת השתוות ,שלא נחשב בעיניו שום

פגיעה כלל.
ועיקר הביאור בדברי הספרא כבר מצינו בדרך זה כמו החפץ חיים בספר
פירוש התפלות והברכות לרבנו יהודה ב״ר יקר ,רבו של הרמב״ן ,בביאור ברכת
נישואין בצלם דמות תבניתו ,והביא גט׳ סנהדרין (מ״ו ע״ב) בביאור כי קללת
אלקים תלוי משל לשני בני אדם (שם בגמ׳ ,שני אחים תאומים) בעיר אחת ,אחד

מינוהו מלך ואחד יצא לליסטיות ,צוה המלך ותלאוהו ,כל הרואה אותו אומר המלך
תלוי ,צוד ,המלך והורידוהו.

המתבאר בזה ,שנוסף לעצם המצוה והמרה הכלולה בואהבת לרעך כמוך ,מצד
בין אדם לחבירו ,גילו לנו חז״ל שכל הנהגת החסד יש בה ג״כ הנהגה מצד כבוד
ברכת אברהם <מאמרים והדרכות>  -מידות והשקפות ארלער ,אברהם  pשמשון רכאל עמוד מס (! 30הודפס ע״י תכנת אסגר

ברכת

מאמרים והדרכות

אבדד^

קיא

שמים ,צלם אלקים ,ומה שאמרו שזה כלל גדול מזה ,נראה דאם וזבירו מוותר על

מצוד .זו הרי מצד בין אדם לחבירו מהני מחילתו ,אבל מצד כבוד״המקום ל״ש
מחילה ,ואסור לזלזל בצלם אלקים.

הגהגוג החסד
ז) לבאו׳ ילהס״ת אם המצוד .של ואהבת לרעך היא ציווי על הנהגה כלפי

חבידו האוהב ,או שמצווים בעצם האהבה.
ומצינו בספר המצוות (מ״ע ר״ו) הוא שצונו לאהוב קצתנו ושתהיה אהבתו

וחמלתו לאחיו כאהבתו וחמלתו לעצמו בממונו ובגופו ,וכל מה שהיה ברשותו ,אם

ירצה אותו ארצה אני ,וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו ,והוא אמרו יתעלה

ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .ונראה מבואר בזה שעיקר המצוד .כפשטה ,עצם
האהבה ,ושוב נראה שזו מצוד .תמידית כלפי כל ישראל ,וכל שמוסיף אהבה הרי

זד .רבוי בגוף המצור.,
וביד החזקה (דעות פ״ו ה״ג) מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד
מישראל כגופו ,שנא׳ ואהבת לרעך כמוך ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום על

ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו ,והמתכבד בקלון חבירו

אין לו חלק לעוה״ב .עכ״ל .ונראה מבואר ביזה שכל ההנהגות שאדם נוהג עם

חבירו בעשיית חסד ונחת לחבירו ,הם כלולים במצוה זו ,ואין טענה לומר שהמצור.
האהבה בלב ,ואין חילוק אם עושה לו חסד פלוני ,כי בלב הוא בלא״ה אוהב ,או

אינו אוהב ,אלא מצווים לספר בשבחו וכיו״ב .וכן מבואר מדברי הפיה״ט הנ״ל (אות
ג׳) שכל מצוות בין אדם לחבירו כלולים במצוד .זו.
ח) ובהל׳ אבל (פי״ד ה״א) כתב הרמב״ם ,מ״ע של דבריהם לבקר חולים,
ולנחם אבלים ,ולהכניס הכלה ,וללוות האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי הקבורה וכו׳

וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהם ,ואלו הן גמ״ח 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
ומצוות .עכ״ל .ומבואר גם כאן שכל ההנהגות של חסד בכלל המצוה ,ולא רק עצם

האהבה .וגם נראה דלמת אין צריך אהבה ,אבל מכת שיש מצות אהבה שכוללת
הנהגה של אוהב .א״כ גם אחר מיתתו חייב בהנהגה זו.

ברכו^

קיב

עולם חסד יגנה

אברהם

^מיהו צ״ע למה כל הנך הם מצוות דרבנן ,מאחר שמבואר להדיא ברמב״ם
שכלולים במצוה דאורייתא .ונראה מבואר בזה ,שבודאי יש קיום מצוד ,דאורייתא

בכל הנהגה טובה כלפי חבירו ,אבל פרטי הציווי לעשותם מצוות נפרדות ,זהו מה
שנתחדש מדרבנן ,שלא יאמר אדם אני עושה חסד בביתי“ואי״צ לילך לחבירו כלל

לבקר לנחם וללוות ,העיקר שעוסקים בשום חסד ,באו חכמים ועשאום מצות
מיוחדות פרטיות ,וכלולים במצוד ,הכללית.

מניעות הכלולים במצווז
ט)

בחפץ חיים בפתיחה במבין העשין (ב׳) ,ועובד ע״י הספור הזה גם על מ״ע

של ואהבת לרעך כמוך וכו׳ והמספר לה״ר ורכילות על חבירו ,או המקבל ,אף אם

הדבר אמת ,נראה בעליל שאינו אוהבו כלל ,וכ״ש דכמוך בודאי אינו מקיים ,דהלא

כל אדם יודע את נגעי עצמו ,ואעפ״ב אינו רוצה בשום אופן שחבירו ידע מזר ,אף
אחד מאלף וכו׳ ע״ש שהאריך בזה .ומבואר דאין טענה בזה שבלא״ה אינו אוהבו,
וכן שבאמת אוהבו אבל בענין זה יש מעלה לספר עליו ,כל זה אינו נחשב ,כי

כשאוהב אינו נוהג כן ,ושוב מצווין בכל הנהגה של אוהב.
ויסוד לזה מצינו בגט׳ בשבת הנ״ל דעלך סני לחברך לא תעביד ,ולמה נאמר

בלשון שלילה ,ע״ש מהרש״א שעמד בזה ,ומבואר רכל הפגיעות הם עבירות מצד

ביטול מ״ע.
ונראה לבאר הדבר עפ״י מה שמצינו במ״ע של בתולה לכה״ג שכתב הרמב״ם
(אי״ב פי״ז ד,י״ג) מ״ע על כה״ג שישא בתולה ,ומשתבגור תאסד עליו שנאמר והוא

אשה בבתוליה יקח ,אשד ,לא קטנה ,בבתוליה לא בוגרת וכו׳ .ומבואר בספר קנאת
סופרים (סה״מ מ״ע ל״ח) שיש בזה גם מצות עשה וגם איסור של לאו הבא מכלל

עשה .ועד״ז מצדד בספר חרושי רבנו חיים הלוי (מצה פ״א ה״ג) דבמצות תשביתו
נאמר מצו ה לבער מן העולם ולשרוף ,וגם איסור שיהיה לו חמץ .וכן נראה כאן

מצווים באהבה במ״ע ,וכלול בזה כל הנהגת אהבה בחיוב ,וגם נלמד מזה איסור על

כל מה שנוגד להנהגת אוהב ,שנאסר מכה ציווי זה.

כמון ממש
י) מה שיעור המצוה ,דהיינו ד,צווי שהתורה תובעת מכל ישראל ,מצינו בתורה

להדיא שלא נאמר ואהבת לרעך לבד ,אלא נקבע שיעור ,כמוך .וז״ל המסילת
ברכת אברהם <מאמרים והדרכות>  -מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם  pשמשון רפאל עמוד מס (132תודפס ע״י תכנת

כריכת

אברד^

מאמרים והדרכות

קיג

ישרים (פי״א) ולפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב ומבקש תמיד להניח לפחות איזה

רושם או איזה זכרון מן הדבר (משנאה ונקימה שהזכיר לעיל ,ובפרשה נאמר לא
תשנא את אחיך בלבבך וגו ,,לא תקום ולא תטור את בני עמך ,ואהבת לרעך

כמוך) ,ואם לא יוכל להשאיר זכרון גדול ,ישתדל להשאיר זכרון מועט ,יאמר

דרך משל לאדם ,אם תרצה ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לתת לך
כשנצרכת ,לפחות לא תתנהו בספר פנים יפות ,או אם אינך רוצה להרע לו,
לפחות לא תטיב לו טובה גדולה ,ולא תסייעהו סיוע גדו ,7או אם תרצה גם לסייעו

הרבה ,לפחות לא תעשהו בפניו ,או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לריע ,אם
מחלת לו שלא תראה לו באויב ,די בזה.

״״

ואם גם להתחבר עמו תרצה ,אך לא תראה לו כל כך חיבה גדולה

כבראשונה ,וכן כל כיו״ב ממיני החריצות שביצר מה שהוא משתדל לפתות את

לבות בגי האדם.

על כן באד ,התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו ,ואהבת לרעך כמוך ,כמוך
בלי שום הפרש ,כמוך בלי חילוקים ,בלי תחבולות ומזימות ,כמוך ממש.
עכ״ל מס״י.
הפלגת דברי רבנו הרי הם כלולים בלשון המקרא ,וכאן הרבה רבנו המס״י
בניתוח דרכי היצר ,ובתביעת התורה נגדו ,כי כן נצרך לאדם לשנן הדברים
ולהשיבם לליבו ,כי התורה צותה לנו ואהבת לרעך כמוך ,ממש ,ממש.

מידת החסד
<א) ברמב״ם (דעות ו׳ ג׳) ד,נ״ל בהלכה של מצות אהבת רעים הוסיף,

והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב .וצ״ב ,הרי בביטול מצות עשה לא

מצינו חומרא מופלגת בזו ,שעיקרה מצינו באפיקורסים למיניהם בסנהדרין (צ׳
ע״א) ,וגם לא מוזכר שכל מי שפוגע בחבירו אין לו חלק לעוה״ב ח״ו ,א״כ צ״ע מה

החומרא בזה ,וכיצד הוזכר כאן בגדר מצות אהבה.

ונראה דמבואר באן שבכלל מצות האהבה גם כלול מידת האהבה והחסד,
כי במידות מצינו הפלגות בחז״ל יותר מבמצוות ,כמבואר בשער",ק לרח״ו ז״ל (ח״א

ש״ב ,וח״ב ש״ד) כי מרות רעות קשים מעבירות ,כי הן הכנות עקריות למצות ,לכן
ברכת אברהם <מאמרי□ והדרכות> ־ מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם  pשמשון רפאל עמוד מס (133חודפס ע״י תכגת אוצר וזח•

a.
קיד

ברכו^

עולם חסד יבנה

אברהם

מציגו בחז״ל כל הכועס כעע״ז ,ומי שיש בו גסות הרוה הוא ככופר בעיקר ואין
אפרו ננער ,ועע״ש מאמרי וזז״ל בדרך זו.

ולפ״ז אפשר להבין ,רענין מתכבד בקלון וזבירו הוא סתירה גמורה למידת
האהבה שהתורה מלמדת ,שבמקום להשתדל לטובת חבירו ,לכבדו ,לשבחו ולהטיב
עמו ,דזבירו יהא בבושה וקלון והוא מתרומם מזה .ומדרגה זו של השחתה של מידת
החסד ,על זה בא ההפלגה בעונש הגדול הזה .והביאו הרמב״ם במצות האהבה ,כי

הכלל הגדול הזה כולל מידה של אהבה וחסד ולרומם בל אדם ,ולא ח״ו להשפילו

ולרומם עצמו.

מתכבד בקלון חבירו
יב) ובהלכות תשובה (פ״ג ד,י״ר) ויש עבירות קלות מאלו ,ואעפ״ב אמרו

חכמים שהרגיל בהן אין להם חלק לעוה״ב ,וכד^“אן להתרחק מהן ולהזהר בהן ,י

ואלו הן המכנה שם לחבירו ,והקורא לחבירו בכינויו ,והמלבין פני חבירו ברבים,
והמתכבד בקלע חבירו וכו׳ .במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק
לעוה״ב ,כשמת בלא תשובה ,אבל אם שב מדשעו ומת והוא בעל תשובה הדי זד.
מבני העוה״ב ,שאין לך רבד שעומד בפני התשובה וכו׳ .עכ״ל.

המתבאר מדברי הרמב״ם ,דהמתכבד בקלון חבירו הנ״ל ,אין הכונה שמפסיד

ח״ו עוה״ב ע״י פעם אחת בלבד ,אלא שרגיל בזה ,וגם זו ראיה למשנ״ת ,דאין

העונש הזה על ביטול המצות ,ראם כן אין נ״מ בין פעם אחת או כמה פעמים ,אלא
על השחתה במידה יסודית זו ,והיינו מי שרגיל בזה ,וחי עם מידה גרועה היפוך

אהבת הבריות שומרי מצות ה׳ ובני אברהם יצחק ויעקב ,וחביבים שנבראו בצלם
אלקים.
וגם מי שרגיל ח״ו ,הדי מבואר כאן שתשובה מועילה ומחוייב בה ,וכדאי לכל

אדם להזדרז בתשובה היום ,שמא ימות למחר.

יג) עוד מצינו בהל׳ תשובה (פ״ר ה״ד אות ד׳) בדברים המעכבים את
התשובה ,המתכבד בקלון חבירו אומר בלבו שאינו חטא ,לפי שאין חבירו עומד
שם ,ולא הגיע לו בושת ולא ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשר.

חבירו או חכמתו ,כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחבירו בזוי ,עכ״ל.
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ברכת

מאמרים והדרכות

אבדד!^

קטו

מדברים אלו נתחדש חומרא גדולה במידה זו ,ומתגלה עוד משנ״ת דיסוד

הענין מצד עצם המידה ,כי אפילו כשלא ציער חבירו ולא מיעט בהנהגת החסד
אלא שהוא משתעשע בכבוד עצמו מול קלון חבירו ,ומופקע ממידת האהבה והחסד

כלפיו ,זד ,עצמו הפגם ,ועי״ז בחזקתו שלא ישוב כמבואר שם.
ולפי המבואר כלול במצוד ,זו של ואהבת לרעך כמוך.

א] מצות עשד ,על עצם האהבה לכל מי ששומר מצות הי״ת
ב] כלול בזד ,כל הנהגה של הסד כדרך שנוהג עם אוהבו ,בחייו ובמותו.
ג] איסור לכל פעולה שלעצמו היה חפץ שלא יעשו לו.

ד] מידת ההטבה והחסד.

המדה הנפלאה
והלכת בדרכיו
יד) ויסוד מידת ההטבה והחסד מצינו עוד ברמב״ם בהל׳ דעות (פ״א ה״ה)

ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר
והלכת בדרכיו .כך למדו בפירוש מצוד ,זו מה הוא נקרא חנון ,אף אתה היה חנון,

מה הוא נקרא רחום ,אף אתה היד ,רחום וכו׳ ועל דרך זה קראו הנביאים להקב״ה
בכל אותן הכינויין ארך אפים ורב חסד ובו׳ להודיע שהן דרכים טובים וישרים
וחייב אדם להנהיג עצמו בהם ולהדמות אליו לפי כהו .עכ״ל .הרי מבואר דרחום
וחנון ורב חסד הן מידות הקב״ה שכלולים במצות והלכת בדרכיו ,שזו המצוד,

הכוללת את כל המידות הטובות כולן.
טס ועיקר מידה זו של רחום מצינו בגט׳ (ב״מ פ״ר ,ע״א) אפילו על בעלי
חיים .וזה מיהו בע״כ לא מצד מצות ואהבת לרעך ,ורק מצד והלכת בדרכיו.

דד,הוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה ,אזל תליה לרישיד ,בכנפי דרבי (החביא
את ראשו תחת כנפי כסותו ,רש״י) וקא בכי ,אמר ליה זיל ,לכך נוצרת ,אמרי

(ברקיעא) הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסורין .וע״י מעשה הלכו ,יומא חד הוה

קא כנשא אמתיד ,דרבי ביתא (מכבדת הבית) הוה שדיין בני כרכושתא (היו מוטלין
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קטז

כרכו£

עולם חסד יבנה

אברהם

שם בני חולדה) וקא כנשא להו ,אמר לה שבקינהו ,כתיב ורחמיו על בל מעשיו,
אמרי הואיל ומרחם נרחם עליה ,ע״ב.

ומבואר מזה גורל התביעה על מידת הרחמנות ,לפי גדולתו של רבי ,עד כי
גם דברים נכונים ,אם לא מעורב רחמנות ,אפילו כלפי בעלי חיים ,נתבע ונענש מן

**השמים .וצ״ב מה היד .לו לרבי לעשות ,ואולי ללטפו ,או לומר שמשתתף בצער,

אבל עכ״פ נתבע לרחם .וכבר כתב המהר״ל שמידת רבי היה מדת הדין כיצחק

אבינו ,והקב״ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה.

רחמנים וגומלי חסדים
טז> ביבמות (ע״ט ע״א) שלשה סימנין יש באומה זו ,הרחמנים והביישנין

וגומלי חסרים ,רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים והרבך ,ביישנין דכתיב בעבור תהיה
יראתו על פניכם ,גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצוד .את בניו ואת ביתו (אחריו
ושמרו דרך ה׳ לעשות צדקה ומשפט) כל שיש בו שלשד .סימנים הללו

ראוי להדבק באומה זו .וע״ש שדוד גזר מיד על הגבעונים לרחקם מישראל

הואיל ותבעו שבעה אנשים מבניו של שאול שמתוך שהרג נוב עיר הכהנים שספקו
מים ומזון לגבעונים שהיו חוטבי עצים ושואבי מים למזבח ,ובאו גבעונים לידי

מיתה ,ולכפר ולנקם משאול בקשו לתלות שבעה אנשים ,והיינו מדת האכזריות,
וזו סתירה למדת ישראל והרחיקם עי״ז מקהל ישראל.

ומבואר מזה שכלל ישראל מצטיינים במידה זו מכל העולם .ובגט׳ ביצה (ל״ב
ע״ב) כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרע של אברהם אבינו ,וכל מי שאינו

מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו ,ע״ש שאנשים שלא רצו
לעשות צדקה ולפרנס מי שביקש מהם ,אמר בידוע שמערב רב קאתו ושהם יורדי
גהינם .ומבואר משם דלא רק שאין זרע אברהם בלי חסד ,אלא גם איפכא ,שאין

אומות העולם עם מדת החסד .והיינו דאמדינן בב״ב (י׳ ע״ב) על מש״כ (משלי י״ר
ל״ד) חסד לאומים חטאת ,כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושים חטא הוא

להן ,שאין עושין אלא להתגדל בו .ומשמע שיש בזה מן החטא של גניבת דעת

ושקר .ואע״פ שאומות העולם מתפארים בחסדם והרי באמת השכל מחייב רסני לך
לחברך לא תעביד ,אבל נתגלה בקרא ובחז״ל כי אינם מקיימים את ההשקפה ,כי

רק לעצמם עושים ,משא״ב ישראל עושים לשם הסד ,והמידה מושרשת בנו
מאברהם אבינו.
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ברכת

כתובות ל״ז ע״ב

מבטל דין מיתתו אלא שעבר על ואהבת לרעך כמוך .ונ״מ
באופן שא״א בענין אחר ,אס עדיין צריך לעשות עכ״פ בקופיץ
ומול עורף ,או דשוב יעשה בכל מיתה שאתה יכול ,כיון
דנתבטל דין סייף ,והוה בכלל אי אתה יכול להמיתו במיתה
הכתובה בו.

עוד נ״מ ,אם הרוצח יבקש שיעשו לו באופן דאיכא צער טסי,
דאס זה מעיקר גדר חיובו ,לא מהני מידי ,אבל אס זה
מצד ואהבת לרעך גרידא ,הרי זה תלוי ברצונו וגס הוה בין
אדס לחבירו וניתן למחילה.

 )3ובסנהדרין (נ״ב ע״ב) גרסינן בגמי מה להלן בסייף ומן
הצואר וכו׳ אי מה להלן בקופיץ וממול
עורף ,ומוכח דגם בקוסין שם סייף עליה ,ולא מקרי שבכלל
ל״ה סייף ,אלא דיש לדון כנ״ל אס מעכב צורה זו של סייף• ושם
בסנהדרין ילפינן למ״ד חנק קל מקש ממש״כ גבי עבד נקום

M

ינקם וילסינן דהוה בחרב מקרא דחרב נוקמת דהוי סייף,
והקשה ואימא דבריז ליה מיבריז לפי חרב כתיב ,ואימא
דעביד ליה גיסטרא ,ופרש״י חולק לארכו לשנים .אר״נ וכר
ואהבתך כמוך ברור לו מיתה יפה .וגם שם יש לחקור כנ״ל

אברהם

ה) ולכאו׳ צ״ע בסוגיין ,דכיון דאיכא גז״ש מעגלה ערופה,

ולס״ז י״ל מה להלן בקופיץ וממול עורף אף
כאן ,מה מהני מצות ואהבת לאסוקי מהך גז״ש ,הא ל״ש אלא
באופן דהברירה בידו והכל נחשב אותה המיתה ,אז י״ל ברור
לו מיתה יפה ,אבל אם ילסינן מגז״ש דבעינן קופיץ וממול

עורף ,כמתני׳ דסוטה (מ״ה ע״ב) ושם (מש ע״ב) ילסינן בגז״ש
מחטאת העוף ,א״כ מה מהני ואהבת לרעך כמוך.
ועד״ז מצאתי בר״ן בסנהדרין (נ״ב ע״א) בענין מה דילסינן
מבני אהרן דדין שריפה הוא באופן שגוף קייס בבני
אהרן ,ואיכא מ״ד דיליף מעדת קרח ,והקשה הש״ס מאן דיליף
מעדת קרח מ״ט לא יליף מבני אהרן ,ההוא שריפה ממש
הואי ,ונילף מיניה ,אר״נ וכוי ואהבת וכו׳ ברור לו מיתה יפה,
וכי מאחר דאיכא דר״נ גז״ש למה לי ,אי לאו גז״ש הו״א שריפת
נשמה וטף קייס לאו שריפה היא כלל ואי משוס ואהבת לרעך
כמוך לפוש ליה חבילי זמורות ,כי היכי דלישרוף לעגל ,קמ״ל.
וכתב בחדושי הר״ן ,ודאי משוס ואהבת וכו׳ לרווחא דמילתא
אמרו כן ללא צורך ,דכיון דאמרינן לאו שריפה היא כלל ,משוס
ואהבת לרעך כמוך אין משנין אותו ממיתה למיתה אא״כ
אפשר לקיימו מאותה מיתה עצמה .עכ״ל.

אם ע״י גיסטרא ג״כ מקרי סייף ,והוה רק אופן קיום הראוי
לעשות או דזה גלוי על עיקר דין מיתה סייף.

והנראה מוכח מזה דצ״ל דואהבת הוה גילוי על הדרשה,
דמשוס הך דרשה עלינו למנוע מלדרוש הגז״ש גס
לענין קופיץ ומול עורף ומקיימין הגז״ש לענין מקום צואר

ג> וברמב״ם (סט״ו ה״ד) מצות הנהרגין מתיזין את ראשו
בסייף כדרך שהמלכים עושים .וצ״ע מ״ט

וסייף גרידא .וכן נראה מוכח בגמי הנ״ל גבי נשרפין דהקשה
הש״ם מאחר דאיכא דר״נ גז״ש למה לי ,והא התם בגז״ש
נתגלה עצם דין שריפה ,ואס נימא דואהבת אינו אלא אופן
קיומו ואינו גלוי לעיכובא בעיקר הדין ,מה הקשה הש״ס,
ומוכרח מזה דמזה נתגלה ג״כ עיקר הדין ,ולא רק למצוה
בעלמא .ודוק.

השמיט הדין דיעשה מצד הסימנין ,ואס נימא דאינו מעכב
בעצם דין סייף אתי שסיר טסי ,דזה רק דרך קיומו ,ובכלל
הצווי הכללי דואהבת לרעך ,שכל דבר יעשה בצורה הטובה
לחבירו .ומ״מ צ״ע דהו״ל לאשמועינן בהדיא.

וגם צ״ע דכיון דכחב מתיזין ראשו הרי משמע דבעביד
גיסטרא לא שפיר עביד ,ואס נימא דאינו מעכב ,הול״ל

_

כן .ולפ״ז ממנ״ס קשה ,דעיקר התזת ראשו מעכב ,ומ״מ מה

w

דל״ה ממול ערפו ,ואיזה צד ,אינו מעכב .וצ״ע.

ונראה די״ל דהך צד דגם גיסטרא בכלל ,לולא קרא דואהבת,
היינו למאן דיליף מקרא דחרב נוקמת ,אבל מאחר
דאיכא ברייתא דילפינן מעגלה ערופה ,שוב הרי זה ילסותא
גמורה בעיקר דין סייף דבעינן מן הצואר ,וס״ל דלכו״ע כן

הוא ,גס למ״ד חנק קל ,שפיר י״ל גם לדידיה הך גדיש .ודוק.

ד) ובתד״וז ברור לו מימה יפה ,ומה״ט ל״ה שמעינן מן
הצואר ,דאס ימחב סכין בלבו הוי נמי מימה
יפה ,עכ״ל .ולכאו׳ לסי צד בי הא נ״מ ,דבעינן לגז״ש בשביל
עצם דין סייף כיצד ,אבל מואהבת לא ילפינן אלא מצוה
לכתחילה כיצד יעשה ,ומשמע כצד אי.

ולכאו׳ י״ל דאתי שסיר גס לצד בי דיייל דכל עיקר דין מן
הצואר ג״כ אינו אלא אופן קיום המיתה ולא דין עצם
שם המיתה ,ושוב אין נ״מ בין אם ילסינן מואהבת לרעך או
מגז״ש ,מיהו לסי המבואר בסנהדרין דגם עיקר דין סייף
ילפינן מהך קרא ,הרי זה עיקר שם המיתה בכל מקום ,בע״כ
משמע דזה שנאמר מן הצואר ,שסיר מעכב.

ו) ומצינו עד״ז בגמי (סוכה ל״ב ע״א) לגבי הנדון מה זה

כפות תמרים ואימא כוסרא ,אמר אביי דרכיה
דרכי נועם וכוי ,והיינו גלוי דלא יתכן דכונת התורה על דבר
שזה סתירה לזה ,והרי בודאי הוה לעיכובא ,ומ״מ נתגלה שאין
לפרש כפות תמרים על דבר שעשוי כקוצים ומסרטין הידיס.

וכן ביבמות (פ״ז ע״ב) .ועד״ז נראה דגם ואהבת אין הכונה
בתורת ציווי אלא גלוי על פירוש הדין וכיצד עלינו לדרוש
הגז״ש.

_ ______.

תד״ה מיתות וכוי .משמע מדבריהם דלולא מיעוט מקרא סד״א
דכל הנך שמנו הס בכלל כופר ,וצ״ע ,הא ל״ש כלל
במסית ומדיח ונביא שקר וזקן ממרא ומגדף ,דלמי יתן הכופר
כי היכי דלהוי ליה כפרה ,הא כל עיקר דין כופר הוא מה
דנותן ליורש הנהרג ,דמשלס לו פדיון נפשו אבל לגבי כל הנך
שחטאו לשמים הא ל״ש כלל דלמי יתן.

ונראה עפ״י המבואר במכילתא בקרא דכופר בפרשת
משפטים (ספ״י) רי״ש אומר בוא וראה רחמיו של מי
שאמר והיה העולם על בשר ודם שאדם קונה את עצמו בממון
מידי שמיס שנאמר כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם
וט׳ ,הרי דמצינו שם כופר עלמה דניתן להקדש ,והרי מדמינן
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ברכת

י

סנהדרין מ״ח ע-ב

וברש״י ד״ה לא שנא הוא לא שנא היא ,הביא מה דהשוה
הכתוב אשה לאיש לכל מימות שבמורה ,וצ״ב ,א״ה
מאי האי שאמרו בגמי דר״י לא חייש להרהורא חפ״ל דהוקשו

זה לזה ושוב כלולה היא בדרשה .ואולי אילו היו חוששין היה זה
מכריע שלא לדרוש כן אלא כחכמים ,ע׳ מש״כ בברכ״א עמ״ם
ב״ק (ד ,ע״ב) ד״ה בא״ד אפשר בחזרה ,והבאנו סברא כזו

בשם אור החיים עה״ת.
והונו&׳^ווטה וח׳ ע״א) ד״ה האיש ס״ל דלכוייע אין דרשה
"על האשה ,רק על האיש דבלא כסותו ,ולס״ז אתי

שפיר דפליגי בסברא כיצד לעשות באשה.

ואהבת לרעך כמוך ,ברור לו מיתה יפה .ע׳ מש״כ לעיל (מ״ג
ע״א) ד״ה שלא תטרף .וע״ע מש״כ בברכ״א עמ״ס
כתובות (ל״ז ע״ב) בענין מימת סייף.

אברהם

קלה

להבלו וכ״ש לחבטו (ב״ק נ׳ ע״ב) אבל לרב דלהבלא ולא

לחבטו לק״מ דכאן בעינן סקילה ע״י חבטה .וע׳ מוס ,ב״ק

(ג ,ע״א) ד״ה בין ,דגם רב מחייב אחבטה היכא דחבטה
דידיה .מיהו לכאורה בבור י׳ י״ל דחייב גס אהבלא ,והא גס
שמואל מודה דחייב אהבלא ,וא״כ צ״ע בסוגיין די״ל דבסקילה
בעינן ע״י החבטה ולכן בעינן ב׳ קומות וקומה שלו .וצ״ע.
וצ״ל דקים להו דחייב בבור עשרה גס כשאין הבלא כגון תל
גבוה עשרה כמבואר בגח׳ שם דלשמואל ונפל כל דהו
משמע ,היינו אפילו מתל ,וגס על זה קאי שיעור עשרה ,ועכ״ס
לשמואל אתי שפיר ,והרי קי״ל כוותיה.

דף מ״ה ע״ב
בענין בעינן קרא כדכתיב

ץ

׳

תד״ה ברור וכו ,,י״מ משוס דלרעך כמוך ל״ש מחיים ,דחייך
קודמין .ע׳ מש״כ בעהי״ח בארוכה בברכ״א עמ״ס
ב״מ (ם״ב ע״א) בענין חייך קודמין.

ומש״ב שם (באות ח ),דהביאור בחייך קודמין ,דרק אס אתה
חי יש מצוה של הצלה ,והיינו עמך ,דפטור מהצלה
במקום שהוא לא יחיה ,ולא קדימה של עצמך ,כהבנת מהר״ס
שיף שס ,אינו כתירוץ זה בתום ,,ולי״מ בתוס ,בע״כ לשון במוך
כלשון עמך היינו שאתה קודם .וי״ל דבב ,ביאורים אלו נחלקו

בי התירוצים בתום.,
ועיקר דברי התום ,צ״ל דל״ש כלל כמוך אס שניהם חיים,
דהא יש לו קדימה ,ובע״כ ר״ל מה שהוא רוצה לעצמו
יעשה לחבירו במיתתו .ע ,רבנו יונה .מיהו א״כ שוב י״ל דלא
קאי אמיתה אלא מחיים ,ורק דל״ה כמוך ,אלא מה דטוב לך
תעשה גס לחבירך ,וצ״ב .שו״ר שכבר תמה בדברי התום,
בערוך לנר.

ובעיקר דבר זה דחייך קודמין ,מצינו דרשה גבי השבת
אבדה (ב״מ ל״ג ע״א) אפס כי לא יהיה בך אביון,
שלך קודם ,ונראה דכיון דשם נאמר סתם מצוה לחבירו ,צריך
גילוי אחר מגזה״כ דהוא קודם ,אבל כמוך י״ל דמשמע מהלשון

א) אמר שמואל נקטעה יד העדים סטור ,מ״ט דבעינא יד
העדים תהיה בו בראשונה וליכא וכו .,ומי בעינן
קרא כדכתיב והתניא מוח יומת המכה רוצח הוא ,אין לי אלא
במיתה הכתובה בו מנין שאס אי אתה יכול להמיתו במיתה
הכתובה בו שאתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו ת״ל
מות יומת המכה ,מ״מ .שאני התם דאמר קרא מוח יומת,
־.-,-וליגמר מיני ,וכו .,ומסקינן דנחלקו בזה תנאים אס אין בהן יד
ורגל במצורע אס אין לו טהרה או נותן על מקומו.

וצ״ב בעיקר סוגיין מה הנדון אס מעכב ,הא רק בקדשים
בעינן שנה הכתוב לעכב( ,מנחות ל״ח ע״א תד״ה ואס,
פסחים י״א ע״א תד״ה קוצרין) ,דיש בזה מצות לכתחילה ,ויש
לעיכובא ,אבל בכל החורה אין צורך בגזה״כ לעכב ,וכבר
כתבו התום( ,גיטין ג ,ע״ב) ד״ה וכי דבדאורייתא אין חילוק
בין לכתחילה לבדיעבד.
וי״ל דזה לגבי דבר שפועל תלות אבל כאן הנדון אס בסדר
שקבעה התורה להרוג את המחוייב מיתה ,כל הפרטים
מעכבים או דזה רק סדר לכתחילה וכמש״כ רש״י (ד״ה הרי זה
יהרג) דלאו דוקא איכתוב אלא למצוה בעלמא.
לפ״ז נמצא דבקדשיס יש כלל ,שכל מה שלא שנה לעכב

דהוא קודם ,ואחריו גם חבירו כמותו.

הוא רק למצוה ,עד שיש דרשה לעכב ,ובחלומי ן
שנקבע כיצד סדר הקנין ,הכל מעכב ,כל זמן שאין הוכחה
ואין תולין בלכתחילה ,בי מה שפועל נצרך ,וכקושיית תום,

מר סבר בזיוני דאיניש עדיפא ליה טפי מניחא דגופיה .ויל״ע
מה דינו אם מגלה דעתו בזה ,דלדידיה ניחא אידך ,אם
בטלה דעתו ,או דאז משתנה הדין.

בקידושין (כ״ה ע״ב) ד״ה בהמה ,וכי מצות הן משיכה
ומסירה ,שאין לעשות אלא מן המובחר ,היינו דמה שעשוי
לפעול חלות ,אין בזה לכתחילה ,דאס חל בלי זה ,למה נעשה

עוד .ועד״ז בגיטין וקידושין .וכאן הנדון בסדר שנקבע
כיצד להעניש ,דיתכן שיש דברים שהם לכתחילה ראוי
תד״ה מה בור וכו .,ע ,מש״כ התום ,בב״ק (ג ,ע״א) ד״ה לא
וכו ,,ומשנ״ת שם בברכת אברהם.
>*•

ורמינהו מה בור שהוא כדי להמית עשרה וכו .,העירוני
דלכאוי סוגיין כשמואל ,דבור שחייבה עליו תורה

לעשות ,ובכל זאת אין מעכבין.
ב) אמגם לכאורה הו״ל למימר אין העדים לפנינו שהלכו
למדינת היס ,או חלו או אין רוצים ,אס נהרגין
אעס״כ ,או דמעבב שיהיו דוקא הס המקיימין דין המיתה.
ודוחק לומר דלרווחא דמילתא אמרו ,וה״ה כל אופן אחר,
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b,
דבמצי סש״ם עצמה נסחפקו ט מרכוס ס״ד א' והוריות
מ״ש תסתפקו סיני ועוקר הרים הי* מיניהו מדיף מ' דמניין
הספק מפ״י גל בכורות נ״ב ב׳ קרי רמי בר חמא מלי׳ דר׳
ששת מוכס חכמה מם נחלה ט' מ״ש ברש״י וחכמה הוא
חריפות ונתלה הוא בקיאות שיש לו נחלת ברייחות שיט שיודפ
מם הוא
ברי־מית הרכה עש״ה וא״כ אי נימא דמה שנאמר
נחלה א״כ נמלה דהוא
הנדקר א״כ מדכתי׳ מובה חכמה
בקיאות מיקר וא* נימא להיפוך דמה שנאסר מליו סם מא
העיקר א״נ חכמה דהוא חרישה מיקר וע״כ זה הי׳ הספק
העיקר היכא תאמר מס ודו״ק ונכון בס״ד וע״מ
ס״ב  $יחי ^ T13ממן מיץ קודהין ט׳:

09

0

*fcjgk

שם

רסב״ם ד״ס אח״כ אמר ט׳ ל ולמידת לה״ק ,ניב ע׳
תוספתא מגינה פ״א קטן משיודע לדבר אבה מלמדי שמס
ותורה ולה״ק סש״ה ול שו״ח יד אלעזר הי׳ ל״ב סש״ש בחקר
הרמב״ס הנ״ל דלטידת לה״ק מצוה מ״ש והנה מקורו תשרש
מתוספתא מ״ל ונר שאילת ימב״ץ סי׳ י׳ תסתפק אי מותר
ולמיין בבית הנסא במשקלי השמות והפעלים של לה״ק ולפמ״ש
׳^®ומב״ס כאן דלמידת לה״ק מלוה נ' לכאורה דבר מכוער קיום
מציה בביה״ב אס שלכאורה לא  wמשרש דבר זה ומהו
דשבת קכ״ז ל לא יכנסו דבלי קדושה במקום טומאה אין ראי'
וכמובן ומלמידי יוסף חיים דוד ג״י העירני מל גל מנשת מ״ג
ב׳ אוי .לי שאמשד מרום בלא מצוה והרי הי׳ יטל להרהר
במשקלי השמש והפעלים ואינה ראי׳ דהכוונה שם על מה שאין
מצוה בטש לציצית שהס בבגד והבגד בטל אל הגוף ל מלק
קנ״ה ל מת בכסותו ממשא זע״ט שם ע״א ל מד״ס למאי
הילכמא וע׳ סנהדרין קי״ב א׳ רש״י ד״ה כנופס דמי וע״כ
חשיב• מצוה בטף האדם זע״כ כשעמד דהפ״ה פרוס במרחץ
אמר אוי לי שאעמוד ממס בלא מצוה בנופי ואולם בהא דהוזכר
במנחות שם גס מזוזה לכאורה לא שייך פי׳ זה ואולם גם שם
הכוונה שאיננו מתובב בחפץ של מצוה וצא מהני לזה הממן
במשקל• השמות כר דהזא רק קיום מציה וכמובן אולם אם נאמר
דהמיון במשקלי ש׳ אסור בביה״ב מפאת היותו מצוס א״ב נס
חישוב מקושת ומזלות יהי׳ אסור שם ל שבח ע״ה א׳ ונודע
ת״ש במדרש ושבא בתום׳ מענית ר א׳ ד״ה אף דשמיאל למד
התמנה בהצט להטיל סיס ואין הגליון מספיק להאריך
^1תר וע׳ שו״ת הלכיח קטטת ח״ב סי׳ נ״ז עש״ם וליע ירושלמי
דמאי פ״א ה״ד טחללין דמאי במרחץ שאינו משן ברכה ני׳
מפני הברכה ואף והחילול
משמע דאישר החילול במרחץ
מציה מדמברכיק מלי׳ אקב״ו וא״כ משמט דמותר קיום מצוס
במרחץ ומ״ס ירישלמי שביפית פ״ח ה״ב דאין סכין שמן של
שביעית במרחץ ^מפט^בזיון קדשים ואין צו עניין לכאן:

יק

 /שם ב׳

I

I

ומרס

יהי ממון תברך חביב עלץ כשלך ,נ״ב ל של ב״ק
כ״ג ל  nוליחייב דל יג׳ לדקדק מכאן דיותר יש
לאדם לחקר עצש שלא יזיס אתרים משלא יוזקט׳ מכ״ל וצע״ח
מכאן דמשסע דסר היותו חביב כשלו וט״ע כתיטת ק׳ ל זיל
לא עדיף מדידך ול רמב״ן מה״ח מה״כ ואהבת לרעך כמוך ול
חול סנהדרין מ״ס א׳ ד״ה ביור וע״מ סנהדרין ס״ד ל וברש״י
שם ד״ס ואהבת זל ב״מ כ״מ ל ושם ל׳ א' זב׳ דמצא שק או
«ןפס וכל דבר שאין דדט ליטול אילו הי׳ של עצמי מ״מ מצרכען
קרא שלא יהי׳ ממרב בשל חבירו ומשמע דלולי קרא הי׳ הסברא
דמחויב ליטול מגור מבירו אף שמבור עצמו הי׳ מפסיד ולא הי׳
טטל ול שו״ח מעיל צדקה סי׳ כ״י ד״ה ונחזור למ״ש שאס אין
סכנה פרמיית לקטנים יוסר מלגדולים ט׳ מש״ה ול שרת מהל״ם
בר בחך ל׳ קע״א עש״ה ול שז״ת מט המשולש סור  •bסי׳

ץלו טש״ה יע״ע שס טור ג׳ סי׳ כ״ו מש״ש באס ססרדכי דהצרץ
היות שם שכילו או לקיטו ואל״ה חייב אמ״ג דהניח בספינה נס
את שלו מ״ש ול שו״ת שבות ימקב סי' קנ״ם ספ״ש וא? דשאני
במזיק לאחריני נו׳ אי משים הא לא מברא מדאי מה דמלך סר
למברך לא מטביד וכיון ומשוס השקו מותר *לקוצצו מכ״ש משום
השיק דאחריני ט׳ והי׳ לו להביא מול ב״ק סנ״ל דיומר יש לו
לשהר שלא שיק אחרים משלא יווק זע״ע מיל נדה י״ז א׳ דיס
שרפן חסיד דמדת חסימת לעשות דבל השית לעצמו בשביל שלא
יוזקו אמרים ואפי' נזק האחרים סוא רק אפשריות עש״ה ומ״ס
ירושלמי ב״מ פ״ג ה״ז נתנן במקיס שמאג ט׳ מש״ה:

שם
שם

דע מאק באס כז׳ מטפה סרוחה ,נ״ב כזה ע״ו ל א׳ רק
שהית׳ באה ממפה סרוחה:
שנים שיושכין ויש ביניהם דברי שרה ,ל׳ג להלן אמר עשרה
שיישבין ושסקין בשרה וכאן לא אסר שסקין רק ויש
ביניהם לפי שבעל המאסר דנאן מא ל׳ חנינא בן תרדשן שהי•
בשעת הגזיר׳ שנזרו שלא למסיק בשרה כסמאר ספ״ק זע״ז
וע״כ הי׳ אז ביניהם רק ד״ח בסתר אבל התנא דלהלן אמד
ששבק ועוסקיןל׳ פרהסיא ,כן למרמי מדברי צרור השר פ׳
ואתחנן ד״ה והטעם השני:
כל שמעשש מרובין מחכמתו חכמש קיימת נו׳ ,נ״ב ל
מענית ז׳ ב׳ דדריש ויתרון הכשר חכמה נ״ש אם
שכשרו מעשיהן מעיקרא וכזה שם ח' א׳ וישמן הכשר מכמה
כ״ש אם שכשרו מעשיהן מעיקרא ,וכזה שם ל א׳ ויתרץ הכשר
מכמה כ״ש אם הנכשח מעשיו בפגי רס מעיקרא והיינו סעעמא דנק
דאין החכמה קיימת לק ע״י ריטי המעשים נמצאת המעשה סבת
החכמה ולכן קרוי׳ המעשה עצמה חכמה ונדרש משם זה שפיר
ויתרון הכשל חכמה נ? הכשר המעשה:

ט״ץ א׳

שם

נל שרות הברשת טחה שמע רוח המקזם התה הימנו וכל
שאין מת הברשת ממס סימנו אין רות המקום החה היסט
כיון שנעשה אדם ,רש מלמטה,
נ״ב מעין זס סנהדרין ק״ג
נטשה רש מלמעלה ,זברש״י כיון שנמשה אדם רש מלמטה,
שיש לו שנאין ואין רוח הבריות החס שסה« ,םה רש מלמעלה,
בידוע ששונאין שש מלממלה מג? וע״ש וע" שבת קנ״ג א׳
איזש ק השה״ב ©׳ כל שדעת רמתיה המס שמט וע׳ ב״ב
יז״ד ב׳ איזהו בן השה״ב מ׳ כל שכנגד זקניו כבוד ט:,
הכל צשי והרשות נשנה ,נ״ב ל ש׳ ©רמב״ם וע׳ ש״ת
׳
הריב״ש סי׳ ש״ח:

3׳

שם
שם אם אין בינה אץ דעת ,נ״ב ל ש״ת סריב״ש סי׳ הל״ח:
שם ב׳ איזש גמר הכיבש את יצרו ,נ״ב טס סנהדרק קי״א

ב׳ ולגמרה זס המתגבר ביצרו ואילם כאן אסר הטבש
את יצרו ושם לא אמר המתגבר מל יצרו רק המתגבר ביצרו והוא
טונה אחרת שמתגבר בהיצר «צש לשבה צהששזש ט לשב מ״ש
ברש״י וע״ע סלד ל״ג א ,מ״ש טלם מגיא:

שם

אשש משיר השמח בחלקו ,נ״ב שיה אל׳ אין לו משימת
לק יש לו פרנסה מיגיע כש ואפי׳ בצמצום! ומסססק בלשה
ושמת ש במה שיש לו פרנסה בעצמו ואל‘  pubוא״צ להיות
מקבל מאחריה נקרא עשיר ול עדיות פרק  9משגה ל האב
ויכה לבן בטי בנח ובששר ט׳ ובל׳ הראבץ בשם הירושלש
יששל נלמד מדכמי׳ נעל שימי וגר ולא ראותי צדק נעזב חלש
מבקש לחם מ״ש הלי דמה שיש לז לתם ואיל לכקש מאתריה
.
נקרא זס משר:

שם

שמצוה גוררת מצוס ועביר׳ גורים הניא* נ״ב * לשב״ם
ב״ב
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תשובות הגאתים

טיסדא דפל׳ כגון דאם׳ אתילית לך כן מעכשיו או אקגיתי לך כן סרות טעכשיד
או אתי למחר מימרא אם נתקיים התנד דבריו קייסין אבל לסימר קניליות על נטשאי
סאי דססקק פל׳ ופלי אז פסקי הנך סל ,ופל ,קולא כדק ינולק בעלי חנק לתווד
בהן אע־ג דאיקני מינהון:
~
מימן רמו .כח ודשא .,רארא) אודף ומי לשמע• בערים וקנץ ופשע ולא כתב
שטרא עליר .לאחר סיכן יזיף שמעון מלוי מזי אהריני נשמר
בראתי ראובן [דף  mtולוי למינבא לא אישתבה נבי שמע׳ אלא שיעוד זוזי חדף

מראו׳  jayליה לוי לראו׳ אנא שקילנא מקמך דהא שטרא בירי .אם ,ליה ראר
טלוה י דיח'" קדמא בקנק ואע״ג דלא כתביה שטרא נמאן דכתיב לי דאטי דסתס

קגק לכתיבה שמר .אם׳ ליה לוי אילו הוה כתיב לן שטר הוה אית ליהקלאולא

הוה1מדםגא לשמע* ולא מידי .דינא מאי רהא פליני גאונים בהא מילתא .ילמד
ארוג .,הבקהדנא דהאמילתא פשיטתא היא וליה בה ספיקא כיון דשהח קנו מן
שמעון לראובן בההיא הלואה אעיג ואיהאהר ולא כתבו שטרא ליכתבון השתא
בההוא וםן וליהתמון עלית וליהבון לראובן וכד עאכחן חנק הא הוה ליה ראר
קודם בשטר .ודהאם* ליה לוי אילו הוה כתיב לך שמר הוה אית ליה קאלא אמו
קלא בנתיבה תלי מעתה אילו איכתיב נסתר ושקליה מלוה ואענעיה וליכא רקם
עליהג) סי לא הוי קודם בשטר וטיעריכק למידע רתאיי שטר נפק קליהואיפרסמא
טילתיה .לאו שטר מתנה הוא רהישינן למתנה טמירתא אלא קלא מעיקנאג)
איתיה מעידנא דאזיל לווה לוות שהדי וקאנו מיניה ויאהיב רשותא למיכוע שטרא
קלא מן ההוא עימא והשתא קורס בשטר הוא וזבת במאי דטישתכה בשבועה:
סינן רפת .כנו .ודשאילתון הא דאינעיא להו בן מהו שיקמד) דם לאביו רב
מהנה אט ,ואהבת לרעך כט׳ .ורב חמי בר היננא א» מכה
אדם ומכה בהמה להתירא קאט ,או לאיסורא .טו בריה דרכנאה) לא שביק ליה
לבדיה למיפתח ליה בותאן) .הא נותא כי נדי דאטרינן בריאה או לא .ילמד
אומי .הנק תדנא דתרדהון בק רב מתנא [ע״ב] ובק ר 3דיסא בד טימא סישרא
קא שארי ולהתירא קא דרשי\.רכ״םהנא חייש ואהבת לרעך כמו .,כשס שאתה
אילו נתכוונתי .לרפאוודארסולמובהו ונתגלגלה על ידך תבורר )).שלא טדעתך ולא
גתנתך לא דחתה רואה לעצמך עון כך עשה נתבירך ואהנ״ת לרעיך נסףך\ודנ
חמי בר חינגא דארישת) מכד .ארם מנה בהמה מה סנה בהמה לרפאותה פטור
אף מכה ארם לרפאוחו פטור .ואעיג דקארי רב פפא וסר בחד .תמקי הוא דקא
מחוקי בניהו משננת הנקע) .והכק חדננא דמרה יתירה הוא חמת עבדק במקום
ואשכח ננראיי דאומישתלו ועבדי תנורה שמתי) לאו רחקו בניהו מדרכה מינה
אבל איחרא ליכא במילתא .ובותא דהכא כי נדי וריאה ניהו .ועיקר חלה לשון

אבעבועות:
 )bודעא׳ ראו =־ ודעאלתו! ראונן )3 .רקם עלית .על דדך תערכי וקף עלית ,עמר
עליו ,ר״ל קרא אותו .ג) סעיקכא .מיסודו ,מתחרתוז ויותר גראת כי 1״ל מעיקרא >« .כן
מתו ארקיו .סנתררין 8״ר ע״כ )6 .דרנגא  asרדביגא .ו) כותא .מם איתא כ וו ת ז□ וככר
וזעירתרי״נ כי בערוך גיס בעותא )1 .המלה תכורת כפולה בכ״י .ם)דאריע = הייע .ע) במאמר
תזה גראח עבוע ,וראה כהערות כסוף תספר .י) תכורת עמת .ב״ל ת כורת סגנה ,או
*
תנודת עננת חנק
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גליוני

קידושין

אתא

 ■weittרק פג" «תיפ נסניא וניר׳ אמת ק ננ״ש אנל
אץ הנמנה אמט״ס אע״ג יאמר עולם:
 QVשוב רשמו ,נ״ב ברי״ף פ״ק דר״ה המרפא שזה רשע:

שם

ד.ש*ס

no
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טד דנגרא דאר״י אמר רב כו׳ וצ״ע למוכח דנם בנטרוהה
אסור לקדשה וכאן מפורש להדיא איפכא וצ״ל כזינמ דאק לאבי'
לקדשה בכח זכות האב שלו עד דבגרה ומקדש עצמה וה״ה
מערומה יכול לקדשה אם מסכמח בקידושיו ומ״ש עד דבגרא
מילתא פסיקתא נקס דאז וודאי הוא מדעתה שהרי אין רשיס
לאבי׳ לקדשה עוד וע' שו״ת מהר״י מינן סי׳ כ' וע׳ שו״ש חוס
המשולש טור א׳ סי׳ י״ס דכי דהך דאסור לארם שיקדה את
במו כשהיא קטנה כו׳ אין הכוונה איסור ממש רק שאינו מדרך
המוהר והראוי עש״ה וע׳ שו״ת משב״ן ח״ג סי' ש״א דכ׳ מוסת
הכתוב בכמובה ונביאה מרת פלינית והויח לי לאינהי הייט משום
דאין אשה ממקדפח אלא לרצונה ואפי׳ קטנה לכהחלה אסור
לקדשה מד שחגדל כו׳ ע״ש ולפי״ז העובר ומשיא אה הקטנה
צריך לכמוב בכחובה וצבי מר פלוני והיית לי בתו פלונית לאינחו
ולענ״ד י״ל דנם בקטנה •כולין לכמוב וצביאח כיון דאבי׳ במקומה
קאי ותלינן דאם ;היס׳ בה דעת היש׳ מתרציס במעשי אבי׳ ע׳
^^סזס׳ לעיל ה׳ א׳ ד״ה שכן:

ופסול לעלות מ׳ ויש אומרים ט׳ ,נ״ב מ׳ הים׳ וע׳ שו״ח
הרי מגא״ש היי קנ״נו ופמ״ש עליון נריחות ו‘ ב' בשם
שו״ם הפשב״ן וע' שו״מ משב״ן ח״ג סי׳ ו' וע“ע שם סי׳ «׳
מ״ש כשם הרמב״ן שאין אלו ראויין לעדות אם אינן בקיאין
שדפפו פחומז ואפשר לו לשמוח על חודש
בדבר זה ול׳ מזה
ז־ שהוא חודש שעבר לדמיון פסול לפדות ואולי זה ממס הגע׳
פסחים י״ב ב׳ מדוח מסורה לזריזים וממ״ש בגליק שספוח
מ״א ב":
האוכל בשמן ה״ז דומה לכלב ,נ״ב דין זה דאין לאכול
בשוק רמוז במשנה ממשרות פ״ג מ״ל ע״ש בר״ש בשם
הירושלמי ולגבי אשה הוא עוד פריצות ביותר ומורה מל זנום מ׳
נימק ם״מ א' אכלה בשוק כו׳ והדמיון לכלב ע״ע ברוקח סי׳
שי״ז בה׳ נדה כל אשה שבני׳ הולכים ואוכלים בשוק אמו פגעה
ושלח ושלחה מלמד שהשליח עושה שליח ,נ״ב בעלמא לא
בכלב בצאתה מטבילה ע״ש:
qP
במי קרא להט דכק רששא״כ מרכמי׳ ושחטו אומי כל
בר
מהר״ס
שו״ח
פ׳
נ״ב
מבשלוחו,
יוחד
ט
מצוה
מהל וגו׳ א״כ מדקרא לשליח בשם קהל יגו׳ הרי השליה כבעלים
ברוך ם,׳ מל״ב וז״ל ומה שנוהנין למור ולקדם מי
לגמרי ומצי לחיעבד שליח כבמלים עצמן ורק בגירושין דכתי׳
שקידש ע״י שליח נ״ל משום דמצוה ס יומר מבשלומו מיהו רוב
ושלח ולא קרא לי׳ קרא בשם בטלים רק בשם שליח להט
העולס^^ק מהגין כן מנ״ל והוא דבר מתמיה דכיון דסוף סיף
איצטריך ריבויא דשליח מושה שלית ,ריב״ש סי׳ רכ״ח:
חלו הקייושק ע״י שליח א״כ מה עניין לקידושין שניים והרי את
אשמו הוא מקדש ומ״ע שם סי׳ מק״ט מש״ה וע׳ שו״ת הרשב״א
מה יציאה משר שליח ט' ,נ״ב נר שו״ח שסח יעקב מ״ב
ח״ד סי* רס״ד ושו״ח הריב״ש סי׳ פ״מ ושו״ח סשב״ן ח״ב סי׳
כל׳ קל״ט וכל דבריו שם צ״ע:
ע״ד והנה עלה בדעהי חלי״ה מטם נכון לקיים מנהג ראשונים
וע׳ לטיל
הצ״ל והוא דכיון דקידושין מרינס הקדש כדלעיל ב׳
מוד״ה ושלח כ׳ וזה לשו :ר״ח כו' ,נ״ב ט׳ סוס׳ יבסוס
מ' ב׳ ד״ה ויבמה ולפי לשונם שם סדר הדרשוס שלח ושלש
ז' ב׳ מוד״ה חצייך וחוס׳ נדרים ו׳ ב׳ י״ה יש סוד לקידושין
ושלחה ואילו לדבריהם כאן הסדר שלח שלחה ושלחה:
והארכתי בחידושי להביא מוד כמה דוכמי דקידושין עניינם הקדש
ופ״נ ני היכא דבהקיש מציט בשבח קמ״ח ב׳ דרומה הרגיל
שנא׳ ושחטו אומו כל קהל וגו׳ וט כל הקהל שומטן
אצלו שהקדיש פסח עטרו וחל ההקדש מסמס זכי׳ אטפ״נ
והלא איט שוחט אלא אחד אלא סכאן ששא״כ ,נ״ב
חוזרים הבעלים ומקדשים אופו הקדש עילוי מדרבנן וברש" ,שם
דוגמסו שוספחא ממניח פרק ג׳ עמדו צביאיס שבירושלים וקבעו
מעלה בעלמא י שיקדישו במלים והרי ענ״ם מצינו זה בהקדש דאף
שם כ״ד מממרוס כו׳ שנא׳ צו אש בני ישראל ואמרח אליהם
דמל כבר ההקדש ע״י שליח דזט׳ מטעם שליחות פכ״ז יש מצוח
אס קרבני לחמי א״א לומר כל ישראל אלא מלמד ששא״ב:
ן^יי מדרבנן שימרו הבעלים ויקדישו בעצמן ופ״כ ה״נ בקידושין
דרבנן
.עניינה כקדש אף שחלו כבר ע״י שליח מ״מ יש סצוה
אלא מכאן מ' ,נ״ב ע׳ ירושלמי פסחים פ״ד ה״א נחי׳
בברכה
שימרו בעלים ויקדשו בעצמן ושפיר רשאי לקדש שניח גס
שה סזבח אח הפסח בערב אק לי אלא הוא שלומו מניין
ככל מצווח דרבנן שמברכין עליהם ודו״ק ונכק בפזה״י ועמ״ש ח״ל ובשלח ואכלה ובק״ע ח״ל ובשלה ואכלה משמע דווקא
בעניין מנוה ט כו׳ בגליון ממין נ״ב א׳ ומ״ע שו״ח מהר״י מינן אבישזל ואכילה קפיר קרא שיהא בעצמו אבל זביחה אפי׳ מ״י
סי׳ בי׳ מש״ש דיש מקש כשרוח ע״ז מש״ה ונם יש שם חידוש שליח נסי כשר עכ״ל זס״ש דהבישול צריך ג״נ שיהי׳ ע״י עצמו
לא ע״י שליח הוא חידוש:
דהפושה שליח לקדש לו אשה אביו קודם למשותו שליח לזה מאחר
מה להנך שכן ישק במחשבה נ״ב ע׳ שז״ח רוב״ז מ״ב
ט ן דסצוה עלי׳ דאמה רסיא דאב חייב בבס להשיאו אשה [וסל׳
ם•׳ ממ״ב דכ׳ וז״ל וכבר ראימי יד שהפריז מל המדה
שנ׳ שה למשוח שליח אביו משיה צ״ע חלקמן מ״ה ב׳ לא מציף
כו׳] עש״ה ויש להסחפק ג״כ אי גס למשוש אביו שליח שייך הא דאפי׳ במחשבה חל ההקדם טכ״ל מוכח דדמפו ז״ל דהקדש אק
דמצוה ט כו׳ דכק דמצוה עלי׳ דאבוה רמיא אוצי אק עוד מצוה חל במחשבה וצ״ל דס״ל דהך דשממזח כ״ו ב׳ גמר בלס מניין
ט יומר מבאביו שלומו ויש גס בזה לדק בדברי המהר״י סינן ח״ל כל נדיב לב הטונה רק דחל נדר להקדש במחשבה שאס
_______שם מש״ה ____________________ :מדר במחשבתו להביא הרק חייב להביאו ופ״ש ברש״י אבל אק
_________
ורחמנא אמר ואהבה וגו׳ ,נ״ב קצ״ממדוע לא נקינו קרא גוף ההקדש חל במחשבה ואס חישב במחשבתו ביח זה הקדש
דלא תשנא אח אחיך בלבבך דחמור מסי דטא לאו וגס אק הביס נקנה להקדש בכך [רק י״ל ג״כ דיש עליו גם בכה״ג
ה״ל למינקס פרוייהו וע׳ מוספפא סוסה פרק ה׳ המשא אשה מורס נדר לחמו להקדש ונעניק זה הוא דחלה המחשבה חמיד
שא־נה הוגנת לו עובר כו׳ משום בל הקים כו׳ אל משנא אס לבמהי' נדר לא לשיקנה ההקדש במחשבה] ולפי״ז הא דאמר כאן
אחיך בלבבך ואהבה לרעך כמוך ט׳ פי׳ דסוף ששונאה ועובר מה להק• שכן ישט במחשבה אק הדברים בחד נוונא דמחשבה
מל אל השנא וט׳ ואהבת וגו׳ ומה ק׳ גם ברש״י מענים ז׳ ב׳ דהרוסה היא לחלוח ומחשבה דהקדם לניר ויש לדחיק דכוונח
> ________ד״ס עומר לקנאותו וכעש״ש בנליון עש״ה________ :ן הררב״ז שם רק למחשבח צדקה אבל אק נראה כלל כן בכוונתו
עד שתגדל ,נ״ב בשאלמוח פ׳ משפעים ואמ״ג דמקסמפה עש״ה ומראה דמונמו אתרוייהו אהקדש ואצדקה וראיתי בם׳
וסד דבגרה ברשותא דאבי׳ קיימא לא מיבעי לאבי׳ לקדשה נדפס מחדש שחו עצי בשמים להגאק ר׳ ישעי׳ מפראגא ז״ל

לטד

שם

שם

מ״א א׳

שם

'3

שם

שם ב׳

שם

1

שם

שם

שם

וראיחי
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פי' האר״י ז״ל

שיר השירים

1

רמזי^וקח

מדי
מחמדן נו בששק ננורוהיס ולהוציא ממוט וללקוט משם המרים (ממט):
לנניו נני ישראל ני זה הוא עדוט :לערוגות .זס ת״מ :ירי לגט לגן המורם :לערוגת
ערוגה נקראת גס יסוד דידה נשעת שנימנים נה הנושם זו ההורס  :לרעומ נגנים נגנים
להניא ראיה מכאן ומכאן
הה׳ מסדים שזורעים נחונה ה׳ מיני זרעונים של חורה
ללקיט שושנים ,
וזהו tnjw
wd
.,
ן.
ונקט לפון רבים ט
• וללקו״ט שושני״ס גי׳
וללמט
בגלים
ת
1
לרע
( pהשליש) נ«א אחי
הין מירי הו״רה:
שנשלמה פננללמלאה •י * ־,־« /״«>«“ ״׳ ־••
ברחלי בשעת זווגו נטדע (ג) אל לדודי  *JT1Jלי הר$ה (לל להציה המורה
דה״ט) :ד״א לרשנו
וזיווג זה נעשה עיי
המ״ן העולים ומעוררים
נים( :י)' ;<$ה את רןיתי' בגנים בגני האושח
הזווג והס נקראי׳ בושם
יללקוט את ישראל משם
נאות
שריחם טדף מלמטס .כתאה
. ....................
קיבוץ גליות
מהשלם אימה בעמ
WT
אחר צאתם ממנר לרומה
שנא׳ ואמם מלקטו לאחד
1ר'ל נירור הניצו ),חהולש לרעות שהוא ניטי אחד בני ישראל תהו וללקיט ששניה :ד״א
לזווג .בגרם לאה ורחל כנזכר .וללקוט שושנים לרשת מטס מט א״י וללקוט ששטם להביא
הס הנששמ הטמונים מוך קליפת טגה היוצאים אח ישראל מבבל לירושלים והוא ערוגת הבושה:
ושאיה לזה העולה ע״י זווג זו״ן נטדע 1
(ג) אני לדודי וגו׳ .אני נראה לפניו ברגלים
והיה כאלו נראה לי שנאמר יראה
(גד) אני לרודי וט׳ .יפה את רעיתי כתרצה
וגו׳ .ומא ישיג אמריו לס אמר יראה תהו הרועה בשושנים מטייל בישראל:
שנמנשרס שמדי ירד לגט דהייט מוכן לצוג לעשות דיא אני לדודי ודודי לי אני לו לעס והוא יהיה
רטנה שזה יבוא לה ממון ממון נאממוח לי לאלהיס :ד״א אט לדודי וגו׳ הוב אהוב
יהודה כזמן הישועה ולזה מדע לה שבהמשך אליו בתשבה והוא ישב אלי ונתיב שנו אלי
זמן זה זו דיג׳ או יטה אה רעימי כמרצה ואשובה אליכם* ,אני ׳*לדודי "ודודי ילי .רית
מי׳ נסשרי [הובא נרשיי) כשאמה רצויה לי אליול שהתשבס משולם באלול :ד״א אט לדודי
’־”'׳דהיינו כפשלה ומזדווגח בעולם האצילות אז ודודי לי .אם ה׳ האמרת ויי׳ האמירך :אנ״י
היא נאוה בירושלים רי״ו שלם ג׳ שמות ריבוא .למ״די ני׳ לד כי ניד ברכות מ׳
משלות ביום ודודי לי במ׳ יום כמטן ליי:
דמגית ויהע ויבא ויע שכולם משמיעים בס
תהו סוד נוסי רויה נשמשסיעים בממ רייו (ד) יפה את רעיתי וט׳ .היא שבמה אם
הנז׳ של מנ״מ עס בחי׳ ס׳ המקבלן גימט'
הקב״ה מדי 5מ ראש ונו׳ ועכשיו
רוי״ה דואז איוטה ננדגלות במוראה שעל מא משבח אומה יפה את איממי את ימה אס
על כל חיילותיה נשיודדת בבריאה (מקוה) מקיים את התורה מלך עד מ׳ זהו א״מ :כמרצה.
כשאתה מרוצה לפני :י״א נתרצה אותיות כ״ם
ילה אומה כת פרצה ומשק :ד״א נמריצה צ״ה ני׳י&יה .דהיינו כמר יפה ישראל אשר כך
אתפאר :ראכתרצה אותיות פמיר.ציהגי׳,המלאך" :ימס "את ’רעיח/״כמרצה ר״ה כריאי חזקים

&%3

פירוש הגר״א

זרד הפשט
כדאי לו עמיו שהים בעוס״ז ונסתלק לג״ע
לערוגת הבושם הס הצדיקים שיוטנים כשרוח
של כפמים מרוח שורדת .לרעות בגנים מא
סטובה ב׳ טל ששאלו לאיזה עסקים מס
להשחעכע טס
לזס אמרה נראוננימטם
ולנקוט מהם
הצדיקים .וללקט מ?׳6גים
מידוטי תורה והקנ״ה מסכים !עמהן• וטופטס
הוא המורה שנה מ״ע ומל״ח מומה שהיא
צש וארוס והס «ד בחי ישיבוס פמ״ע
ישבה טל פעלה ושל מטה תהו לרעוח בגנים
למטה וללקיט ששטם למעלה:
ע״א לרמוס מטם וגו׳ שרועה הצדיקים

סי׳
שי׳'

ע״ר הפשט

פבגטם ולוקט אומה שהם בכאן בעוה״ז לפס:
(ג) אני לדודי ונו׳ .פי׳ ומה שאמרחס
וכבקשכו עמך אני לדודי אט אמתין
עליו כמ״ש ימים רבים משבי לי ולא חזני
ולא מהיה לאיש  .ודורי לי מא ג״כ ימתין
עלי .הרועה בשושנים 'בין הצדיקים שהם
כשפט׳ ואין לזר אהנמובהע״א) אני לדורי ודודי
עחס מהמלח בקשייה והשחוקקח מל
טס הגאולה תה אני לדודי ודודי לי הרוטה
.
בשושנים:
י טחה מחשל
יפה את רעיתי
הקב״ה לשבחם ואומר לה הגיט

ני׳.
(י)

כי׳

העת
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רטזי הרוקח

שיר השירים (

פי׳ האר״י יל

לד

כראי מוצק :איומה ממלות .כמלאכי השרת
שעכוין מלים מלים וזהו ממלונו :ד״א
איומ״ה ננמלו״ת גי׳• עפריה והם קהל לעני!
משלה והס מל והיטז .איומ״ה כגדנלו״ת גי׳
להממל״ל  .כנד״גלות
אומיומ נדו כגל״ות « 3גדגל1ת( :ה) הם3י עיניך מנגדי הסבי עינך טנגרי
פטרמי׳ לי צער בראותי
י"’ ‘\,v
 Jו
״נאוה ‘כירושלים .ר״ת ,״I*1',’.
[מקום] המלים ארנמ״ן כטינג בהה מרכבהא
מט״מ בראשם ליודעים סודו:
(ה) הסבי עיניך מנגדי וגו׳ שערך בערר
העזים וגו׳ .מחמת רוב אהבת
מחן לכלה ממלה מניה
,
ץ ר

מנגדי.

ויסמר מפה את פניו מהביט אל אלהים תהו

ציטרות
שערותיה
ראשה פדומיס לעדר העזים כהיה סלקא דעחן
דומיא דעזיש........־־
׳
[שיש] •אמתה *
•־•-
דשמם
מ״ו
(של)
מוכיח עליהם עכיז שהם מין טהור*) ודומים
שערותיה כאלו אינה כלל לענין זה וכאילו היא
קרחת’,תרגום גליש .ואין שם בום אחיזה דואזא
דשם קדוש של בינם נ״ל ע״ד •*) שמדע:

הסבי עיניך מנגדי ולכך "ממדי’שהם "הדסימי
ר״ת מפיה :השבי עיניך מעדי איממי מקבל
עליו עול מלכוח שמים בשעס שמעביר ידיו על
עיניו אז קירא שמע ■ ’עיניך "מנגדי יפהס.
רימשמ״ע :דא הסבי כבוד אלהיס הסהר
דבר וזהו הס״בי שחוק מלדבר בי וזהו עיניך
מנגדי פלא לראות בדבר ואל מדבר ואל מראה ביזמר (הן פומא) ןנ״ל בן זומא; הצק ונפגע בן עזאי
אותיות שניות ע׳ ע׳ ע׳ כנגד
־
־
־
־־ ־ ־'
.
יושביסער :שגלש״ו מן הגלעד
״״■״״ "!נממאפמות :ד״א מב״ה בנא׳ גלעד
,4.
אתה לי ראש סלבען .גלע״ד שהוא גל והוא עד ביפראל תהו ניל ע״ד" :העזיס "שגלשו
*מן .ר״ח מש״ה .ומקנה רב היה וירשו בימי משה ירשו ירוכמס :כעדר העזים כעדר הרהליס
לצורר מרבנות :ד״א ישראל הן עדר העזים ועדרהרמלים והן מלכים דגלים עדרים עדרים:
•) ר״ל אעפ״י שהם מין טהור ענייו אינה מרמה איהה להם א;א שאמר נמו׳ יוסר מיא נמו כאץ לס מרזס מ<
הריה יי* ה;ון  *hיפ״ש .
וה )** ,רי< ל & אנמלזם נמים
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ע״ר הפשט

פירוש

הנר״א

ע״ר המשט

העת שתגאל ואע״ס שאתם אינן בא״י אתה ממדה אמל ל׳ יוחק בן זכאי ועוד מחייל

יפה _במראה בהרצה  .ונאוה אתס .בחיתוך לנו דבי אמד והוא גמ״ת כמ״ש מולה מהל
אבלים כירושלים :איומה .פי׳ ואימתך על מי\
לואס אזחך כנרנלית הם הדגלים שהלכו
במדבל .ותרצה היא שומרון מי׳ כשבטים
שדרו כה מלכי ישראל עד אמאב כמ״ש
בספל מלכים ,וירושלים הוא מקום בהמ׳ק
ומלכות כיה דוד וסם היפים מכל טרי

י׳

ישראל כי בטח הגאולה ינאלו כראשונה
השבטים ואתי? שגט יהודה ואמ״כ ימיו דורי
המדברגוסעניז שמל ג׳ דברים הטולס מומד
על התורה ועל העמדה וטל גמ״מ ואמר.
שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל מדממכו שהוא
בהמ״ק אין לנו לא הודה כמ״ש מלכסזשייה
כגוים אין חורה ,ולא טכורס ולכן אנו
אומרים אהר התפלה שהיא במקום עבודה
שיבנה בהמ״ק במהרה בימינו ותהיה עבודה
עצמה .וחן חלקנו בתורתן .ולא נשתייר כ״א
נמ״מ פמ״ש רז׳ל כשחרב בהמ״ה בכו נאמרו
ח״ו שאין לנו תקומם כי אץ לנו לא הורם זלא)

ימס ומלכי ישראל אע״ס שמהן היו רשעים
מ״ע מלכי מהד היו כפ״ע כי מלכי ישראל
מלכי סהד המס וכמ״ש רז״ל על איזנל
המרשעת שהיתס מרקדת לפגי הכלם וז״ם
יפה את רעיתי אע״פ שאתה אינך בא״י
ואין לך כל סג׳ דבלים מ״מ את יפה עלי
כתרצה שהמה מלכי משד .נאוה כירושלים
כשם מקום עבודה .איומה מדגלוח כדגלי
מדבר שקבלו אח ההורה כאלו י :בך כל
הג׳ דברים ואיומה ונאום ויפה ר״ת אניט׳:
(ה) הסבי עיניך מנגרי כו׳ .פי׳ כי ישראל“
מכין על צרוחם זהקב״ה הוא
מלא רתמים אן שאי אפשר לגאול קידם
הזמן והקץ {אמר הקב״ה ד.םמ עיניך כנגדי
פי׳ לא הבכה עוד אלי שהם הרהיכוני כי
באה אהבתך עלי ומה שהזכרתני קודם הם הה
הלהטני אליך ואיני יכול כביכול לכבול זאת :
*
אותם
שערך כערר העזים וההמיל לשבח
נאמר
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אדרת

איוב ו

אבנים כתי אם במרי נחומ^ר״ל האם
ימ לי כה אבנים מאוכל לסבול הישירים.
וכלל בטאטר הוה ב׳ תמיהות א׳ בי
היסורים כבדים כ״ב עד מאין אובן
לםובלם גם אם היו מוגבלים לוטן טועט,

וחב׳ כי יטי האדם טועטים וקרוב הדבל
מיקרה לו המוח טרם יגיעגו הטיב
המקוות .ועי׳ב אתו לב׳ אלה מגי סוני
דמיונות ,אבן ונחמת .כי האבן רתוק
מאד מן ההפסד ויכול לסבול הרבה מן
הטקרים והפגעים .והנחמת ימ לו מעלה
מהוא מתקיים וסן רב .וזהו מאטר אם
כה אבנים כהי היינו מאוכל לקבל יסורים
קמים כאלה .אם במרי נד!ומ חייט
שיתארך במרי ומן רב הלא היםים
הם מועטים והוא נסמך לט״מ וטה קצי
כי אאריך נפשי ,ודע כי טה מהוכיר
בהפלאה ואח הנפש כי אאריך נפשי .כי
הנפש פובלח הצער טן היסורים בטאטר
ויוסיף דעת יוסיף מכאוב .כי אינו דוטה
צערו מל קטן לצערו מל גדול בי הגדול
נפשו מרגמת יותר סן הצער בי ימ לו
דעה ותמבל להבינו טמא״ב הקטן ווהו
מאטר כי אארין נפשי .וכוונתו על הקץ
מל חיסורים מיגיע קצם וסופם להפטר
טהם ולראות בטוב אחר כי מספר ימי
היי האדם הטד .קצרים לבן נפמי בחלד.

בהם 1
אין עזרתי בי ותומיה נדחה
טטני .טאטר עזרה טוסב על

אלין®

א׳ לקיים טאטר את האלהים ירא ואת
טצוחיו ששיר .הב׳ מיטיב גם לבני אדם
“^עמה חסר עטהם בי עולם ד־.םד יבגון,
והם מני שרמי התורה כטאטד בבל
דרכיך דעהו זו פרמה קטנה שבל התורה
תלויה בה והשני ואהבת לרעך כפיך
זה כלל גדול בתורה ואידך כי׳ .ולעוסת
ב׳ אלו נתן ית׳ לאד■ ב׳ מתנות טובות
והוא מאמר ומצא חן ומכל טוב בעיני
אלהים ואר,פ .ואם אין בו ב׳ דברים
אלו היראה והתפר מונעים טמנו ג״ב
החן והשכל הטוב .וזהו מאטי האם
אין עזרתי בי כי׳ .ר״ל הלא ידעתם כי
אין לי עזרה טהמם ולא חימיה טכני
אדם ובזה אני דימה לטס מרעהו הסד
ד״ל אני דוטה אל אדם הטונע חסר
טרעהו ויראת מדי ג״ב יעזוב .כי העימה
מתי אלה .מהיא טונע את עצטי טעמוח
תסר עם בני אדם ועוזב יראת מטים
הוא ראוי לאבד מטנו ב׳ טחנות הנ״ל.
לא עזרה טהקב״ד ,ולא תומיה טב״א .וחנה
בטמפט הזח קרה אותי וכל זה אתם
ידעתם וא״ב טה זאת תאמרו לי הלא
יראתך בסלחן כו׳ היינו שאהיה טקוה
לטובות ה׳ נ״ה כנזכר לטעלד" והלא
אתם ידעתם בי אין לי עזרה וחושיה
טאלהים ואנשים וטה זד ,עוד אקוה .ודע
בי הטם מרעהו חפר נמצא בו ג׳ רעות
א׳ מאינו עומה חסר עם זולתו אף מאינו

יג) מאם
דעהו ,הב׳ היותר מנוגה כאשר הוא טונע
עור הבא מאתו ית״ש והומיה היא עצה החסר מרעהו אוהב הדבק טאח .ג׳ מגונה
שנותנים בני אדם .ואמר האם אין עוד יותר באם המונע ההוא לא ירויה
עזרתה בי ר״ל ולא ידעתם מאין עזר לעצמו טאוטה ע״י מניעתו החסד .ע״ר
לי בעת טן הקב״ה ונם הומיה מבני זח נהנה וזד ,לא חסר ועניו יקפוץ ירו
_________ארם נדחה מסגי _________ :טעמות החסד הנה הוא נופל עוד מן
יד) למס טרעהו תפר ויראת מרי יעזוב .הראשונים .זהו מזעיק ואטד לסם מרעהו
דע כי תכלית האדם לב׳ דברים .חסד לבלול השלשה רעות חנ״ל*)
,
.עמאטב ------
*) ולי המעתיק נראה בכוונת רבינו ז״ל איככה נכללו בל הג׳ בטלת למס
טרעהו חסד .אמר לכאורה לא נכלל בלתי השתים הראשונים היינו לא
ואת
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[עי׳ כאורו על מאטד בן טנימ ומחפיר
(סמלי י״ם)] .וחפירה היא אמר לו
לעצמו כמאמר בושו אהבם הפרה בו׳.
היינו בי אם מלח שלוחיו ולא מצאו

ובמאמר ויראת מרי יעזוב ימ ב׳ רעות
"א׳ מאינו מוקד על היראה להפמ אותה
ולמקזד אחריה .הב׳ לא זאת מאינו מבקש
אותה אינו רודף אחריה אבל גם כאשד
יגיע לידו איזה דבר מצוד .ויראה עוזב טיס למה יחביימ הוא ,וזהו בומו בי
אותה ואינו רואה להחזיק בה .וזהו כטד 4אותו אמר בטח על המליח.
ובאמר באו עדיה בעצמם .ויחפרו הם
---------- ,יראת מרי יעזוב--------:
בעצמם:
מי) אחי בנרו כמו נחל כאפיק נחלים
יעבורו .לפי מחבריו הטמילוהו ז נ) כעבד ימאף צל ובמכיר יקוה
פעלו ,העבד טקוה מיהיה
לה• מיני אריות .ארי׳ מחל כפירים
לימ בני לביא .לכן המיב להם בחממה צל לילד ,וינוח מעבודתו .והמכיר טקוה
מיני גחלים ,כי נמצא ה׳ טיגי מים ,ג׳ מימלטו לו מבר פעילתו אמר עמה:
מן המטים טל ומטר ומלג וב׳ מן הארץ ג) כן הנחלתי לי ירחי מוא כו׳י ר״ל
כן הייתי מעוד ,אל ב׳ דברים.
תהומות חייט טעינות הנובעות טן
זזתהום ונחלים ההולכים .וה׳ אלה א׳ מיגיע זמן מילנו חיסורים ממני
הזכירם איוב בה׳ פסוקים אלה .אחי ואהיה בריא במו מהייהי .ב׳ אם גם
בגדו בטו גחל הם נחלים .הקודרים ט׳ בי לא ילבו חיסורים אולי אוכל לימן.
עלימו יתעלם מלג בעת יזורט ט׳ הוא ובנפול עלי תררסה לא ארגימ מכאובי
מטר בי חום הגדול אמר כקיץ הוא ויגוני אבל לא כן הוא .בי הגחלחי לי
מחטת מיעוט המטר .ילפתו בו׳ יעלו ירחי מוא :הו נגד מאמר כעבד ישאף
בתוהו הוא הטל מעולה לטעלה .הביטו צל .בי הלוקח לעצמו עבד וראי על
ארחות חיטא הם טעינות הגדולות הבאים טמן זמן ועב״פ לא פחות טל׳ יום .בן
מתימא וט&בא ,ופי׳ הכתובים בך הוא .אמרתי אני אמר יגוני ואנהחי היא רק
אחי בגדו בי כמו נחל הוא הנהר על סספר ידוע מספר הירחים אמר
ההולך לדרט .באפיק נחלים הוא היורד קצבו לי על חיסורים .וירחי מוא הסה
ממקום גטה למקום נסוך .וכוונתו על בי לא ראיתי קץ לטו .נ׳ ולילות עמל
ב׳ טיט בוגדים מנטצאים בין בני אדם .מנו לי .ר״ל גם הלילות הזמינו לי עמל
ער בי לא אוכל לימן בלילה:
אהד שמבטיח לזולתי לעשות לו טובה
וכעת שהיא מבטיח הוא טבטיח כתום ךן  )6ויען בלדר חמותי ויאמר בו׳.
לב ורוצה באמת לקיים הבטחתו וכאמר
בלדר המוחי הוא בנו מל
יגיע זמן קיום ההבטחה אז יתהפך לבבו ימוח בן אברהם .ואליפז הייה בן עמו.
ויתנחם (חטר) ז
ואיוב בן עוץ בן נחור .ציפר ונעטת
נ) בושו ני בטח באו עדיה ויחפרו .וברכאל הבוזי היו טבגי נהוד כגאטר
טמו הוא נעלם ולא לעצמו( .בראמית כ״ב) ילדה בנים לנחור אחיך
את
---------------זאת מהוא סונע החסד מאח מאינו רעהו אגל אף טרעהו ,ואולי כוונתו לרמז
זאת בטלת לטס מאמר ולא אטר למונע מרעהו תסד .אבן אם יאמר לטוגע
היה •ורה כי מונע את ההמר ואת ואזוב מיר זולתו והוא נמאר אצל עצמו ,אבל
עתה נאסרו לטס .מלה מהוראתה למון הטסה והמנה טורה מלא גמאו* מטנו

1

כלום לא לעצמו ולא לאחרים,

ע״ב:
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חידושי וביאורי רבעו הגר״א על מסכת שבת

*^5מל״ת היא כמכין אינריו וגידיו של אדם אגל חמה שלא כתג
כי זה האדם כולל אצא כל האדם דרשו מתנו כל העולם לא
נברא אלא בשביל זה ,ולהבין השלשה המאמרים אלו צריך
לידע שגם שלשה זמנים עבר הוה עתיד אי אמרינן לא נברא
אלא נשכיל זה הוא על מה שעכר ושהם לא נגראו אלא נשגיל
זה הנברא ואי אמרינן לצוות לזה לא שייך לומר זה אלא על
ההוה היינו הדור שהוא עומד בקרבו דמה צוות לו מהקודם
או ממה ש״הי׳ אגל אי אמרינן שקול זה נגד כל העולם כולו הוא
על העתיד לבוא וכמו שאמר רשב״י יכולני לפטור את כל העולם
כולו מן הדין וק״ל ,ועיין מרכות ולא מתוך שיחה פי׳ סיפור
דברים ,ודברים בטלים הייט דברי הבאי( .חי׳ הלכות).

|4

w

כדאי הוא הלל שתאבד ע״י דת״ז ודמ״ז והלל לא יכעוס כו׳
לפי שאצלם הי׳ כך כשהמרו זה עם זה על תנאי
כשיכעיסהו יטול ד׳ מאות זוז ואס לא יכעיסט לא די שלא

יטול 7׳ מאות זוז אלא אס שיתו ד׳ מאות זוז.וק״צ (חי׳ הלכות).
כשאני עומד על רגל אחי /רצה בזה דעל ג״ד העולם עומד"
על התורה ועל העטדה ועל גמילות תסיים וכ״ז טמן שבהמ״ק
קיים אמנם עתה נגלות עטדה אין לנו כד״א •מלכה ושריה
בגויס אין תורה ולא נשאר אלא עמוד של ג״ח כדאיתא עולם
חסד יבנה תה שאמר כשאני עומד על רגל אחת על עמוד אחד
דחפו נאמת הבנין שנידו רמז לעמוד התורה כדא׳ א״ת בניך
1א| 8ספר משלי בקשו לגזוז שהיו מריו סותרין זה את־ זה
כתיב (תשלי כ״ו) אל תען כסיל נאוצתו וכתיב ענה אלא בוניך לפי שהת״ח נקראים טניס והלל אתר לו עמוד
כסיל כאולתו ל״ק הא נמרי תורה הא במילי דעלמא ולכאורה האחד ואעפ״כ אמר לו שצריך אתה לתורה כמ״ש ואידך פירושא
איט חונן והלא בפסוקים אין שיטי ומנין לחלק ,ונראה שתיוזון ________ ___היא זיל גמור( .חי ,הלכות).
הגמרא מפורש נפסוק והגמרא איט רק מפרש דברי הפסוק לעולם "הא עטותן כהלל ואע״ס שאין יכולצהצמרלמעלתר
דכתוב אל תען כסיל באולתו פן תשוה גם אתה וכתוב ענה
של הצל ודאי אלא שזה
שלא יהא קפדן כשמאי
כסיל פאולתו פן יהיה חכם בעיניו ומפרש הגמרא הייט במקום
שיזהר שלא לילך בדרך קפדנות וק״ל( :חי׳ הלכות).

שאם תענה לו תשוה לו גם אתה והיינו נמילי דעלמא שאמר
לך דבר שלא כהוגן ואס תענה לו ותרע עמו תשוה לו (דהייט
כהך דרבי שנא לעשות לרבי ובניו ממזרים והרי הוא ממזר
וכדאמרינן כל הפוסל במומו פוסל ואם אתה תענה כן שאתה
ממזר הרי "אמרו גס עליך כן דכל הפוסל כו׳ ותשוה לו גס
אתה) אל תענה אותו ,אבל במקום שאס תענה אותו תסתייר
אח דבריו ואם לא תענה אותו יהיה חכם בעיניו שיהיה סובר
שנצח אותך אז ענה כסיל כאולתו והיינו ע״כ בדברי תורה
ולכך אתרו כאן בד״ת כאן נמילי דעלמא ואמר אל תען כסיל
באולתו ,כי אפילו בתלמידי חכמים אין להשיב יותר מתה שאחר
הוא כמ״ש בגמרא האי מאן דאמר ליה חבריה מילתא צא
להדר ליה טפי ממה דאמר ליה חבריה ולכסיל אפילו כאולתו
אל תען כי פן תשוה לו אם באת להתקוטט עמו וקאמר ענה
כסיל כאולתו פי׳ אפילו בד״ת אל תענה לפי שכלך כי יבוז
לשכל חליך אלא תענה כפי שאלתו סן יהיה חכם בעיניו שיאמר
שלא יכולת להשיב אותו אבל לא תהא משיב רק כפי אולחו
ולא לפי שכלך וכמו ר״ג כשלא הבין תלמידו דבריו וחשב שהוא
על פשיטו השיבו כפי השגתו ולא היתה אותה התשובה תשונה
האמיתית והראיה שלא השיב לו על אמיתתו ממה שהביא ראיה

4
w

ירט כמותך בישראל ביזה אותו וכל ישראל שקנלוהו לנשיא.
(חי׳ הלכות).

על ענה כסיל כאולתו( .ביאור הגר״א על משלי).
אל״תען כסיל כו' וכתיב ענה כסיל כו׳ הא נמילי דעלמא
"”*׳#ל תען דכתע בסיפא דקרה סן תשוה לו גם אתה לפי

שהמשע דברים בטלים כסיל הוא ג״כ כמו השואל אבל גד״ת
ענה דכתיב פן יהי׳ חכם בעיניו לפי שאס אינו משיבו יחשוב
הוא שאתה אינך יכול להשעו וכתיב ענה כסיל כאולתו לפי
אולתו לפי עמיקת השאלה( .חי׳ הלכות).

אר״ח
PCS

אהני לי׳ צלותי׳ לרבי כו׳ צ״ל
דר״ת( .חי׳ הלכות).

למעלה קודם תעשה

אחוי לי׳ יזרנגולתא כו׳ ודאי שלא יתבטלו ימי טומאה
אלא מכיון שתתעבר פעם אתת תלד כתה פעמים ועיין
רש״י ז״ל( .חי׳ הלכות).

עתידה א״י שתוציא גלוסקאות וכלי מלת פי׳ כלי צמר ולא
דמלת משי הוא כמו שסוברים מקצת המפרשים
יפי׳ שיגדל צמר כמו שגדל פשתן וגלוסקאות נמי יהי׳ גדל על
הארץ כמו שהיה קודם שנתקללה האדמה שלא היו צריכין לטרוח
כלל על אכילתם כן יהי׳ לעתיד לבוא אי״ה( .חי׳ הלכות).

 tflל״א ע״א שאלות הרבה יש לי לשאול ותתירא שמא
תכעיס בזה דצה להכניסו בכעס
שישיב הלל הכי אין עמך שכל ותבונה כלל שאתה רואה שעד
עתה לא הכעסתני ועכשיו אתה ירא שמא אכעוס ואעפ״כ
ברוב ענוותנותו של הלל לא השיבו כך אלא בלשון רכה שאל
כל השאלות שיש לך ,א״ל אתה הוא הלל נשיא ישראל לא

:
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אמונת זה סדר זרעים שהאמיט לכל אדם על תרומות
ומעשרות חוסן זה סדר נשיס שהיא מעמדת את
העולם ואפ״ה אי יראת ס׳ כו׳ ולהבין זה ידוע שבסגולת מלכים
אנו מניחים אלא הדבר שאינו בנמצא כלל לרוב העולם כן
כביכול לגבי הקב״ה שהכל שלו ואין להקנ״ה באוצרו אלא יראת
שמים בלבד לפי שאמרו חז״ל הכל בידי שמיס חוץ מיראת שמים
כו׳ לסי שהבחירה בידי אדם לכך תניח באוצרו יראת שמיס.
(חי׳ הלכות).

ערבת לי בהן קב חותטין כו׳ מעת אדס כו׳ רמז לאדם
שיש לו ללמוד בכל יום ויום מעט ספרי מוסר כי
באין מוסר יפרע עם אבל שמא תאמר שיבלה כל היום בספרי
מוסר לכך אמר תער5ץאדס קב חומטין בכור של תבואה שיהא
מעט כמו קב לכור כך ככל יוס ויוס מעט מוסר( :חי׳ הלכות).

קבעת עתים לתורה קבעת הוא מלשון הכ׳ וקבע את
קובעיהם נפש כי שואלים אותו אם גזל עת מעתותיו
אף שלא היה לו פנאי ביותר ללמוד תורה עכ״ד( .תספר דברי
אליהו בשם אור תורה).

דן* ל״א ע״ב זע אחת כו' צפי שאות ה׳ אין לה בן זוג
באותיות ■ אחדים :א״ט .ב״ח ,ג״ז,
ד״ו ,כולם עשרה וה׳ אין לה ב״ז וכן נון בעשירות אין לו
נ״ז :י״צ ,כ״פ ,ל״ע ,ח״ס ,כולם מאה אבל הטן אין לו
ב״ז במאות( .חי׳ הלכות).

אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אותרין לה נשאת
ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה
צפיח לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ובתום׳
בקדושין דף ת' וסנהדרין ז׳ הקשו הא אחרינן בגת׳ אין תחילת
דינו של אדם אלא על ד״ת שנאמר סוטר מים ראשית מדון
כו׳ וי״ל דגם השש שאלות האלו מוסבים ג״כ על דברי תורה,
דלעיל אחר ר״ל תאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות
חכמת ודעי /אמונת זה סדר זרעים ,עתיךזה סדר מועד,
חיסן זה סדר נשים .ישועות זה סדר נזיקין ,חכמת זה סדר
קדשים .,ודעת זה סדר טהרות כו׳ וי״ל שעל דברים אלו
שואלים אותו דהיינו אס למד ששה משנה נשאת ונתת באמונה
היינו אם למד הסדר זרעים ז־נקרא אמונה ,קבעת עתים
לחורה היינו עתים זה סדר מועד ,עסקת בפ״ו זה סדר נשים,
צשת "לישועה" היינו סדר נזיקץ פלפלת "בחכתה" היינו סדר
קדשים ,הבנת דבר מתוך דבר היינו סדר טהרות 7זה נקרא
דעה ונמצא דכל השאלות הללו המה רק על דברי תורה עכ״ד.
(תפארת ישראל).

דן 6ל״ב ע״א וגברי
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היכא מבדקי כו׳ בשעה שעוברין על
הגשר כו׳ דזה ודאי לא יתכן לאם
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מפתחות לספר

טז

המצות להרס״ג

תוכן העגיניש
המלך

אינו עובר בלא תשנא — בישוב הסוגיא דפסחים

קורא אותה ,וצ״ע דבאוהרותיו על עשרת הדברות

לדבריו — דברי הכ״ם דאם מכהו מחמת שנאה

לא הזכיר כלל דמלך קורא אותה — מהספרי מבואר
דעיקר מצות כתיבת ס״ת למלך הוא רק כדי לקרות

עובר בלא תשנא נסתרים מד׳ הרמב״ם בסה״ם— .

הציבור —

במשנה

מבואר

דפרשת

הקהל

דברי הרמב״ם והחינוך דשנאה גלויה עובר בלאו
דלא תקום תמוהים מיומא ,דשם מבואר דלאו זה

בה בהקהל ,וזה המקור דפרשת הקהל מלך קורא אותה
— לפי״ז יוצא דהמהלוקת אם מלך חייב לכתוב כל

הוא בדברים של ממון — עוד צ״ע דאמאי כתב

התורה או רק ספד דברים תלויה במחלוקת אם

הרמב״ם דגעלבין ואינם עולבין הוא מדת חסידות

בהקהל קוראים את כל התורה או רק ספר דברים

הא מדאורייתא אסור משום לא תטור.

— לפי״ז דברי הרמב״ם סותרים זא״ו.

קלה — ביראים מבואר דאדם שעבר עבירה
כשהוא בחזקת שמקבל תוכחה הוא דאסור לשגאותו

קל — לפי״ז מבואר דקריאת המלך היא מצות
המלך אבל הציבור שפיר יוצאים לכתחילה בקריאת

אדם אהר ג״ב וא״ש דברי הרס״ג באזהרותיו —
בזה א״ש מה שלא מנה הרס״ג מצות כתיבת ס״ת
למלך ,דזה נכלל בפרשת הקהל דהמלך קורא —
__וכמנין הפרשיות כוונתו למצות הקהל של כל ישראל

(— O

בלב דאז אין

בזה משום

תוכחה כי

אין חבירו

יודע בזה אלא צריך להראות השנאה בגלוי בדרך

תוכחה ,אבל כשברור לו שאינו מקבל תוכחה שרי

לשבאותו אפילו בלב דלאו בכלל אחיך הוא והם הם
דברי הסמ״ק — לפי״ז א״ש הסוגיא דפסחים.

הרשב״ג והר״א הזקן מנו מצות חצוצרות למסע
המהנות ותמוה דהא מצוה זו אינה נוהגת לדורות

קלו — בפירוש הברייתא דב״מ אוהב לסרוק
ושונא לטעון מצוה בשונא ,דברי התום׳ והריטב״א

— מהדש דזזצוצרות במסע המוזנות היה משום תקיעת

בזה — מחדש דאינו חייב לפרוק לבעל עבירה או
למומר ול״ד לאבירה דחייב להשיב אבידה למומר —

חצוצרות בעונ^צרה ,דמסע במדבר מיקרי עת צרה
— בזה מתבארים דברי“"הסיפרי התמוהים — בזה
מתבארים דברי רש״י והר״ן ברייה כו.:
קלא — חוקר אם יהיו ישראל במצב כזה
שהיו במדבר אם תנהג אז תקיעת חצוצרות ,וא״ב
בלא״ה י״ל דהצוצרות היא מצוה נוהגת לדורות —

מביא מהראשונים דניסוך המים הובת היום הוא ולא
חובת קרבן — תמיה עצומה ע״ז דא״כ אמאי זר חייב
מיתה על ניסוך המים הא הוה עבודה שבשירה בלילה

— תירוץ לקר זו.
קלב — לפי״ז א״ש מה שהר״א הזקן והרשב״ג

^א מנו חצוצרות דקרבנות וניסוך יין ומנו רק ניסוך
®^מים — בדברי האחרונים דהצוצרות בעת צרה אינה

מביא ראיה מסוטה להסמ״ק דעובר עבירה שמקבל
תוכחה

אסור

לשגאותו

בלב

—

דוחה

ראיה

זו,

דבמאירי מבואר דקינוי הוא לאחר שהוכיחה ואינה
מקבלת תוכחה וא״ב קשה דאמאי ס״ד דיעבור בלא
תשנא — מחדש דהאיטור הוא שלא יגרום לאשתו
שתשנאהו.
קלן — צע״ג שונא אמאי כשר לעדות לרבנן

הא עובר כלא תשנא והעובר על לאו דאורייתא
פסול לעדות — האחרונים תירצו דלא מיפסל משום

לא תשנא שמא הזי ביה דבר ערוה שמותר לשנאותו
— צריך לומר דשנאה שאני דהתירה התורה לשנאותו
אפי׳ ליכא עדים שעבר דאל״ב גם במקלל ומכה נימא

מצות עשה אלא הבטחה שנזכר בזה לפני ה׳ —

הכי דילמא הזי ביה דבר ערוה ואמאי נפסל לעדות

ראיתם מהא דתקיעת שופר זו אינה דוחה שבת —
דוהה לראיתם דהתם מיירי בצרה של עיר אחת ולא

— בדברי הרמב״ם דאין לוקין על לא תשנא משום
שהוא לאו שאין בו מעשה — דבריו תמוהים אמאי

של כל ישראל והתם ודאי הוא רק מדרבנן — ראיה

הוצרך לטעם זה הא כיון דלא תשנא הוא על שנאת

מדאורייתא

הלב איך שייך התראה ומלקות ע״ז — מכאן ראיה

ודחיה לזד — ,ביאור דברי הסיפרי וכי חצוצרות

לדברי הכ״מ דמכהו מהמת שנאה עובר בלא תשנא

מזכירות והלא דמים מזכירים.

— מדברי הרמב״ם האלו נסתרים דברי האחרונים
הנ״ל.

לאידך

גיסא

דחצוצרות

עשה יז יח

בתענית

הוה

נתבאר בחלק ב׳ לאוין יג—יד

עשה יט (קלג—קמח)
ואהבת
קלג — הסמ״ק
עבירה אסור לשנאותו
דפסהים — האחרונים

לרעך כמוך
אומר דאפילו ישראל שעבר
ודבריו תמוהים מסוגיא
תירצו דאסור לשנאותו רק

בלב ,אלא יראה לו שנאתו בגלוי.

קלד —

בדברי הרמב״ם דהמכה חבירו ומחרפו

קלח — לולא פירש״י אפשר לומר דשונא
דהכא לא מיירי בשונא ממש אלא שונא כגץ שלא
דבר עמי ג׳ ימים ,אבל שונא המש ודאי פסול לעדות

דהוא חשוד להעיד שקר — ראיה לזה מדברי התום׳
דהרוג יציל משום שהוא שונאו ופסול לעדות,
ומבואר דשונא ממש פסול לעדות גם לרבנן — אמנם

מדברי שאר הראשונים משסע ברש״י — בתשובות

הגאונים מבואר דשונא שאינו גולה הוא שונא ממש
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מפתחות לספר

תזכן חענינ״ש

המצות להרס״ג

יז

ודלא כהרמב״ם ,ומוכרח דמובר כתום׳ הנ״ל —

פסק דמסור פסול לעדות אע״פ שעדי? לא מסר אלא
אומר שימסור אותו — צ״ע סובא דבתשובות הגאונים
שממנו מקור דין זה מבואר דמשום שונא הוא פסול
ולא משום מסור ונפ״מ דלעדות אתרים ומ לשבועה
יהיר .כשר ורק לעדות זה ששונאו פסול.
קלט — לפי״ז גם מזה מבואר דס״ל כהתוס•
ודלא כרש״י — וכל זה רק לעדות אבל לדון פסול
לרבנן אפי׳ בשלא דבר עמו שלשה ימים — במחלוקת

הראשונים אם כאהבה מועמת ובשנאה מועטת כההיא
דסוף לכתובות פסול לדון אפי׳ בדיעבד — בקר
החו״י"איך כשר ישראל לדון חבירו הא הוי אוהבו

משום ואהבת לרעד כמוך.
קט •— מהבשמים ראש מבואר דאפי׳ שניהם
אוהביו פסול להם לדון ודלא בהחר׳י — מביא ראיה

קמד — בדברי השמ״ק בכתובות בזה —
מחדש דעיקר כוונת התום׳ דקרא דואהבת סיירי דרך
שלילה .דעלך סני לחברך לא תעביד ,דומיא דלאחר

מיתה דשם הוה דוקא דרך שלילה ,דהיינו שיבדוד
לו מיחד .יפה ,אבל לאהוב על דרך החיוב ל״ש
לומר בזה כמוך ,דזזייך קודמים —- .הרמב״ם והרמב״ן

כתבו דקבורת מתים היא בכלל ואהבת.
קמה — לפי״ז צ״ע דעת תום' בסנהדרין הנ״ל
*— מביא מחלוקת הראשונים אם העשה דקבור תקברנו
הוא בכל המתים או בהרוגי ב״ד בלבד ־ -הלח״ט
העלה דלחד לישנא בסנהדרין גם הלאו דלא תלין
אינו בכל המתים — לפי״ז א״ש מה שלא מנה
הרס״ג לאו דלא תלין — מביא מחלוקת ראשונים
אם הלאו דלא תלין עובר מיד בשקיעת החמה או
בלינת כל הלילה — הרמב״ן מביא ראיה דקבורת

מסק* מי שמת דביק דקרוב אינו פסול משום משקר
א״ב ב״ש אוהב גמור אינו פסול משום משקר וא״ב
ה״ה לשונא גמור ודלא כהתוס׳ — חוקר אם אוהב
פסול מדאורייתא לדון.

מתים היא עשה מהא דקבורת מת מצוד .דוחה פסה
ומילד — .דבריו תמוהין דבהדיא מבואר בברכות
דהוא משום כבוד הבריות.
קמו — מתרץ דכיון רעשה דטומאת קרובים
היכא שאינו מת מצוה לא דחי פסח ,ע״ב מת מצוד.
לאו משום מצות קבורה הוא דדוחה אלא משום כבוד
הבריות — מ״מ ליכא ראיה מכאן דעשד .דקבורת

— מהר״ם רוטנברג פסק רעד שבעשה קרוב צריך
עדים שיראו חתימתו קודם שנעשה קרוב" ותמוה
מאד דהא קרוב אינו פסול מטעם משקר — להנ״ל
ניחא .דאוהב גמור פסול גם לרבנן כשמעיד לזכותו
ורק במעיד לחובתו אינו פסול מטעם משקר —
הרמב״ם כתב דשונא אינו גולה משום שהוא בחזקת
קרוב למזיד — דבריו צ״ע דהא לר״י שונא נהרג
וחזינן דהוא מזיר ממש ולא קרוב למזיד.

מתים עשה גמורה הי® — מיהו מפירוש השר מקוצי
שהביא התום ,מוכח כהרמב״ן.
קמז — לכאורה ראיה מהא דהמשמר את המת
דפטור מק״ש מצד עוסק במצוד" דקבורת מת היא
עשה — דוחה זאת משום שהנטפל לאחרים במצותם
ג״ב חשיב עוסק במצוד" ואם כן משמר ג״כ הוה
נטפל למצות הקרובים לקברו — עוד י״ל דכיון

קמא — בדברי הרמ״ה דשושבין פסול לעדות
ביום ראשון אפילו לרבנן — לפי״ז ניחא דברי
המרדכי בב״ב דגם הוא ס״ל דשושבין פסול לעדות

קמב — עכ״פ חזינן דשונא בחשד אפילו
להרוג וכ״ש דחשוד להעיד שקר ,וראיה לשיטת
התום׳ דשונא גמור פסול לעדות לרבנן —־ מהמאירי
מבואר דרשע שרי לשנאותו רק בסתר ואסור להראות

שנאתו בגלוי ,וזה ההפך מהסמ״ק — נראה דזו היא גם
דעת תום׳ בב״מ — חוקר אם מקלל חבירו או מכהו
שעובר בלאו אפי׳ מדעתו ורצונו של חבירו אם עובר
גם בעשה דואהכת.
קמג — מהדש דהא דבעינן עושה מעשה עמך
הוא רק בהעידו בו עדים בב״ד שעבר עבירה .אבל
אם רק הוא לבדו ראה שעבר .נהי דמותר לשנאתו,
אבל אסור לקללו או להכותו — בזה מתבארים דברי
התום׳ במו״ק דנידוי דחי לאו דמקלל חבירו  -לפי
הנ״ל מבואר דמשכח גוונא דהלאוין הג״ל יהיו ועשה
דואהבת ליכא ולכן מנאם הרס״ג בפ״ע — מתום׳
בסנהדרין מבואר דקרא דואהבת לרעך קאי רק אלאחר
מיתה ולא מחיים וזה צ״ע טובא  -ברמ״ה שם
מבואר דואהבת כולל גם מחיים וגם לאחר מיתה.

דמדרבנן הוה מצוד .א״כ עוסק במצוד .דרבנן ג״ב
פטור מהמצוד .כדמוכח בסוכה — מחדש דאפילו אם
נאמר דקבורת המתים היא בכלל ואהבת לרעך מ״מ
קבורת הנתלים אינה בכלל ואהבת — בדבר הר״י
ברגלוני דבמצות ואהבתם את הגר נכללת המצוה
לקבל גרים.

קמח — לדעת הראשונים שלא מני למצוה
בפ״ע את ואהבתם את הגר צ״ל דמצות קבלת

גרים היא כלולה במצות אהבת ה.,

עשה כ (קמח—קנב)
מחצית השקל

(ע״ע בעשה ז׳—י״ד)
קמח — כל מוגי המצוות לא מט ללאו
דר,עשיר לא ירבה והדל לא ימעיט  -צ״ע ל״ל קרא
דהעשיר לא ירבה תי״ל דעבר בכל תוסיף — ציבור
ג״כ אינו יכול ליתן יותר ממחצית השקל ,אל*
שהם יכולים להוסיף על השקלים וממילא שעיר
המזזצית משתנה _ גם א״ע אמאי בעינן קרא דהדל

ספר המצות לרס״ג <ביאורי הגר״י פערלא>  -א סעדיה בן יוסף גאון עמוד מס (843תודפס ע״י תכנת אוצר תתכמת (0

r
281

ספר המצות לרם־גז־ל עשה יט

נלשין התים׳ בפסתיס שם .וכתבי בשם תלמיד רבינו פרן.
וכתב מליו שהוא כתירוץ הראשין עיי״ש .והיינו כדטת
המאירי  .ונראה דס״ל דהא דכתיב בפריקה כי תראה
חמור שונאך וגו' עזב תעזב ממו .ומיקמינן לי׳ בפסחים
בדחזא בי׳ איהו דבר טרוה  .הו״ל כדבר שהי' בכלל ויצא
מן הכלל דללמד טל הכלל בולו יצא .ולאו דוקא בפריקה
אלא בכל דבר חייב להתנהג טמו כאוהב להטיב טמו בכל
אשר יוכל .והא דאיצטריך באבדה קרא לרבות אבדת מימר
להשבה (בפ״ב דע״ז שס) .היינו משים דאבדה לא ידע בה בעל
האבדה .ואס לא ישיבנה לי משנאתו הו״ל רק כשגאה שבסתר.
והילכך אילאוקראה״א דלא מיחייב בהשבה .ולא נפקא
מפריקה  .אבל בכל שאר מילי דרמיין לפריקה .דהו״ל שנאה
גלויה .אפי' באדם רשע הוא מוזהר מליו בלאו דלא תשנא את
אחיך בלבבך .וגם לפזם שיטה זז אתי שפיר דברי רבינו
הגאון ז״ל כאן .דאע״ג שכבר מנה עשה רואהבת לרעך .
מ״מ חזר ומנה במספר הלאיין לאו דלא תשנא אח אחיך
משום אדם רשע שאינו בכלל משה דואהבת לרטך .ומ״מ
מוזהר מליו בל״ת דלא תשנא .לענין שחייב להתנהג טחו
עליי בכל דרכיו כעם אוהבו .ונראה כעין ראי׳ לשיטה
זו מדכתיב אם רטב שונאן האכילהו לחם (משלי כ״ה) והרי
גם בזה קשה כדמקשינן בפסחים שם טל קרא דכי תראה
חמור שונאך .ימי שלי למסניי׳ והא כתיב לא תשנא ונו׳.
וט״כ בדחזא בי׳ דבר טרוה .כדמשני התם .ואפי׳ הכי
כתיב בי׳ האכילהו לחם והשקהו .מים .וקשה הרי מציה
לשנאותו זט״כ מוכח מזה כשיטת החים' והמאירי .ומיהו
אין מזה הכרח .וטי' פ״ב דע״ז (כ״ו ע״ב) בתום׳ ד״ס
לכל אבדת וכו׳ .ובספר יראים (סי׳ מ״ז) טייש״ה ואין
להאריך .וטכ״פ לפ״ז ההיא ברייתא דספרא (פרשת קדושים)
דמייתי לה בסופ״ג דטרכין שהבאתי לטיל דקתני לא תשנא
יכול לא יכנו ולא יפטרנו ולא יקללנו ת״ל בלבבך בשנאה
שבלב הכתוב מדבר .ע״כ צריך לפרש טל דרך שפירשה
מרן בכ״מ שהבאת• לטיל לדטת הרמב״ס וכמבואר .נס
אפשר לומר שפירשה כפי׳ השאילתות (פ׳ וישב שאילתא כ״ז)

-מייש״ה 1מ״מ לפ״ז דברי

אמנם

רבינו הגאון דל נכונים:

אכתי יש מקים מיון בזה דלפי דרכו של־רבינז
הגאון ז״ל אחר שמנה עשה דואהבת לרטך כמוך
לא הי׳ לו למנות כמה לאוין שמנה במספר הלאוין .כמו
לא חנזול ולא תגנוב ולאו דחיבל בחבירו ולאוי דקללת
חבירי וכל כיי״ב .דכל הני וכיוצא בהן הו״ל בכלל עשה
דואהבח לרטך כמוך .אלא שהוסיף הכתוב בהן לאו בכל

פרט ופרט בפ״ט .יכמש״כ בחניך פ׳ קדושים (סי׳ רמ״ג)
וז״ל לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש .כלומר שנחמול
טל ישראל וטל תחונו כמו שאדם חומל טל עצמו וטל
ממונו שנאמר ואהבה לרעך כמוך יאמרו ז״ל דטלך סגי
לחברך לא תעביד .יאמרו בספרא אמר ר״ע זה כלל גדול
בתורה .בלומר שהרבה מצות שבתורה תלויים בכך .שהאוהב
חבירו כנפשו לא יגנוב ממינו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו
בממון ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו בשום צד וכן כמה
מצית אחרות תלויות בזה וכו׳ עכ״ל טיי״ש וכ״ב בפירש״י
(שבת ל״א ע״א) בד״ה דעלך הני וכי׳ טיי״ש :והגה מלאו
ד לא תנאף ושאר לאיי רעריוה כיי״ב התלויין באישות ודאי
דלק״מ  .שאינן נכללין בעשה דואהבח לרעך .שהרי אפי׳
מדעת הבעל ורצינו מוזהר טליהן וחייב עליהן מיתה .יכ״ש
בהנך שאיסורן נוהג אפי׳ אחר מיתת הבעל ^.וכן מלאו

דלא יוסיף שהוא אזהרה לחובל במכירו ומכהו .ומלאוי
למקלל חבירו לק״מ  .לפי מה שמתבאר אצלנו לקמן בלאו
דמקלל דאפי׳ מדטת ומרצון חבירו טובר הוא בהנך לאוין
דמכה ומקלל .אבל משום עשה רואהבח לרטך לא הוה
נפקא לן איסורא כיון דמדעתו ורצונו קטביר  .איברא
דמדאמרינן (ריש פרק הנחנקין) איבטיא להו בן מהו שיקיז
דם לאביו רב מתנא אמר ואהבת לרטך כמיך זנו׳ ופירש״י
וז״ל לא הוזהרו ישראל מלטשות לחבריהם אלא דבר שאינו
חפן לעשות לטצמו עכ״ל טיי״ש .הרי דלרב מתנא כל מאי
דקרינן בי' ואהבת לרעך כמוך לית בי ,שים איסורא גם
מצד אחר .ומותר לגמרי .וא״ב הכא נמי אס איחא דמצד
מ״ט דואהבת לרעך כמוך לא מיתסר הכאת וקללת תכירו
מדעתו נס מצר לאוי דמכה ומקלל לא הוה לן לומר יאסור.
אבל ז״א .ולא דמי כלל .דהשם כיון דנרפואה קטביר
דמיחייב לעסוק ברפואת חבירו מצד טשה דואהבת לרעך
כמוך .ודאי לא שייך לאסור מלר איסיר מכה אביו .דכל
דמקיים בו עשה דואהבת לרעך לא הו״ל בכלל מכה אביו .
דאין זו נקראת מכה אלא רפואה לרב מתנא  .אבל
מכה או מקלל תביר ו רק משים מחילתו .ורצונו בכך.
נהי די״ל דלא טבר בנך על עשה דואהבת לרעך כמוך.

כיון דברשותו הוא עושה והוא עצמו רוצה בכך .מ״מ
הרי אין בזה טובתו של חבירו .ועובר מיהת באזהרת לא
יוסיף ואזהרת מקלל חבירו כמי שהכרתנו שם .דהא אפי׳
מקלל עצמו קיי״ל דלוקה  .ואין לך מקלל ברשות המוכה—
יותר מזה .וכ״ש מקלל חבירו ברשותו .וה״ה למכהו.
וכן קיי״ל לדעת רוב הפוסקים דאין אדם רשאי לחבול
בעצמו .ואפי׳ לדעת הסוברין דקיי״ל כמ״ד אדס רשאי
לחבול בעצמו .היינו דוקא בעצמו .אבל באחר י״ל דלכ״ע
אסור אפי׳ מדעת ורצון המוכה .וקאי עלי׳ בלאו דלא
יוסיף .ועי׳ מש״כ בזה לקמן במספר הלאוין בלאו דמקלל
מייש״ה|ובלא״ה נראה דהיינו דוקא לרב מתנא .אבל לרב
דימי ב״ח דיליף לה התם מהיקישא דחכה אדם וחכה
בהמה מה מכה בהמה לרפואה פעור אף מכה אדם וכו׳.
משמע דס״ל דמשוס ואהבת לרעך ליכא למשמע אלא דמיחייב
לרפאות את חבירו מכת עשה זו .אבל מ״ח היינו דוקא בגווגא
דליכא חבלה בגופי׳ .אבל אם צריך לעשיש בו חבלה דחוזהר
עלה בלאו דלא יוסיף אית לן למיחר דאסור מיהת באביו
משום דלא אתי עשה דואהבת לרעך ודחי לאו דחובל באביו
שיש  pמיתת ב״ד .אי לאו דגלי קרא דמכה אדם ומכה
בהמה ) ואין לומר דגם אנן נימא מה מכה בהמה מדעת
הבעלים מותר אפי׳ לכתחילה אף מכה אדם מדעת ורצון
המוכה מותר  .דזה ליתא דודאי לא לכולא מילתא ילפיגן
מכה אדם למכה בהמה .דא״כ נילוף נמי דמדעת המוכה
אפי׳ בהכאה שיש בה מיתה מותר דומיא דמכה בהמה .
ועוד דלמ״ד אין אדם רשאי לחבול בעצמו אמאי לא יליף
מכה אדם ממכה בהמה דרשאי .אלא ודאי לא לכל דבר
גמרינן חיני׳ להקיש מכה אדם למכה בהמה .וכן מוכרח
בלא״ה מסוגיא דגמרא שם עייש״ה ואין להאריך .שכבר
הכרחנו מכמה דוכתי דאפי׳ במחילת המוכה מוזהרין שלא
להכותו ולקללו ן וכן הכרחנו מההיא סוגיא גופא שם
דקאמרינן התם רב לא שביק לברי׳ למישקל לי׳ סילוא מר
ברי׳ דרביגא לא שביק לברי׳ למפתח לי׳ כוותא דילחא
חביל והו״ל שגגת איסור עיי״ש .ואס איתא .כיון דלעובתו
הוא והוא רוצה בכך הו״ל למחול ולהרשיתו לכך  .דליכא
אזהרת

ספר המצות לרס״ג דל עשה יט
אזהרה לא ייהיף .ואע״ג דשם באב לגבי בנו מיירי.
מ״מ הרי אחר זאב מחדא אזהרה נפקי .אלא ודאי גם
כדעביד מדעתי׳ ישנו בכלל האזהרה ואכמ״ל בזה  Aאלא
שיש לדון בזה לפי מה שהטלתי שס בל״ת דמקלל לדעת
רבינו הגאון ז״ל דקיי״ל כמ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו
כדעת הרמ״ה ז״ל יסייעהו .דלפ״ז נראה דברשות המוכה
ליכא אזהרת לאו דלא יוסיף כמו שביארנו שם  .וא״כ כמו
דלית בה עשה דואהבת לרעך ה״נ לית בי׳ לאו דלא יוסיף
ולאו .דמקלל:
־

אלא

דבלא״ה אפשר לזמר דנפק״ח בהנך לאוין לענין
היכא דחזא בי׳ איהו לחודי׳ דעבר עבירה.
דמצות אהבה ליכא דהרי מצוה לשנאוהו .ומ״מ מוזהר
טל הכאתו ועל קללתו .דאע״ג דקיי״ל ונשיא בעמך לא
תאור בעושה מעשה עמך .היינו דוקא בידוע ומוחזק לן
בכך בעדים שהעידו עליו בב״ד בדבר עבירה וכ״ע נמי
מיהני הנו לי׳ .משא״כ בדחזא בי׳ איהו לחודי׳ דבר עבירה.
נהי דגלי לן קרא דכי תראה חמור שונאך וכו׳ דאע״ג דאינו יכול
ואינו רשאי להעיד עליו לבדו בב״ד ח״ח רשאי לשנאוהו .היינו
דוקא לטנין איסורא דלא תשנא דגלי הרא .אבל לענין הכאה
וקללה אין לנו .דגם לכגנין שנאה חי לאו דיוקא דקרא
דכתיב שונאך .דמשחע אע״ג דכ״ע לא הנו לי׳ חלא איהו
לחודי׳ משוס דחזא בי׳ דבר ערוה .ה״א דלא שרי למיהניי׳
סד דאתו פהדי דמסכדי בי׳ בב״ד .וכמבואר בהוגיא
דפסחים שם עיי״ש  .וא״כ השתא נמי אין לנו אלא בשנאה
דגלי קרא ולא בשאר איכורין כהכאה וקללה וכיו״ב .
^ובהכי ניחא ל' שפיר דברי החום׳ בפרק ואלו מגלחין
(י״ד ע״ב) בד״ה מהו שינהוג נדויו ברגל וט׳ שכתבו
בתוך דבריהם וז״ל והא לאו קושיא היא דהא נידוי דחי
לאו דמקלל חבירו דאיכא לאו וכו׳ עכ״ל עיי״ש .והוא
תמוה לכאורה דהרי אין מנדין אלא על דבר עבירה .וא״ה
הו״ל אינו עושה מעשה עמך דשרי לקללו ואין כאן ל״ת
כלל .וכבל ראיתי לאחד מהאחרונים ז״ל שהעיר בזה ולא
מצא פתרון .ולדידי בלא״ה קשה דהא יש בזה ג״כ טשה
דואהבת לרעך כמוך כמו שהבאתי לעיל בשם החינוך.
וא״כ הרי יש כאן ל״ת ועשה וקיי״ל דאין עשה דוחה ל״ת
ועשה} אבל לפמש״כ נראה דכוונתס להביא ראייתם מדקיי״ל
דת״ח מנדה לכבודו בלא עדים ובלא התראה כמבואר
ברמב״ס (פ״ו מהלכות ח״ת) ובעור וש״ע יו״ד (הי׳ של״ד)
עיי״ש .ובזה אין לו דין אינו עושה מעשה עמך שיהא
מותר לקללו .ומ״מ עשה דואהבת לרעך ול״ת דלא תשנא
לית בי׳ דהא אפי׳ חזא בי׳ איהו לחודי׳ דבר ערוה גלי
קרא דחוהר לשנאותו .וא״כ שפיר כתבו החום׳ בזה
העעס דעשה לחי ל״ח דמקלל חבירו .ומ״מ מתבאר
דהנך לאוין דמכה ומקלל חבירו שפיר משכחת להו בלא
עשה דזאהבת לרעך כמוך .גס י״ל דמשכחת לה במאן
דרגיל להכות ולקלל עצמו .דלגבי׳ לא שייכא עשה דואהבת
לרעך כמוך בהכאת וקללת חבירו .ועי׳ בבראשית רבה
(הז״פ כ״ד) ובפי׳ הר״ש משאנץ לספרא (פ ,קדושים פרק
ד׳ ברייתא י״ב) ובפי׳ הראב״ד שם
לאכתי איכא בי׳ לאו דלא תשנא.
הכ״מ (בפ״ו מהלכות דמות) שהבאתי
לאו דהכאה וקללה גס בלא שיעבור

טיי״ש היטב .ואע״ג
מ״מ הרי לפי דברי
לטיל מבואר דמשכחת
טל לאו דלא תשנא

טיי״ש:
אדא דאס נימא

דדעח

רבינו

הגאון

ז״ל

כדעת

המג
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המאירי וההיס׳ שהבאתי לעיל דלאו דלא תשנא וגו׳ קאי
אאדם רשע ומזהיר שלא ישנאהו בגלוי אלא חייב להעיב
עמו בכל מאי דאפשר .א״כ אין כל זה מספיק .דהא כיון
דמזזהר אפי׳ באדם רשע שלא להמנע מלהעיב לו בכל אשר
יוכל .א״כ כ״ש שמוזהר מלאו דלא תשנא שלא יכנו ולא
יקללנו .והשתא א״כ נהי דלית בי׳ עשה מאהבת לרעך.
מ״מ תיפוק לי׳ דהו״ל בכלל אזהרת לא תשנא וגו׳ שכבר
נמנה במנין הלאוין ולא הי׳ לו למנות עוד לאו דהכאת
וקללת חבירו .איברא דבלא״ה יש לתמוה לדעת המאירי
ז״ל .דהרי אפי׳ להסוברין דבאב אפי׳ אינו עישה מעשה
עמך אסור מיהת לכתחילה להכותו ולקללו .והיא ג״כ
דעת המאירי גופי׳ (בפ״ב דיבמות כ״ב ע״ב) עיי״ש מ״ע
היינו דוקא באב .אבל באחר ליכא איסורא אפי׳ לכתחילה
לכ״ע .כמו שביארנו באריכות לעיל (מצוה י״ב) עיי״ש.
והיכי ס״ד לומר שיהא בזה אזהרת לאו דלא השנא .אבל
הוא הדבר אשר כבר ביארנו לעיל דלדעה המאירי ע’כ
מוכרח לפרש ברייתא דספרא ומייתי לה סופ״ב דערכין
(ע״ז ע״ב) דקתני לא תשנא וגו׳ יכול לא תכנו ולא תקללנו
ת״ל בלבבך בשנאה שבלב אמרתי לך .כמו שפירשה הכ״מ
(בהלכות דעות שם) לדעת הרמב״ס ז״ל .דאהי למעועי
הכאה וקללה שלא משנאתו אותו .דבזה ליכא אלא לאו
דקללה והכאה ולא לאו דלא תשנא .וכן הנא לדעת .המאיר ,ג
והיינו משוס דכיון דעיקר האיסור אינו אלא כדי שלא יראה
לו שנאתו בגלוי שלא תתרבה השנאה ביותר כמש״כ התום׳.
א״כ כל שמכהו או מקללו או מחרפי שלא משנאתו אותו
גם זה שכנגדו אינו רוחה בזה אותות שנאה גלויה ואין זה
בכלל אזהרה דלא תשנא .והשתא א״כ אתי שפיר .רהא
דבאחר שרי לכתחילה לחללו לקללו ולהכותו כשאינו עישה
מעשה עמך .היינו דוקא כשאינו עושה כן משנאתו אוהו.
אבל ודאי כשטושה כן משנאתו אותו .נהי רלא עבר בזה
טל לאו דהכאה וקללה .מ״מ טובר בזה טל אזהרת לא
תשנא שמראה לי שנאתו בגלוי דאהור אפי׳ באינו טישה
מטשה עמך שהותר לשנאותו .והשתא א״כ ממילא מבואר
דגם לשיעת המאירי יתכן לבאר בזה דעת רבינו הגאון
ז״ל^ .עפ דרך זה שביארנו יש לבאר בכמה לאוין כיו״ב
דלא נכללו בעשה דואהבת לרעך ואין להאריך .ובלאזין שבממון
בלא״האפשר לומר דמשכחת לה באותן שאומרים שלי שלך ושלך
שלי .דגם בשלהם אינם מקפידים .דמ״מ גזלנים וגנבים
גמורים הם .וכמש״כ בתיה׳ יו״ע (פ״ה דאבות מ״י) בשם
הרמ״ה ז״ל עיי״ש .אע״ג דודאי לא שייך בכזה עשה
דואהבח לרעך כמוך .ובלאו דלא חגנובו בלא״ה הרי איתי׳
אפי׳ בגונב מאהבה ט״מ לשלם תשלומי כפל .כראמרינן ר״פ
איזהו נשך (ס״א ט״ב) .וכן בגונב ע״מ למיקע נדי שירע
להזהר מגנבים .ואפי׳ גונב  nbשלו מאחרי הגנב או הגזלן
עובר בלא תגנוב .כדברי בן בג בג בספרא (פ׳ קדושים)
ובתוספתא (פ״י דב״ק) .ומייתי לה בפ״ג דב״ק (כ״ז ע״ב).
ואפי׳ למ״ר התם דבן ב״ב יחידאה הוא ופליגי רבנן עלי׳.
היינו רק במאי יאמר שבור את שניו וכו׳ פיי״ש .אבל
בעיקר מילתא ליכא מאן דפליג עלי /ועי׳ בפסיקתא
זוטרתי (פ׳ קדושים) בקרא דלא תגנובו ובשערי חשובה
לרבינו יונה (שער שלישי סי׳ פ״ה) ומייחי לה בהגהת סמ״ק
(סי׳ רס״א) עיי״ש .ומלאו דלא תשא עליו חעא שהוא
אזהרה למלבין פני חבירו ג״כ לק״מ .דהא מיירי אפי׳
דרך הוכחה להחזירו למוטב וכמבואר בספרא (ס׳ קדישים).
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סי* ה .לאהבתו וגמ״ה עמו:

ס* ,ח♦ לאהבתו וגמ״וז עמו:
א .פסחים קיג :שלשה הקדוש נדזך הוא שתאן נר והרואה דבד עתר .בחבירו וספיר בז

יהיר ,אסר רב ,שסואל בד רב יצחק אסר רב מותר לשגאתן שנאמר נ ,הראה הנוזר שנאך רבץ
תחת משאו סאי שתא איליסא שתא גנרי והא הגיא שתא שאסרז שתא 'שראל ולא שתא זבד,

אלא פשיטא שתא ישראל ומי שדיא למסניה זהנתיב לא תשגא את אחיך בלבבך אלא דאינא

סהדי תגביר איסורא בולי וגלסא גסי מיסני סגי ליה □אי שגא האי אלא לאו בי האי גוונא דווזיא

ביה איהו דבר נגדור■ רב נחסן בד יצחק אסר סצוה לשנאתו שנאסר יראת ה' שגאת רע.

והביא זה ביראים (סי׳ קצה) והוסיף ומנלן שבאדם שאינו הגון לא הזהירה התורה דכתיב
לא תשנא את אחיך ואחוה במצות בעינן כדאמרינן בהחובל דקסברי רבנן יש לעבדים בשת
וקרוי ביה כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו דאחיו במצות בעינן כאשר פירשתי למעלה

בהחייאת את אחיך .ולכאו׳ הניחא להיראים דס״ל הכי דעובר עבירה אף לתיאבון לא מיקרי
אחיך כנ״ל סי׳ ו׳ וסי׳ ז׳ ,אבל לחולקים שם דמומר לתיאבון אחיך הוא וכ״ש לסוברים דאף
להכעיס אחיך הוא מהיכן מתמעט ,אמנם עי׳ בשאילתות (סי׳ כז) דנקיט לה מדרשא

אחרינא וז״ל ודאסיר למשנייה היכא דקא נהיג כשורה אבל לא נהיג כשורה שרי למשנייה
ולמלטייה ולמעבד ביה מעשה דכתיב ונשיא בעמך לא תאר בעושה מעשה עמך ,ומבואר

דמקרא דעושה מעשה עמך גבי נשיא דשרי לקללו ולהכותו (וכדאי׳ בסנה׳ פה .דמקשי׳

הכאה לקללה) ילפינן לכל אדם וממילא כל שמותר להכותו ולקללו כ״ש דמותר לשנאתו,
ומה דהוצרכו לקרא דכי תראה חמור שונאך או להא דיראת ה׳ שנאת רע היינו להיכא

דראהו ביחידי דאינו יכול לעשות בו מעשה דמ״מ יכול לשנותו בלב עי״ש בשאילתות.
ויל״ע מהא דאיתא בכתו׳ לז וב״ק נא וסנה׳ נב ואהבת לריעך כמוך ברור לו מיתה יפה,
ומשמע דהעובר על איסור שיש בו מיתת בי״ד עדיין קרוי ריעך וכ״כ היד רמה סנה׳ שם

דכל היכא דכתיב רעך משמע אפי׳ רשע שנתחייב מיתה אתה חייב לחזר אחר זכותו לברור

לו מיתה יפה .וצ״ע הלא בפסחים הנ״ל מבואר דהעובר עבירה מצוה לשנותו וא״כ היאך
אפשר דגם מצוה לאוהבו והוא תרתי דסתרי ,ובפרט לסברת היראים דרשע לא מיקרי אחיך
וא״כ ה״נ לא יקרא רעך [ואף שלא להיראים יקשה למש״כ הרא״ש מו״ק (פ״ג סי׳ נ״ט)

דהרוגי בי״ד חשיבי כמומר להכעיס הואיל והתיר עצמו למיתה וא״כ להכעיס לא מיקרי

אחיך לד׳ הרבה ראשונים כנ״ל].

וכ״ה באמת ביראים (סי׳ רכד) במצות ואהבת לרעך כמוך ־ למדנו מכאן שמצווים ישראל
לאהוב את חבריהם כו׳ יכול לכל ת״ל "כמוך" לרעך שהוא כמוך שמכניס עצמו בעול שמים
ואוהב מצות כמוך אבל אם הוא רשע אינך מצוה לאהבו כי מצוה לשנאותו כדכתיב יראת

ה׳ שנאת רע וכתיב הלא משנאיך ה׳ אשנא וגו׳ ,וכעי״ז בסמ״ג עשין ט (והו׳ בהגמ״י פ״ו
מדעות) ־ ודווקא לרעך שהוא רעך בתורה ובמצות אבל אדם רשע ואינו מקבל תוכחה

מצוה לשנאותו שנאמר יראת ה׳ שנאת רע ואומר הלא משנאיך ה׳ אשנא כו׳ [וכ״ה בפירוש
רשב״ם ויקרא יט ,יח] .וכה״ג מבואר גם בסמ״ק מצוה יז דכל שעבר עבירה ומצוה לשנותו

ס״ס
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תודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

ס* ה .לאהבתו וגמ״ח עמיו:

שוב אינו בכלל ואהבת עי״ש .ועי׳ גם ברמב״ם רפי׳א מאבל אע״פ שכל מצות אלו
מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוץ כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך

אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות ,ומשמע כונתו לאפוקי רשע[ .וכן איתא
באדר׳נ פט״ז אהוב את כולם ושנא את האפיקורסים והמסיתים והמדיחין ואת המסורות

וכן דוד אמר משנאיך ה׳ אשנא ובמתקוממך אתקוטט הלא הוא אומר ואהבת לרעך כמוץ

אני ה׳ מה טעם כי אני בראתיו לכבודי ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי
אתה אוהבו .אך זה יש לדחות דשאני אפיקורסין וכו׳ מסתם עובר עבירה ע״ע להלן].

וצ״ל כמ״ש בש״מ כתובות שם דהוא ע״פ המבואר במכות דכיון שנקלה הרי הוא כאחיך
וכדאיתא במדרש שוח״ט בשר חסידך לחייתו ארץ כו׳ כיון שנעשה בהם דין חסידים היו,
ויש להוסיף מש״כ הר׳י בשע״ת ש״ד שהמיתה ממרקת כל חטא אשר התשובה מועילה,

ואם נהרג והתודה לפני מותו ,מעת שנפלה עליו אימת מות יש לו כפרה ,ונחשב ההורג
כשופך דם נקי וחסיד ,שנאמר "בשר חסידיך לחיתו ארץ" ,ואמרו רבותינו כי זה נאמר גם

על הרשעים שבהם כו׳ כי נחשבו כחסידים לפי שנעשה בהם הדין ,כמו שכתוב "ונקלה
אחיך לעיניך׳ ־ כיון שלקה הרי הוא כאחיך.

אבל יל״ע מסוגי׳ דסנה׳ מז דמחלק דרק בהרוגי מלכות אמרי׳ כן ולא בהרוגי בי״ד דבדין קא

מיקטלי ונחלקו שם אמוראים אם לית להו כפרה כלל או דיש להו כפרה ע״י קבורה או
עכ״פ ע״י עיכול בשר ולכן אין מתאבלין עליהם עי״ש ,ומשמע אף כשהותודו מקודם ככל

חייבי מיתות וכמבו׳ ברמ״ה ובר׳ן שם (ועי׳ שר׳ת רז״ך ל ,ב ומרח שסד ,כס בטעם הדבר).
אמנם לפירש״י שם במשנה דפירש דמה דאין מתאבלין הוא כדי שתהיה בזיונן כפרה להן

לפי״ז אפשר דשפיר הוא בכלל אחיך ורק כדי שתושלם כפרתו אין מתאבלין עליו ,אבל לפי׳
הרמב״ם שם שאין ראוי להתאבל על הרוגי בי״ד לפי שלא נתכפרו עונותיהם יקשה א״כ גם

אינו בכלל ואהבת לרעך ,ובפרס לפירוש הרא״ש במו״ק דפירש הטעם משום דהרוגי ב״ד

הוו כמו להכעיס כיון שמוסרים עצמם למיתה כשמתרין בהן ואומר על מנת כן אני עושה
דאי לאו עבדין אלא לתיאבון מה להו למימר ע״מ כן אני עושה להכי אין מתאבלין עליהן.
ואפשר דכיון דעיקר הכפרה הוא המיתה רק בעי צירוף של קבורה ועיכול בשר (ועי״ש

ברש״י ד״ה מיתה וקבורה) ,ואף לאביי דאמר לית להו כפרה מ״מ מהני המיתה שיהיה להם
חלק לעוה״ב עי׳ ברמ״ה ,לכן במה שנוגע לעצם מיתתו שהיא כבר כפרתו אינו נידון כדין

מומר (לתיאבון או להכעיס) ומבררין לו מיתה יפה ,משא״כ לענין אבילות כ״ז שעדיין לא
נשלמה כפרתו אין להתאבל עליו[ .־ ע״פ ספר אם למסורת להר׳ד קוק ,וכעי״ז כתב בפי׳

הרי׳׳פ לרס״ג עשה יט (עמי קמד) עי״ש].

ב .ובעיקר דברי הגם׳ פסחים דבחזי ביה דבר ערוה מותר לשנותו והובא ברמב״ם
סוף הלב׳ רוצח כבר העירו ממ״ש הר׳מ בפיה״מ פרק חלק (סוף מ״א) דכאשר יהיו קיימים

לאדם כל יסודות האמונה הרי הוא נכנס בכלל ישראל וחובה לאהבו ולחמול עליו וכל מה
שצוה ה׳ אותנו זה על זה מן האהבה והאחוה ,ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות

ע׳
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הודפס ע״י תכנת אוצר תחכמו;

סי' ה .לאהבתו וגמ״ח עמו:
מחמת תאותו והתגברות יצרו הרע הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק והוא מפושעי
ישראל ,ובאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא
מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות וחובה לשנותו ולהשמידו ועליו הוא אומר הלא משנאיך ה׳

אשנא וכו׳ ,ע׳׳כ .וכ״מ גם מאדר״ג הנ״ל שנקט ברישא אהוב את כולן ושנא את
האפיקורסים ומדיחין ומסורות משמע דסתם עובר עבירה אסור לשנותו.

ואפשר דזה א״ש לפירוש התוס׳ בפסחים (וכ״ה בתוס׳ הרא״ש ב״מ לב ):דנראה מדבריהם
דיש באמת איסור לשנותו סתם ולא הותר אלא שנאה מחמת העבירה [עי״ש שהקשו

מדאמרינן באלו מציאות אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו
והשתא מה כפיית יצר שייך כיון דמצוה לשנאתו ותי׳ דכיון שהוא שונאו גם חבירו שונא
אותו דכתיב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה

ושייך כפיית יצר] ,ומשא״כ אפיקורסין וכדו' י״ל דמותר אף בשנאה אחרת דעלמא ומקרא
דמשנאך ה׳ אשנא וכמו שהביאו פסוק זה האדר׳נ והר׳מ הנ״ל (עי׳ גם שבת קטז דמייתי
להאי קרא על מינין וכופרין .וע״ע מנח״ח רלב).

מיהו סתימת שאר פוסקים ל״מ כן אלא דפקע ממנו לגמרי איסור שנאה וכמבואר להדי׳
ביראים ושאילתות דלעיל (אכן כמובן "מצוה" לא יהיה בזה) ,וכמו״כ הביאו ביראים וסמ״ג
גם קרא דמשנאיך ה׳ אשנא בהדי קרא דיראת ה׳ שנאת רע דאמרו בפסחים ,אלמא הכל

אחד .וכ״כ בתומים חו״מ סי׳ ז סק״ט דבראהו ערע מותר לשונאו אף מחמת ענינים אחרים
עי״ש מה שביאר עפי״ז .גם בעיקר פירושם לענין פריקה דאף דמצוה לשנותו לא יראה לו

שנאה בגלוי ד׳ הסמ״ק להיפך דאדרבה צריך שיראה לו השנאה ולא ישמור בלב לבד ועי׳ז
נאמר לא תשנא את אחיך בלבבך עי״ש מצו׳ יז .ומ״מ לדעת התוס׳ אפשר דאתי שפיר קו׳

הנ״ל דמהא דברור לו מיתה יפה דאה״נ שייך בו מצות אהבה ויתקיימו בו שניהם כאחד

אהבה ושנאה ודלא כהראשונים ■ הנ״ל דאין בו מצות אהבה (ועי׳ ליקוטי אמרים תניא

פל״ב) .אף דאינו מוכרח כמובן ,דאפשר דאין כונת תוס׳ דמותר רק לשנוא אותו במקצת
וכדו' ,דלעולם שונאו שנאה גמורה רק כונתם דמותר לשנוא מחמת העבירה דוקא ולא
שנאה אישית משום דברים אחרים ,אבל ממילא גם אין לאהוב אותו מחמת העבירה [אך
יל״ע אם לפי״ז יתיישב דברי הר״מ בפיה״מ הנז׳].

ב ובערכין טז :איתא לא תשנא את אחיך בלבבך ־ יכול לא יכנו לא יסטרנו ולא
יקללנו ת״ל :בלבבך ,שנאה שבלב הכתוב מדבר ,ופירש״י לא יכנו ־ על דבר תוכחה .ומשמע
דה״ק יכול דכשצריך להוכיחו (הוא סיפא דקרא דלא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח

את עמיתך כו׳) לא יכנו ויקללנו ת״ל לא תשנא ,והיינו דלא נאסר אלא שנאה שבלב אבל
להכות ולקלל לעולם מותר לצורך תוכחה[ .ולפי״ז יהיה פשט הפסוק לא תשנא אותו
כשעבר עבירה ועי״ז תמנע מלהוכיחו אלא אדרבה הוכח תוכיח וכן פירש מהר״ם לובלין
סי״ג] .וצ״ע דאם איירי בעובר עבירה א׳׳כ אף לשנותו מותר כש״ס פסחים הנ״ל ,והוכיח

מזה מהר׳ם לובלין (וכ״ב בהעמק שאלה מצוה כז אות ג ובעל בנין שלמה בשדי חמד פאת
השדה מערכת האלף אות כ) דמה דמותר לשנותו היינו אחר שכבר הוכיחו ואינו מקבל
ע״א
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סי' ה .לאהבתו וגמייה עמו:
תוכחה ,וכלשון הסמ״ג ל״ת ה :אם ראה באדם דבר עבירה והוכיחו פעמים רבות ולא קיבלו

מותר לשנאותו (ע״ע לשון סמ״ג והגברי שהו׳ לעיל) ,וכ״ה לשון הר״מ סוף הלב׳ רוצח :כגון
שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו ,אבל הכא הוי איירי

בבא להוכיחו וא״כ עדיין אסור לשנותו.

[ועי׳ גם בפירוש הרי״פ לרס״ג דף קלה שפירש כן בכונת יראים וסמ״ק שכתבו דבעובר
עבירה צריך שנאה הנראית לעינים ולא בלב לחוד ־ ובע״כ כונתם כשעדיין לא הוכיחו דאז

מותר בשנאה הנראית משום תוכחה וכדמסיים קרא הוכח תוכיח את עמיתך משא״כ
במוסתרת אין בזה תוכחה ,משא״כ באינו מקבל תוכחה ודאי שרי אף שנאת לב דהרי אינו

אחיך לדעתם וכמ״ש היראים בעצמו .ולפ״׳ז נצטרך להעמיד כל חומרות יראים במומר

לתיאבון כדלהלן  -במי שכבר הוכיחו ולא חזר או באחד שאינו מקבל תוכחה].
אך פירוש זה אינו מבואר כ״כ דהרי מדמכהו ומקללו משמע דכבר הוכיחו בדיבור ולא שמע

וא״כ הדר הו״ל אינו מקבל תוכחה ,ודוחק לומר דאכתי לא מיקרי אינו מקבל עד אחר

הכאה וקללה ,אא׳׳כ נאמר דאף כשאינו מקבל ועומד לעבור עוד מ״מ ט״ס פעם הא׳ היה
בלי התראה ועדיין לא עבר פעם ב׳ עם התראה ,אך לשון הסמ״ג והגנ״׳י דלעיל :אבל אדם

רשע ואינו מקבל תוכחה כו׳ ־ משמע דגם כה״ג שעדיין לא עבר עוד מותר כל שמעשיו

מוכיחין שאינו מקבל תוכחה וצ״ע( .ויותר טוב שלא נפרש כונת רש״י דלמסקנה היינו
דיכול להכותו ולקללו אלא איירי בתחילת תוכחה שצריך להוכיחו בדברים ואסור עדיין

להכותו ולקללו ובא הברייתא לחדש שגם לשנוא אסור ,וממילא לק״מ .שו״ר שכן פירש

בצ״ק עי״ש) .גם יעוי׳ בספר ח״ח כלל ד במ״ח סקי״ד שפירש דמה דצריך בו מקודם היינו
בעבירה שאינה מפורסמת והוא בשביל לברר על היותו מזיד (וכע״׳ז ברמב״ם פי״ב
משבועות ה״י) וא׳׳כ נצטרך להעמיד ההיא דערכין בשאינה מפורסמת לפירוש הנ״ל.

[ובקה״י ערכין סי׳ ד׳ ביאר באופ״א דשם בערכין לא מיירי במוכיחו על עבירה מסויימת רק
שאינה נוהג כ״כ כראוי לפי ערכו ומכהו שייטיב דרכיו יותר וכדאמרי׳ במכות אע״ג דגמיר

מצוה עביד].

ד.

והנה שיטת היראים סי׳ קנו (והובא בסמ״ג ובסמ״ק) דעברין במזיד באחת מכל

מצות האמורות בתורה ולא עשה תשובה אינו מחוייב לא להחיותו ולא להלות לו דכתיב

וחי אחיך (עי״ש סי׳ קנה) ובהלואה כתיב מאחד אחיך וכיון שעבר במזיד יצא מכלל אחוה
דאוזוה במצות בעינן דקימא לן כרבנן דאמרי בב״ק בפ׳ החובל יש לעבדים בשת דאחיו הוא
במצות .עוד כתב היראים (בסי׳ קעד ,קפט ,ריז) דעבריין אפילו במצוה אחת ולא עשה

תשובה רשאי להכותו ולקללו דכתיב בעמך בעושה מעשה עמך .עוד מצינו ביראים סי׳ קפ

שכתב שלא הזהיר הכתוב באונאת דברים אלא ליראי ה׳ אבל עבריין במזיד אפילו בדבר

אחד ולא עשה תשובה מותר להונותו בדברים דאינו בכלל עמיתך עם שאתך בתורה
ובמצוות ,והוב׳ בסמ״ג לאוין קעא וברי פרק הזהב (וברמ״א חר׳מ רכח).

ע״ב
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ס■’ ה .לאהבתו וגמ"וו :inn
ומשמע דעתו דאף בעבר פ״א אינו מחוייב בכל אלו ולאו דוקא ברגיל לעבור ,דאף דנקט
בכל דוכתי הנ״ל לשון ׳עבריין׳ מ״מ לשונו בסי' קנו שכתב וכיון שעבר במזיד יצא מכלל
אחוה ־ משמע דבפ״א סגי ,וכן מראייתו שם מדתניא במכות (כג ).ונקלה אחיך לעיניך

כשקיבל דינו אבל קודם לכן אינו אחיך למדנו שרשע יצא מכלל אחוה ,מבואר ג״כ דהיינו
בפ״א דומיא דהתם [ודלא כמ״ש הש״ך ר׳ס קנא בדעתו דעבריין משמע שהוא רגיל לעבור].
וכן מדהקשה בסי׳ רכא בהא דאמרי׳ באלו מציאות יכול אמר לו אביו ואמו חלל את השבת

יכול ישמע לו ת״ל ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבים בכבות דיש לתמוה תיפוק ליה

מעמך בעושה מעשה עמך ,ותירץ דבדיבור לא מקרי רשע דדברי הרב ודברי התלמיד כו׳

ולא מצינו עונש בדיבור אלא למסית בלבד וכ״כ הסמ״ג עשה קיג ,הרי דגם בפ״א שאמר לו
אביו ס״ד דלא מיקרי עושה מעשה עמך.
וכן מדבריו ס״ס קצה שכתב דמה שאמרנו שאינו רשאי להוכיחו במקום שמתבייש

כשהוכיחו וקבלו קאי אבל הוכיחו ולא קבלו רשע הוא ואינך מוזהר שלא לביישו כאשר
פירשנו למעלה (ס׳ ק״פ) שרשאי אתה לבזותו כו׳  -אלמא אף בפ״א (או עכ״פ פעמיים אם
נפרש כונתו על כשמוכיחו אחר שכבר עבר פעם הב׳) שעבר ולא עשה תשובה אינו בכלל

עמיתך[ .ומה דבעלמא מצווה על ולא תשא עליו חטא צ״ל דקודם שהוכיחו עדיין הוי
עמיתך ,ונראה דאיירי בשיש צד לתלות דהוי שוגג וכח״ח הנ״ל .אך צ״ב דא״כ אף בהוכיחו
וקיבלו ושוב חטא נמי יותר לביישו דכבר מזיד הוא ומלשון יראים משמע דרק בשאינו

מקבל מותר .ולכן צ״ל דבמקבל אמרי׳ דהואיל וע״י התוכחה יחזור בו וישוב מחטאו
וממילא יחשב עמיתך שוב א״א לביישו ,ולפי״ז לא התיר היראים במי שלא קיבל תוכחתו

אלא כשידוע שגם עתה בפעם הב׳ לא יקבל דאל״כ הרי ישוב לכלל עמיתך ויאסר לבזותו
כנ״ל .ועוד צ״ע].

מיהו צ״ע בדבריו א״כ למה בכלל חייב להוכיחו (עכ״פ בכה״ג שכבר הוכיחו שלא קיבל)

מאחר דאינו "עמיתך" ,וי״ל דשמא ע״י תוכחתו יחזור לכלל עמיתך (וכ״כ סברא זו במנ״ח
רלט עי״ש)[ ,אך כבר כתבנו דלכאו׳ א״כ יהיה מצווה אף בולא תשא עליו חטא וזה הרי

התיר היראים וצ״ע] .אך קשה לד׳ היראים גופא בסי׳ רכג דאפי׳ ביודע שלא יקבל לא
מיפטר מהוכיח תוכיח וכ״כ בסמ״ק מצוה קיב ,וצ״ל דבכה״ג שידוע שלא יקבל באמת אין
התוכחה מ׳לתא׳ דבין אדם לחבירו ,אלא הוא בגדר ׳מחאה׳ בעוברי עבירה וע״כ אף המומר
בכלל ,ודומיא דעמיתך האמור גבי קנינים דלא נתמעט מהם המומר עי׳ חת״ס חו״מ ס״ס

קלד.

אך יל״ע מדברי ביאור הלכה סי׳ תרח דבדבר המפורש בתורה חייב למחות דוקא שהוא
באקראי אבל אלו הפורקי עול לגמרי כגון מחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבילות להכעיס

כבר יצא מכלל עמיתך ואינו מחויב להוכיחו וכן איתא בתנא דא״ר ספי״ח הוכח תוכיח את
עמיתך לעמיתך שהוא אוהבך ושהוא עמך בתורה ומצות אתה חייב להוכיח אותו אבל
לרשע שהוא שונאך אין אתה חייב להוכיח אותו - .וזה שלא כדברינו לד׳ היראים ,אך

באמת לשון תנדב״א לרשע שהוא שונאך ובכה״ג שפיר נראה דא״צ להוכיחו כמ״ש אל
ע״ג
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ס* ח .לאהבתו וגמ״ח עתו:
תוכח לץ פן ישנאך כדאיתא ביבמות סח :ולא חייב היראים להוכיחו באינו מקבל אלא

כשלא יבא עי״ז לידי שנאה עי' גם סמ״ק הרל דמשמע כן .ועי׳ גם ספר חסידים סי׳ תיג

דמה שאמרו עד הכאה וקללה היינו בקרובו ואוהבו אבל אבל אם היה איש אחר שאם
יוכיחנו ישנאנו ואם יתכוין להכעיסו יעשה רע וגם ינקום עד שיבא לידי רע יותר אין

להוכיחו (ו־עי׳ ם־סחת תנדב״א איש שלום וכ״ה בילקוס פרשת קדושים וצ״ב) .ומ״מ בביאור
הלכה הבין משוטו דהפטור מצד שאינו בכלל עמיתך ,ועי׳ש שנסתפק לענין אוכל נבילות

לתיאבון או מחלל שבת שלא בפרהסיא ,ועמש״כ בזה במאמר בדין תוכחה וערבות בסוף
הספר אות ו.
ה.

ויש לעיין בדעת שאר ראשונים אם מודים להיראים דאף מומר לתיאבון בכלל

כל אלו ,ואם אף בפעם אחת סגי .והנה לענין להחיותו שיטת התוס׳ וערר דמומר לתיאבון

ודאי מחוייבים להחיותו ודומיא דהשבת אבידתו ונתבאר לעיל תחילת סי׳ ו' .ובביאור
הגר״א ירד רנא כתב ע״ד השו״ע שהעתיק שיטת היראים דמומר לתאבון אין חייבים לא
לפדותו ולא להלוותו ,וכתב אבל התוס׳ בע״ז (כו ):כתבו דמחויבין לפדותו ולהלוותו וכן

עיקר .ויל״ע דלא מצינו כן בתוס׳ דמחוייבים להלוותו ואפשר דלא נתרבה אלא להשבת

אבידתו וה״ה השבת גופו דנתרבה מ׳והשבותו לו׳ כמ״ש התוס׳ שם ,משא״ב להלוותו אחרי
דמותר לשנותו ואין מצוה לאוהבו וכדלעיל א״כ אפשר דגם א״צ להלוותו ,ורק איסור
ריבית תלוי במי שמצווים להחיותו ולכן אסרו התוס׳ ליקח ריבית .וביותר יעוי׳ בספר

אהבת חסד פ״ג שלמד מדברי הגר״א גם לשאר עניני גמילות חסד לחייב בהם למומר
לתיאבון ,וזה צ״ב אם יש מצות גמ״ח למי שמותר ואף צריך לשנאתו (זולת אם נפרש כונת

תוס׳ דלעולם צריך לאוהבו ומותר רק לשונאו על העבירה בפרסות אך כתבנו לעיל דאינו
נראה) .ואפשר דכולהו עניני הלואה וחסד ילפי׳ מהשבת אבידה דריבתה תורה לחייב אף
למומר לפי דעת התוס' ,עוי״ל דילפי׳ להו מפריקה וטעינה דאיכא גילוי לחייב בהם אף

לרשע ועי׳ לשון הסמ״ג סוף מצוה פ גבי פריקה דאף שעבר עבירה ומותר לשנותו אעפ״ב
הזהירה תורה לרחם עליהם ולעזרם בשעת הצורך וכן אמר ירמיה הנביא אם ימדו שמים
מלמעלה מחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו לי נאם

ה' ,ומשמע קצת דכל עזרה במשמע.
[אך צ״ע לשון סמ״ג הנזכר דהרי הסמ״ג עשה קסב הביא דברי היראים דאין חייבים

להחיותו ולהלותו וע״כ א״כ דהוא גזיה״ב מיוחדת בפריקה ,אא״כ נחלק לדעתו בין חסד
בגופו שבזה חייב לחסד בממונו שבזה פטור ,ומש״ש הסמ״ג דאין מצווים להחיותו י״ל
דהיינו ע״י ממון כגון לפדותו ,וחילוק זה כתב הש״ך ר׳ס תכה וכן בגר״ז הלכ׳ נזקי גוף ונפש

סעי׳ ח עי״ש הביאור( ,ויש להוסיף דהסמ״ג גופיה לאמן קסג הביא ד׳ הרמב״ם דמומר

לתיאבון מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו  -ואם לא נרצה לומר דסתר עצמו מהלאוין
לעעמן ע״כ לחלק כהנ״ל .מיהו בזה לא יבוא על נכון ביאור הגו״׳ז שם דהוא בכלל והשבותו

לו אבל לא בכלל לא תעמוד על דם רעיך דהרי לשון הסמ״ג ואסור לעמוד על דמו מורה

עה״פ לא תעמוד על דם רעך וביותר מבואר הוא ברמב״ם הלכה יא-יב עי״ש .ולכן גם מה
ע״ד

דברי שב״ח  -משפטי המומר כהן ,שמעון עמוד מס 74

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

סי' ח .לאהבתו וגמ"וו עמו:
שנתכוין הש״ך בחילוקו ליישב סתירת השו״ע דבחו״נז שכו הביא ד׳ הרמב״נז וכן בירד קנח
ואילו בירד רנא הביא דברי היראים  -לא יעלה ארוכה ,ואף דנם הב״י גופיה כ׳ בסי׳ רנא

לדייק מהרמב״ם כהיראים דמומר לתיאבון א״צ לפדותו וכדי שלא יסתור לדברי הרמב״ם
המפורשים שהעתיקם בשרע פעמיים ע״כ כחילוק הש״ך  -אבל זה תמוה דכיון דלשון
הו*׳מ דהוא בכלל לא תעמוד א״כ אף בממונו משמע וכדאמרו סנהדרין עק ועיקר דיוקו
מהרמב״ם אינו מבואר כלל).

אבל לשון יראים דכתב דאינו בכלל וחי אחיך עמך וכן הביא ע״ז הא דרועה בהמה דקה לא
מעלין ולא מורידין משמע ודאי דאף בגופו אינו חייב (וכבר תמהנו בדעתו לעיל בסי׳ ו מ״ש
מהשבת אבידתו דמחויב) וצ״ע .עכ״פ אליבא דהיראים נצטרך לומר דהוא גזיה״ב מיוחדת

בפריקה ,ועי׳ רמב״ם סוף הלכות רוצח שכתב הטעם שמא יבוא לידי סכנה .וע״ע שיטה
להו״׳ן שבת קכח :דצער בע״ח דאוריתא ילפינן מדכתיב חמור שונאך אלמא אין המצוה

אלא על צער הבהמה ולא משום צער בעל הבהמה ,ולפי דבריו משמע דבטעינה פטור דאין
בזה משום צעב״ח ,ובלא״ה נראה כן אליבא דהיראים דהרי בטעינה כתיב אחיך בפרשת כי

תצא ורק בפריקה כתוב שונאך בפרשת משפטים וכמו שכבר העיר בכס״מ סוף רוצח עי״ש.
ומה דאמרו ב״מ לב :אוהב לפרוק ושונא לטעון כו׳ י״ל דלא קאי אשונא דקרא כמ״ש התוס׳

שם ,ואף דהתוס׳ כונתם רק דא״צ להקדים אבל ודאי חייב כמש״ש בהג' הגר״א וכ״ה

ברמב״ן שם אבל הר׳ן ויראים יסברו דאף אין בו מצוה כלל וצ״ע].
אבל יש להעיר בדברי הגר״א והח״ח הנזכרים דהלא כתב היראים דמומר לתיאבון מותר

להכותו ולקללו ומותר להונותו בדברים ־ ודברים אלו היפך גמילות חסדים הם ,ובהם לא
מצינו דחולקים התוס׳ דהם מדרשה אחרת ,וא׳׳כ מדחזינן להיראים דהוא אף במומר לד״א

לתיאבון מניין דהתוס׳ פליגי בזה ,ורק לגבי להחיותו סוברים התוס׳ דחייבים דאכתי אחיך

מיקרי ולא סבירא להו דבעי אחוה במצוות.

[ועי׳ גם חידושי אגדות למהרש״א ב״מ נס .דדוקא הונאת דברים מותר לבעל עבירה דכתיב
ביה עמיתך משא״ב הונאת ממון דכתיב אחיך לא ממעט אלא עכו״ם דומיא דאחיך דכתיב
גבי ריבית עי״ש .וא״כ נוכל לומר גם לממעטים גבי ריבית מומר להכעיס מטעם אחיך דמ״מ
עמיתך עדיף טפי וממעט אף מומר לתיאבון .וכעין דברי מהרש״א כתב הב״ח חו*׳מ ר׳ס

רכח בשם מרדכי הארוך בשם ספר החכמה בשם מורו לחלק בין הונאת ממון לדברים מיהו
שם מבואר דרק "אחיו׳ אינו ממעט רשע משא״כ "אחיך׳׳ .וצ״ב דאם במומר לתיאבון איירי

הרי שפיר קרוי אחיך ואם להכעיס הרי מורידין אותו ולא יהא ממונו חמור מגופו ,ואפשר

דלעולם בלתיאבון וסובר כהיראים דהוא חבוי בעלמא לגבי השבה ולא לשאר דברים וצ״ע
מנא ליה זה .עכ״פ לפי דבריו לא יקשה כל מה שהקשינו לעיל סי׳ ז ע״ד היראים מלענין

עדות והזמה דהתם כתיב אחיו .ובעיקר דברי מהרש״א ומרדכי לאסור הונאת ממון נראה
חודה בו היראים וע״ד שכתב היראים גבי חבית דאע״ג דכתיב ביה אחיך מ״מ הואיל והוי
כעין גזל כדאמחנן באיזהו נשך למה לי למכתב לאו בגזל לאו ברבית הלכך י״ל כאשר

חבתה התורה לכל אבידת אחיך לרבות את המשומד הזהירה תורה על ממון חברך
ע״ה

דברי שב״ח  -משפטי המומר כהן ,שמעון עמוד מס 75

הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמת

סי* ח .לאהבתו וגמ״ה עמו:
המשומד רבית נמי כיוצא בו דהא ממון חברך משומד הוא דהזהירה תורה שלא"לקחתו ־
וא״כ ה״ה הונאה נמי דג״ז דימוהו באיזהו נשך שם לריבית וגזל .וע״ע בב״ח שם].

ונצטרך לומר להגו״א דאה״ג התוס׳ פליגי אף בכל שאר הדרשות דכולן הן דוקא במומר

להכעיס ,א״נ במומר לכה״ת (או לעי׳ז ושבת) ואף לתיאבון( .וע״ע לשון הו*מ בפירוש
המשנה שהובא לעיל דמשמע נמי דמומר לתיאבון בכלל האחוה לכל דבר).
[ובב״י ס״ס רנא הביא בשם הריטב״א בפ״ק דב״ב (ח ).אההוא עובדא דהוה מצטער רבי על
שנתן פתו לעם הארץ דמסתברא בכהאי גוונא שהיו שני בצורת ומה שהיה אוכל עם הארץ

יחסר לתלמיד חכם אבל ודאי בלאו הכי חייב להחיותן עי״ש ,ואין מזה כ״כ ראיה לענינו
דאפשר דהע״ה היה שייך במצוות רק דאינו במקרא ובמשנה ולא איירי במומר ,ובאמת

בריטב״א שלפנינו (והוא מהדו״ב) כתב להדי׳ לחלק דכשיכול למצוא במקומות אחרים ולא
ימות ברעב א״צ לפרנסו דכל אדם שאין לו בינה אסור לרחם עליו כדאיתא בברכות (לג).
ולפי שהפורענות בא לעולם בשבילם אבל כשאינו יכול למצוא אז מצווה להחיותו אא״כ
הוא משומד או מין .ולכאו׳ זה דלא כאהבת חסד (ואפשר דבמהדו״ק איירי בלהחיותו ולכן

הוצרך למה שנחסר לת״ח) ,אא״כ נאמר דאיירי בע״ה שאינו במצות ובדרך ארץ דהוא גרע
טפי מסתם מומר עי׳ ספ״ג דפסחים ושם ברש״י ד״ה המוצא [אך צ״ב דאם אינו במצות

נמצא דהוי מומר לכה״ת כולה דבזה אף להחיותו א״צ עי׳ לעיל סי׳ ו ,ואפשר דהריטב״א

חולק בזה ומה שסיים ריטב״א דמשומד א׳׳צ להחיותו י׳ל דהיינו משומד להכעיס וצ״ע].
וכ״ה לשון הרמ״ה שם (אות פא) דע״ה דליתא בדרך ארץ ובמצות אסור לפרנסו כל עיקר

דבהדיא תנן בקידושין (מ ):כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן
הישוב אלמא לא בר דעת הוא וגרסינן בסנהדרין (צב ).כל מי שאין בו דעה אסור לרחם

עליו .וע״ע שם באות קיט בהא דהתפלל ירמיהו הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין כדי
שלא יקבלו עליהן שכר כתב דשמעינן לדברי הכל מאן דיהיב צדקה לבני אדם שאינם

מהוגנין לאו צדקה הוא ,וצ״ב גדר אינם מהוגנין].

ולענין להכותו נראה מבואר כהיראים מדברי השאלתות דלעיל דכתב המקור להא דמותר
לשנותו מדכתיב ונשיא בעמך לא תאר בעושה מעשה עמך אבל לא נהיג כשורה שרי
למשנייה ולמלטייה ולמעבד ביה מעשה ,ומבואר דאף בעביד לתיאבון דומיא דפסחים
דראה בו דבר ערוה ז־ע״כ היינו גם בלתיאבון ־ דגם כה״ג לא מיקרי מעשה עמך ומותר

להכותו ולקללו .ועי׳ גם בתר׳כ ריש אמור דדריש "בעמיר׳ בזמן שעושים כמעשה עמיו לא
בזמן שפרשו מדרכי ציבור ,וכ״ה בסנה׳ מז .תני רב שמעיה יכול אפילו פירשו אבותיו

מדרכי ציבור יטמא תלמוד לומר בעמיו בעושה מעשה עמיו ,ופירשו הראב״ד והו״׳ש בתר׳כ
־ פי׳ שנשתמדו אפי׳ לעבירה אחת כגון שהוא משומד לאכול חלב או דם ,ומשמע אף

לתיאבון וא״כ ה״ה מעשה עמך דבעי׳ גבי הכאה וקללה היינו אף לעבירה אחת .אמנם עי׳

ברא״ש פ״ג דמו״ק (סי׳ נס) בשם מהר׳ם דפירשו מדרכי ציבור שאמרו בסנה׳ שם היינו
להכעיס דהוי מין ומשמע א״כ דה״ה שאר דיני עושה מעשה עמך הם בלהכעיס דוקא.
ולמש״כ הגמ״ר שם (סי׳ תתקלז) בדעת מהר״ם דאם רגיל לעשות עבירה אף לתיאבון לא
ע״ו

דברי שב״ח ־ משפטי המומר כהן ,שמעון עמוד מס 76

הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

סי' ה .לאהבתו וגמ״ח עמו:
מיקח מעשה עמך א״כ ה״ה הכא ,וירע בפתחי תשובה סי׳ ר־מ שכתב בשם הפנ״י (ב״ק צד):

דלא נקרא אינו עושה מעשה עמך לענין שיהא פטור מלכבדו אלא אם שנה באולתו ולא
בפעם אחת ונ״׳כ בערוה״ש סעי׳ לט.

אבל לכאו׳ כדברי היראים מתבאר בש״ס יבמות כב :וב׳׳מ מת :וסנה׳ פה .ת״׳ק צד :דאף
בעובר לתיאבון ואף בפ״א לחוד שוב מקרי אינו עושה מעשה עמך אא״כ עשה תשובה
עי״ש בכולן .אך הראיה מב״מ יש לדחות קצת לפי״ד התוס׳ שם שכתבו דלא מקח האי אינו

עושה מעשה עמך לענין שיהיה מותר לקללו בחנם כי אם לקללו על המקח הזה במי שפרע
ע״כ .ולפי״ז גם מההיא דב״ק לא יהיה ראיה דלא אמרו אלא דכלפי הגזילה הזאת שגזל
אביהם אין חיוב לכבדו בזה ולהחזירו [ויתיישב בזה גם דעת הר׳מ פ״ו מממרים דסובר

דאף באינו עושה מעשה עמך צריך לכבדו לכתחילה  -וע״כ רעל אותו הדבר בעצמו שאני,
כת״ס יו״ד קז] .ובעיקר הראיה מב״ק הנה למש׳׳כ התוס׳ שם ד״ה בימי וברא״ש שם סי׳ ב
אין הכרח דסגי אף בפעם א׳ וכמש״ש הפנ״י ,ומ׳׳מ מוכח עכ״פ דאף במומר לתיאבון אינו

בכלל עמך ,אך אפשר דהתם איירי בכעין רועי בהמה דקה לפי׳ הרמב״ם .גם מש״ס סנהד׳
אין ראיה כ״כ דהתם איירי ביוצא ליהרג ובזה כתב הרא״ש בפ״ג דמר׳ק דהרוגי ב״ד חשיבי

כמומר להכעיס עי״ש .אך עכ״פ מש״ס יבמות משמע להח׳ דאף בעבר פעם אחת לתיאבון
יצא מכלל עמך עי״ש גבי בנו ממזר דמקשי׳ אמאי חיב על מכתו איקרי כאן ונשיא בעמך

כו׳ ,אא׳׳כ נדחוק דכיון דעיקר יצירתו בעבירה נמצא רכל התקשרותו לאביו הוא שלא ע״י
מעשה עמך א״כ לעולם יוגדר מכתו וקללתו כעל העבירה בעצמה ועי׳.

ולענין הונאה הנה בשערי תשובה (ש״ג ריס) כתב ואם החוטא איש אשר איננו ירא מלפני
האלקים ,כמו הפורק מעליו עול מלכות שמים ואינו נזהר מעבירה אחת ,אשר כל שער עמו

יודע כי היא עבירה ,מותר להכלימו ולספר בגנותו ,כך אמרו רבותינו (ב׳׳מ נס ).ולא תונו

איש את עמיתו ־ עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו בדברים .ומשמע דאף מומר
לתיאבון בכלל אבל דוקא בעובר עליה תחר ,אכן נראה רזה מילתא דפשיטא דהח כה״ג

הו״ל בכלל רועי בקר וכמו שביאר הר׳ יונה שם (אות קמג) ובפירושו לע״ז (כו ).דהיינו
האומר בלבבו לפרוק מעליו עול אזהרה אחת כל עת אשר יתאוה לעבור ,ובאלו מסתבר
אכן דאין מחוייבים לדאוג להם כלום כמו שא״צ להחיותו ,ועי׳ גם בר״מ פ״ד מרוצח הי״א

דרועי דקה אינו בכלל ׳רען■'[ .זולת לד׳ התוס׳ ע״ז כו .דהא דאין מעלין הוא חן מיוחד
ברועי בקר א״כ אין הכרח לזה משם לשאר עבירות דאפשר דלעולם הוא בכלל עמיתך ,ואף

ברועי דקה עצמן אפשר דלא החמירו אלא לענין להחיותו וצ״ע] .ולפי״ז אפשר דאף בעבר
כמה פעמים מ״מ כל שאינו עובר אלא לעיתים שפיר הוא בכלל עמיתך ,ואף דבח״ח כלל ד
ס״ק כג ,כס הבין רכל שעבר כמה פעמים יצא מכלל עמיתך ,לכאורה אינו מוכרח די״ל דבכל

פעם תקפו יצרו עליו (ואפשר גם דנתחרט אחר כל פעם) ולא החמיר הר״י אלא בקובע
בליבו לפרוק עול האזהרה מעליו כנ״ל.
והנה בטעם דצריך לזה ולא סגי בעבר פ״א ביאר שם הר״י ב׳ טעמים ,חרא והוא טעמו

העיקרי שם חש לחוש שעשה תשובה ונחם על רעתו ,ולפי״ז אינו חולק על דברי יראים
ע״ז
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

סי' ח .לאהבתו וגמ״ח עמו:

דדיבר בשידענו שלא עשה תשובה ',ועוד הוסיף שם שאולי זכיותיו מרובות מעונותיו
ואמרו רבותינו כי האיש הזה הנה הוא מעדת צדיקים ,ולפי״ז הוא דלא כהיראים[ .וכ״מ עוד

מדכתב אמנם אם החוטא הוא מן האולים אשר משפטם לשנות באולתם טוב כי יגידו אל

השופטים ליסרו להפרישו מן האיסור כו' ,ובאות ו־כ המשיך דאם יש שני עמו ישמעו
השופטים דבריהם ליטר החוטא בהצנע ולא ילבינו פניו ברבים כמו שנאמר הוכח תוכיח

את עמיתך ולא תשא עליו חטא ע״כ .משמע קצת דאף בשלא עשה תשובה אסור להלבין
פניו והוא בכלל עמיתך ,אא״כ נאמר דשפיר יכול להיות שעושה תשובה וכרם משפטו

לשנות באוולתו ועי׳],
אלא דמדברי הר״י שם (באות קמג ובפירושו לע״ז) מבואר דזהו גופא הוא שקרוי מומר
לתיאבון וכמו שהערנו לעיל סי׳ ו ,נמצא דלדידיה סתם מומר האמור בש״ס שפיר אינו

בכלל עמיתך דהרי הו״ל כרועי דקה דאין מעלין אותו ,משא״כ להסוברים דרועי בהמה דקה

לאו היינו סתם מומר לתיאבון וסתם מומר לתיאבון מעלין אותו שוב יש להסתפק אם
עכ״פ יצא מכלל עמיתך ,והנה כעיקר פירוש יראים ור׳ יונה ד׳עם שאתך׳ בא למעט רשע

כ״כ גם ביחוסי תנר׳א ערך חננא ובב״ח סי׳ רכח בשם ספר החכמה ,ושם הוכיחו כן מדתנן
אם היה בעל תשובה לא יאמר זכור מעשיך הראשונים משמע דכ״ז שעומד במרדו שפיר

דמי להונתו ,אך אין מבואר בדבריהם באיזה רשע איירי ,רק עי׳ יוזוסי תנו״א שם שדימהו

ל׳עמך׳ דממעט לאינו עושה מעשה עמך ולפי״ז אם שם היינו אף מומר לר׳א לתיאבון ה״ה

לכאן( ,וע״ע פירוש הר׳י מלוניל בשיטמ״ק וגם דבריו אינם מבוארים כ״כ).
ו,

ועי׳ ברמב״ם פ״ו מדעות שכתב :המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד

שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא וכו' ,במה דברים אמורים בדברים שבין אדם

לחבירו ,אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתרי מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו

ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים

בישראל ע״כ ,ויש לעיין אם איירי בכעין גדר רועי דקה שהגדירו הר״מ ספ״ד מרוצח שהוא
עומד ברשעו ושונה בו תמיד ,או דאף בסתם רשע לתיאבון שחייב הר״מ שם ובפי״א
מגזילה הצלתו והשבת אבידתו מ״מ מותר להכלימו ויש חילוק בין "אחיך,׳ ו״רעך" לבין

"עמיתך׳ (ועי׳ גם לעיל דברי המהרש״א ב״׳מ נט) ,גם אפשר דכונת הו״מ מגדר מצות
תוכחה וערבות בכה״ג דיוכל הדבר לגרום להחזירו לדרך טובים וכעין הנביאים שהביא

הרמב״ם[ ,ועי׳ ערכין טז :יכול לא יכנו ולא יקללנו כו׳ ובפירש״י שם דמשמע דלשם תוכחה
מותר להכותו ולקללו ורק לשנאותו אסור כ״ז שלא הוכיחו וכמש״ל ,מיהו הר׳מ מפרש

כונת הברייתא באופ״א עי׳ בדבריו דעות ו ,ה וסה״ט שב ,ומקור ד׳ הר״מ הנז׳ משמע שהוא
ממו״ק טז :ומנלן דמשמתינן ומחרמינן ופרטינן חטאיה בציבורא ומפקרינן נכסיה ונצינן
ולייטינן ומחינן ותלשינן שיער ומשבעינן וכפתינן ואסרינן ועבדינן הרדפה עי״ש ,אך צ״ע
דשמא בי״ד שאני דכחם יפה עי׳ גם שר׳ת הרא״ש כלל ו סכ״ז ,גם צ״ת למה לא הזכיר הו*מ
הכאה כבש״ס שם],

ע״וו
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הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

ס!* ח .לאהבתו וגמ״ח עמו:
אך יל׳ע עוד ממגילה כה :האי מאן דסנאי שומעניה שרי ליה לבזוייה וכ׳ה כר״מ סנהדרין

פכ״ד ה״ה ,ושם דוחק לומר דמיירי ג״כ לצורך תוכחה .ואולי עדין י״ל עפי״ד התוס׳ לעיל

דשייך לדונו אינו עושה מעשה עמך כלפי הפרט הזה שעבר עליו ,וה״נ נימא לענין עמיתך
דאף דלשאר מילי הוי עמיתך (דלא כהיראים) מ׳׳מ לענין עבירה זו עצמה אינו נידון כעמיתך

ומותר לחרפו ולבזותו ע״ז ,ויהיה כן הביאור גם בו״מ הלב׳ דעות הנ״ל וצ״ע( .ועי׳ גם אבנ״ז

ירד תסא שכך כתב דאין היתר להונות הרשע כ״א על רשעתו דכלפי זה אינו עמיתך עי״ש.
אך מה שהוכיח כן מלענין הונאת ממון דלא נתמעט מומר הרי דבעלמא חשוב עמיתך ־ כבר
נתבאר לעיל מדברי מהרש״א ומרדכי דשם כתיב ׳אחיו׳ ויש חילוק בין אחיך או אחיו לבין

עמיתך ,ואף דברישא דקרא כתיב עמיתך י״ל דאינו נדרש כ״א לענין דיני הקנין ולא על

סיפא דקרא לענין הונאה).
ובעיקר דברי ר׳ יונה במי שפרק עול מצוה אחת ,יעויי״ש (אות ריט־רב) שלא הוצרך לזה
אלא לגבי להונותו ולדבר עליו לשוה״ר אבל לגבי היתר לשנותו נראה שם דסגי בעבר פ״א
לחוד ,דהרי התיר שם מ״מ לספר לרבו או לדיינים בשניים והוא נאמר בגט׳ פסחים במי

שמותר לשנותו ,וכן דייק מדבריו בח״ח כלל ד׳ בבמ״ח סקי״ד[ .אמנם יש להעיר דמדבריו
אות רב אין הכרח אלא במי שמשפטו לשנות באולתו ואינו ירא חטא דהרי רק בזה התיר

באות ריס לספר לדיינים אבל בלא״ה כתב דאסור אף להעיד בשניים שמא חזר בו וא״כ
אפשר גם דאסור לשנותו ,ורק מדבריו באות רטו דמשמע דהתיר לגלות לרבו אפילו במי

שאין משפטו לשנות באוולתו משמע דדומיא דהכי מותר לשנותו עד שיודע לו ששב
בתשובה].

ועי״ש בח״ח שב׳ לבאר דהחילוק הוא בין לשנותו לבין להרע לו ממש דהיינו להונותו

ולספר גנותו ולא התירה תורה אלא לשנותו ,אך מה שביאר שם הטעם דמותר לשנותו

דאינו בכלל אחיך לא נהירא לחלק בין אחיך לעמיתך ויותר נראה דלעולם הוא בכלל אחיך

רק ילפי׳ היתר מיוחד לשנותו מטעם שכתב הח״ח דאינו עושה מעשה בידיים .ובקוב״ש
(ב״ק אות קד) כתב דהו״י מפרש כד׳ התוס׳ פסחים הנ״ל דגם לשנותו אין היתר רק על

העבירה עצמה .עכ׳׳פ יש להעיר מזה לדברי היראים דכלל לכולהו בחדא מחתא וכל שעבר

עבירה אחת במזיד מותר לשנותו ולהכותו ולהונותו וא״צ להחיותו ,דלכאו׳ מדברי הגט׳

פסחים מבואר דלשנותו קל מכולם ואף מי שמותר לשנותו עדיין אסור לספר עליו לשוה״ר
כמשמע בגט׳ שם דלא שרי אלא לתועלת ,אם לא דנדחה דכונת הגמ׳ דאה״ג מצד עצמו

מותר לדבר עלי 1רק דהבי״ד או רבו א׳׳צ להאמין לו וממילא מחזיקין אותו ללישנא בישא
וצ״ע.

מיהו יש לעיין בעיקר דברי הר׳י דהתיר משום קרא ד׳עמיתך׳ דהניחא להכלימו בפניו אבל
מניין לספר גנותו לאחרים דבזה לא כתיב עמיתך ,ואפשר דאף דהביא קרא דעמיתך מ׳׳מ
ס״ל כן גם לגבי לספר עליו לשוה״ר דכתיב ביה לא תלך רכיל ׳בעמך׳ למעט מי שאינו עושה
מעשה עמך וס״ל דהיינו דוקא ברגיל בחטא ,מיהו יעוי״ש בר׳י דלא הביא כלל קרא דלא

ע״ט
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הודפס ע״ר תכנת אוצר החכמה

סי' ה .לאהבתו וגמ״ה עמו:

תלך רכיל גבי לשוה״ר רק בחלק שלישי לגבי רכילות ועל חלק הב׳ דאיסור לשוה״ר לא
הביא פסוק כלל וצ״ב ,עכ׳׳פ

א״כ אין לנו מקור מדבריו לענין עושה מעשה עמך.

עוד יל״ע בדברי הו״י באות ריח דמשמע דלא התיר לספר אלא כדי להבאיש בעלי עבירות

בעיני בני אדם ולמען תגעל נפש השומעים את המעשים הרעים ,וכ״ה בדבריו סוף אות ריס
שכתב שאע״פ שהוא מצוה לפרסם את החוטאים בנפשותם ואת החנפים ,אבל אם המספר

חוטא כמוהו אין לו לפרסמו כי אין כונתו בגלותו מסתריו לטובה כי אם לשמוח לאיד ,וכן
האריך גם הר״י בעליות ב״ב לט .במימרא דאפי תלתא (עי״ש בטעמו הראשון להצריך אפי

תלתא דאל״ב מיחזי דמשום לישנא בישא קאמר ולא לתועלת) ־ וצ״ב מאחר דאינו בכלל
עמיתך מהכ״ת דכל ההיתר הוא דוקא בכדי להבאיש בעלי העבירה (ואף א״נ כהצד שכתבנו
דכל יציאתו מכלל עמיתך הוא לענין עבירה זו בלבד עדיין אין ראיה דכשמחרף על עבירה
זו יצטרך לתועלת ,וכ״ש דברועי דקה כציור הו*י הרי יצא לגמרי מכלל עמיתך דאף
להחיותו א״צ) .וכנראה דהוא עי׳פ דבריו שם (אות רטז) באיסור לשוה״ר דמלבד הנזק

והבושת אשר יגרום לחבירו עוד יש בו מטעם בחירתו לחייב ולהרשיע את חביריו ושמחתו
לאידו ,וזה אפשר דאיכא גם במי שאינו עמיתך דעצם כונה רעה זאת להרשיע את השני
ולשמוח לאידו הוא איסור בפנ״ע ,וע״ע בח״ח כלל י במ״ח סק״י.

פ׳
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תודפס ע"׳ תכנת אוצר תחכמה

ר3רי ש3״ה
משפטי המומר
כדיני וגדרי המומר
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חורכס ע״י תכגת אוצר מחכמת

פתיחה
הן נודע כי דבתה המבוכה בשמעתא דמומרים לכל דיניהם ולכל גדדיהם והוא

מן החמורות ליישב ולפרש כל משפטיו וטעמיו וסודותיו ולתרץ התמיהות
והסתירות הנמצאות בו.
וע״כ נתייסד בסייעתא דשמיא חיבור זה לברד וללבן הדק היטב בכללות

ובפרטות מרבית ענייני מומר להכעיס ,ולתיאבון ,ושלא להכעיס ולא לתיאבון.

לדבר אחד ,ולכל התורה ,ולעבודה זרה וחילול

הן לעניו מצוות שבין אדם

למקום ,הן לענינים שבין אדם לחברו ,והן לשאר דינים[ .ונוסף בו מאמר בענין
תוכחה וערבות] .ויבואו פה בעהשי״ת כל שיטות הראשונים בכל סרט וענין

מהנ״ל ,וגם לרבות שאר צדדים וספיקות הנופלות בעניו המומר ומעשהו,
והמשכיל יבור מדעתו מה לקרב ולרתק.

ויהי״ר שלא תצא תקלה מתחת ידינו ,ויתקיים בנו במהרה מקרא שכתוב (הושע

סרק ב) "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי וכוי
ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלהי".

מהדורא חדשה  -שנת תשעייה
שמעון באאמו"ר רבי חיים שליט״א כהן

טלי02-5710078 :

ב׳
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שמעון עמוד מס 2

הודפס ע״י תכגת אתגר החכמת

מפתחות דינ« המומר
’ א£ .ןזחיטה  -פרטי השיטות והדינים..........—..—............._____ :ד׳
ב .לשחיטה  -בגדר פסול המומר ..........-----------.............--------------:ט״ז

ג .לכתיבת סת"ם--------------------------------- ---------------- ....._____ :כ״ג
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הודפס ע״י תכצת אוצר החכמה

ס ’,א .לשחיטה  -פרטי השיטות והדיגים:

סי ,א .לשחיטה  -פרט* השימות והדינים:
א .חולץ ו ע״א אנזד דבא ישראל משומד אובל ובילוח לחיזומן בודק □בין וחתן לו

ונוותר לאכול משחיסתק □א• □טמא ביון דאיכא החירא ואיסורא לא שמק התירא ואכיל איסורא
אי הכי כי לא בדק ונוי סיסדח לא סרח לתוא מסייט ליה

.'a

[ד ע״ב) אנוד רב ענן אמד שסואל

ישראל גוטוונוד לטבורה כוכבי□ פווור לאכול סשחיסת! שבן סציוו מהושפס מלך יהודה

iUiiin

מסעודת אהאב שנאסר דובה לו אהאב צאן ובקר לדוב ולט□ אטור טסו ויסיתהו לטלות אל רמות
גלעד כוי .ליסא

irtirtio

הכל שוחסץ ואפילו כוח׳ ואטיל! טרל ואפילו ישראל סש1נ1ר האי

טרל ה״ז־ אילימא שמחו אחיו מחמת מילה האי ישראל סטליא הוא אלא פשיסא סשוסד

לגנרלוה אימא סיפא ואפילו ישראל משומד ה״ד אי

toima

לדבר אחד היינו משומר לפרלוח

אלא לאו משומד לעבודת כוכבים ונודב שן לא לטול□ איסר לך משומד לטמדח כוכבים לא
דאסר סד הסודה טבורה כוכבים שכל השפר בה כמודה בנל התורה נולה אלא סשוסד לאותו

דבר ונדרבא .נה

ע־א) סיתיב• סנפ ולא מלבם לה1ציא את המשומד סן הנהמה להניא בני ארס

שממי□ לבהמה מכאן אמרו מקבליו קדבווח סששט• ישראל בד• שיחודו בהן בחושבה חוץ סן
הסשוסר 01נפך את ת״ן ומהלל שבתות בפרהסיא הא גופא קטדא אמות מכם ולא כולכם
להוציא את המשומד והדד חני מקבלי! קרבנות

nanoa

ישראל הא לא קטדא רישא מגשמד

לכל המורה כולה נתניטחא משומד לדבר אחד אימא סיפא ואץ סן הסנשסד וסוסו את היין
1םתלל שבת בפרהסיא הא• סשוסד היכי דם• אי מושמד לכל הת1דה מלה היינו רתפא ואי

סשוסד לדבר אחד קשיא סציטתא אלא לאו הב• קאסד חוץ סן המנשסד לנסך אח היין ולחלל
שבח1ת בפרהסיא אלמא סש1סד לעמדת כוכבי□ הוד■ סשוסד לכל התודה מלה וחיובהא דדב
פון תיובתא.
ומבואר דמומר לאכול נבילות לתיאבון שחיטתו כשרה כישראל ואף נאמן עליה כרבא

דהלכה כותיה דהרי נדחו דברי רב ענן וא״כ שוב מוכרחים לפרש הברייתא כרבא דמומד

לאכול נבילות לתיאבון נאמן על השחיטה והכי קיי״ל .ובמומר לע״ז ולשבת מסקינן דלא
כרב ענן ושחיטתו פסולה ,והיינו אף כשנזחר בשאר עבירות וכמשמעות הגם׳ וכל הפוסקים

(וכמ״ש בתבו״ש סי׳ ב סקל׳ח) .ובמומר לכל התורה מבואר דהוא פשוט לכ׳ע דשחיטתו

פסולה וכעכרם דהרי דימו שחיטה לקרבן והוכיחו משם דטומר לעכר׳ם הוי מומר לכה״ת

הרי דמומר לכה״ת פשוט דדינו כעכר׳ם גם לרב ענן .ומשמע גם דמומר לע״ז ולשבת מדאו׳
הוא חשוב כמומר לכהי׳ת וכדנראה מלשון הברייתא מכאן אמרו מקבלין כו׳ אלמא
דחשובים כמומרים לכה״ת ממש [וממילא מונח גם דמחלל שבת מדאו׳ הוי כמומר לכה״ת
וכן מבואר ברש״י יבמות ו .ושם מח :ובתום׳ ב״ב קיט .וסנהד׳ עח :דסברא זו דמחלל את

השבת כעובד ע״ז סברא דאוריתא היא עי״ש] .וכמר׳כ מה ששחיטתן פסולה בין מומר

לכה״ת בין מומר לעכו״ם ולשבת משמע ל׳כ דמדאו׳ הוא ודומיא דקרבן דממעטי׳ להו

מקרא וכן דייק הש״ך סק׳יב (ועי׳ להלן טי׳ ב).
ומדחלקה הברייתא מומר לכה״ת ומומר לעכרם או לשבת לשתיים ,משמע דמומר לכה״ת
היינו אף מלבד עכו״ם ושבת ,ונדה בשו׳ע סי׳ ב בשם ר׳ ירוחם (נתיב טו ודיא) דמשומד
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הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

_____________ס■' א .לשחיטה  -מרסי השיטות והדינים:

ן

סי ,א .לשחיטה  -פתה השימות והדינים:
א .חילץ ד ו“1א אגור רבא ישראל משומד אובל גבילות לוויוובון בודק סכין שתן לו
וסותר לאכול משחיטתו .מאי ספמא ביון דאיבא התירא ואיסורא לא שביק התירא ואביר איסוו־א

אי הבי כי לא בדק 01י סיסרח לא סרת לימא מסייע ליה בו[ .,ד מ״ב) אסר רב עגן אגוד שמאל
•אוראל משומד לעבודת בזבביס סותר לאסל סשתיטש

ססשדת אוואב שנאסר

ran

p0

מצינו כיששס□ סלך יהודה שור ,נד■

לו אתאב צאן ובקר לדוב ולעס אוסר עסי ויסיתהו לעלות אל רנזות

גלעד בו* .ליסא ססייט ליה תבל שותסין ואפילו כותי ואפילו ערל ואסילו ישראל סשוסד תא■
ערל ה״ד איליסא שמתו אתיו מוזמת סילה האי ישראל סעליא הוא אלא פשיסא משומד
לערלות אימא סיפא ואפילו ישראל משומד ה״ד אי משומד לדבר אחר היינו סשוסד לעולות

אלא לאו ססוסר לעבודת כונבים ובו־ו־ב ענן לא לעולם איסד לך משומד לעבודת כוכבי□ לא
דאסר סד חשדה עבודת כוכבים שכל הבוער בה בסודה בבל ההורה בולה אלא משונזד לא11זו

דבר וכדדבא[ .ד ,פ־א) סיחיבי סב□ ולא מלכם להוציא את המשומד סן הבהסה להביא בני ארס
שדומים לבהמה סבאן אסרו סקבלין קדבנות מפושעי ישראל בד• שישרו בהן בתשובת וזוץ מן

המשומד ומנסך את שין ומחלל שבתות בפרהסיא הא נופא קשיא אמות

mo

ולא נילבם

לשציא את הסשוסד שדד תני סקבלין קרבנות מפושעי ישראל הא לא קשיא רישא משומד
לכל השרה בולה סציסתא משומד לדבר אהד איסא סיפא חוץ סן הסשוסד וסנסך אח היין

ומחלל שבת בפרהסיא האי משומד היבי דם׳ אי משומד לבל התורה מלה הייני רישא ואי

סשומד לדבר אוח־ קשיא סציסתא אלא לאו הב• קאסד חוץ מן המשומד לנסך את היין ולוובל
שבתות בפרהסיא אלסא סשוסד לעבודת כוכבים הוה סשוסר לבל התודה בולה ותיובהא ורב
שן תיובתא.
ומבואר דמומר לאכול נבילות לתיאבון שחיטתו כשרת כישראל ואף נאמן עליה נובא
דוזלכוז כותית דהרי נדחו דברי רב עם וא׳׳נ שוב מוכרתים לפרש הברייתא כרבא דמוננר

לאכול נבילות לתיאבון נאמן על השחיטה והכי קיי״ל .ובמומו־ לע״ז ולשבת מסקינן דלא
כרב ענן ושתיטתו פסולה ,ושיט אף כשנזהר בשאר עבירות וכמשמעות הגט׳ וכל הפוסקים

(וכמ״ש בתברש סי׳ ב סקב״ה) .ובמומו־ לכל התורה מבואר דהוא פשוט לגדע דשוזיסתו

פסולה ובעברם דהרי דימו ששטה לקרבן והוכיחו משם דמומר לעברה הוי מומר לנרות
הרי דמומר לבשת פשוט דדינו כעברם גם לרב ענן .ומשמע גם דמומר לע״ז ולשבת מראו׳
הוא חשוב כמומר לבשת וכדנראה מלשון הברייתא מכאן אמרו מקבלין כו׳ אלפא

וחשובים כמומרים לכה״ת ממש [וממילא מוכח גם דמתלל שבת מראו׳ הה כמומר לנה״ה
וכן מבואר ברש״י יבמות ו .ושם מת :ובתוס׳

השבת כעובד ע״ז סברא דאוריתא היא

ב״ב

עי״ש4

קיט .וסנהד׳ עת :דסברא זו ומחלל את

ונסרב מה שששטתן פסולה בין מומר

לבשת בין מומר לעברם ולשבת משמע רב דמדאו׳ הוא ודומיא וקרבן דממעטי׳ להו
פקרא וק דייק הש״ך סק״ב (ועי׳ להלן סי׳ ב).
ומדחלקה הברייתא מומר לבשת ומומר לעברם או לשבת לשתיים ,משמע דמומר לכה״ח

היינו אף מלבד עברם ושבת ,ור׳ה בשרע סי׳ ב בשם ר׳ ירוחם (נתיב טו וו״א) דמשוסד
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שרפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תתטז

דליית הכרם

נשארו לנו רק תרי טעמי :האחד וקדשתו
והשני ושרף אותו כאשר שרף את הפר
הראשון אך עדיין קשה למה לן הך דפר
הראשון שמתייחס רק לקדימת פר אחד
לשני הרי עדיף להסתמך על כלל רחב דכל
המקודש קודם שנוגע לכמה וכמה שטחים
וצ״ע

ברמב״ם ,דלכאורה צ״ע למה המתיק
הרמב״ם מצוות אהבת הגר בדימוי למצוות
אהבת השם ולא אמר זה בהלכה ג׳ לגבי
מצוות אהבת רעים .והסביר מו״ר ע״פ
הבחנה בשינוי לשון הפסוק דואהבת לרעך
כמוך מלשון הפסוק ואהבתם את הגר,
דבקרא דאהבת רעים הציווי הוא באות ל -
היינו לרעך ולא את רעך ,ובקרא דאהבת הגד
הציווי הוא במלה את  -היינו את הגר ולא
לגר .והסביר מו״ר דאות ל מצטרפת לפועל
יוצא.לדוגמא ,ראובן נתן לשמעון משהו -
פעולת הנתינה יצאה מראובן לשמעון.
מאידך ,המלה את אינה באה לציין פעולה
יוצאת .לדוגמא ,ראובן רואה את שמעון.
ראובן רואה אבל שמעון אינו מקבל את
פעולת הראיה של ראובן .מצוות ואהבת
לרעך מחייבת ,כדברי הרמב״ם עצמו ,מעשה
חסד מראובן לשמעון וכל מיני פעולות
מראובן לשמעון ולכן הציווי בא באות ל -
לרעך .כמובן ,באשר לאהבת ד׳ אץ לפעולה
זו  -פועל יוצא  -תפיסה .אם תצדק מה תתן
לו! לכן לא ניתן לומר :ואהבת לד׳ אלקיך
 רק ואהבת את ד׳ אלקיך .אהבה זו כברפירש הרמב״ם מה היא .שישגה אדם תמיד
בגדלות הבורא דהיינו דבקות בד׳  -ושיויתי.

יג .עש״ק פ׳ עקב מנחם אב תשמ״ח

במשנה  -ישראל קודם לגר .קדימות דו
היא לכל דבר ,כולל להחיותו .יעוץ ספד
דבר שבמנין למחותני הגר״א קושלבסקי
שליט״א [דצ״ל] על מצווח אהבת הגר
שהעיר  -ללא קשר למשנה זו  -מהדמב״ם
הל׳ רעות פ״ו ה״ג/ד ,וזה לשון הרמב״ם
בה״ג מצוה על כל אדם לאהוב 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 חברו אץ לו
חלק לעולם הב^_עכ״ל .ובה״ד המשיך וז״ל
אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה
שתי מצות עשה  -אחת שהוא בכלל רעים
ואחת מפני שהוא גר והתורה אמרה ואהבתם
את הגר ,צוה על אהבת הגר כמו שצוה על
אהבת עצמו שנאמר ואהבת את ד׳ אלקך
עכ״ל .והעיר הגר״א קושלבסקי דלפי הלכות
אלו צריך להיות דין קדימה לגר בכל
המתחייב ממצות אהבת רעים כי על הגר יש
שתי מצוות.

והנה מהמשנה סוף הוריות אנו רואים
להיפך דישראל קודם לגר .שוחחתי על עניין
זה עם ידידי הגרי״ד דויד שליט״א והוא
תירץ יפה מאד על פי הסבר ששמע פעם
מחותנו ,מורי ורבי זצ״ל ,על הלכות אלו

כוונת הרמב״ם היא דהתורה צוותה על
אהבת הגר באותה לשון שצוותה על אהבת
השם ,דהיינו בשימוש המלה את; בלומר:
כמו שאנו מחויבים להיות דבקים בד׳
ולחשוב על מעלותיו  -כביכול  -כן אנו
מצווים לחשוב תמיד ולהעריך את גודל
מעלת הגר אשר עזב את עמו ואת סביבתו
ובא לחסות תחת כנפי השכינה.
(הערה מ־י״ג :בעצם יש עוד פסוק בס׳

y

קדושים :ואהבת לו [לגר] כמוך ,אך הרמב״ם

בחר להביא דווקא את הפסוק דואהבתם את הגר
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הוריות _________ ________________

________________________תתיז

שבפ׳ עקב  -ובכוונה תחילה  -דהפסוק בם׳

מחייבת דבקות בגר אין בה משום פעולה
יוצאת לזולת ,ולכן אין מצווה זו נכנסת
בחשבון וסדר הקדימה שבמשנתנו כי חשבון
וסדר זה בנוי על דרגות הרעות .ובמקום
אחר הסביר מו״ר ז״ל את מקור המלה "רע"
(בניקוד צרה ופתח) כי מובנו שבר  -חלק -
כמו בפסוק תרועם בשבט ברזל או כמו
במלה תרועה .רעים הם שברים או חלקים
מגוף שלם אחד .כנסת ישראל היא הגוף וכל
פרט ופרט הוא רע וחלק מהגוף .לפיכך אם
אנו דנים כאן בסדר עדיפויות בין רע לרע,
בין חלק מהגוף לחלק אחר מהגוף ,יש מקום
להבחין בין רע לרע ,בין חלק חשוב לבין
חלק פחות חשוב ,בין אבר שהנשמה תלויה
בו לבין אבר שאין הנשמה תלויה בו.

קדושים מצווה על אהבת הגר באותו לשון כמו
המצווה דאהבת רעים ,עם ל  -לרעך :לישראל
ו־לו :לגר ,הטעם בדבר הוא דהיה אולי מקום
לומר דיש שוני בין מצוות המתחייבות מאהבת

רעים לבין אלו המתחייבות מאהבת הגר ,ואין

ללמוד אחת מהשנייה .לכן בא הכתוב לומר
דבשניהם מתחייבים מעשי חסד לזולת ,האחד

לרעך והשני לגר .אשר על כן ,על סמך קרא
דואהבת לו לא היה הרמב״ם יכול לומר דבאהבת
הגר יש שתי מצווח דמצוות ואהבת לו זהה עם

מצוות ואהבת לרעך .לפיכך דייק הרמב״ם להביא
קרא דואהבתם את הגר רזו מצווה נפרדת מאהבת

רעים ,ונוספת לה.

לפי הבחנה חודרת זו ,המלים כי גר היית
בארץ מצרים  -שהם המשכו של ואהבתם את
הגר  -ואשר באו לתת טעם למצווה לאהוב את
הגר  -לא באו ,בהקשר זה ,לומר שמכיוון שהיית

עצמך גר בארץ לא לך אתה יודע את מרת נפשו

ומבין לרוחו ולכן אתה מצווה לאהוב אותו
ולקרבו ולרחם עליו כעל אומלל כמו על היתום

והאלמנה ,דאע״פ רכל זה ודאי נבון בהקשר אחר,
בפסוק זה הכוונה היא לומר כי אתה ,שהיית
עצמך גר ,יכול להעריך את גודל הקרבן שהקריב

זה אשר עזב את עמו ומשפחתו ועבר לעם זר כדי

לחסות תחת כנפי השכינה).

לפי הסבר זה תירץ הגרי״ד שליט״א את
התמיהה דאע״ם דבגר יש שתי מצוות אנו
מצווים להקדים ישראל לגר ,דאין כאץ שום
סתירה .בישראל שגדל עמנו בקדושה יש
דרגת רעות קרובה יותר והיא מחייבת יותר
מעשי חסד ופעולות היוצאות ממך לרעך,
ובזה יש דרגות שונות וסדר עדיפויות (כפי
שהן מוגדרות במשנתנו) .המצווה השנייה של
ואהבתם את הגר ,לפי ההסבר הנ״ל ,היא
בעיקר בינו לבין עצמו ואפילו אם אם היא

הפירוש על המלה רע ניתן על ידי מו״ר
בהקשר לשני הפסוקים :ואהבת לרעך
במוך ולא תשנא את אחיך בלבבך .בנוגע
לאהבה ,הנפש הישראלית נקראת רע אך
בנוגע למניעת שנאה היא נקראת אח .לפי
האמור לעיל ,הטעם להבדל בלשון בולט.
מצוות אהבה המחייבת מעשי חסד בין
פרטים שונים של כלל אחד ,בין אברים
שונים של גוף אחד ,מחייבת חשבון והבחנה
במידת הרעות ,והתחשבות בחשיבות האבר,
ולכן הצווי על האהבה מופנה לרע .מאידך,
כשמדובר באיסור שנאה משתמשת התורה
במונח אחוה כי במושג אהוה אין מקום
להבדיל בין אח לאח  -לכל אחד יש אותה
דרגת קרבה .כולנו בני אב אחד נחנו ,ולגבי
כל אתר ואחד חל האיסור של שנאה בשווה.
(הערה מ־י״ג :לפי ההבחנה של מו״ר ז״ל
בין המלה את ואות השימוש ל ניתן גם להבין

הטעם שבואהבת לרעך בא הציווי באות ל ובלא

תשנא את אחיך בלבבך בא האיסור במלה את,
דאהבה מחייבת מעשי חסד ,פעולות יוצאות
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דברי

קכח

אבן העזר סימן מח

סימן מה

בענק אסור לקדש את האשה עד שידאנה
ב״ה ,קרית צאנז ,ב׳ ניסן תש״ל

נשאלתי

א) הנה

להרמב״ס דבשל סופרים פסקינן כאיכא דאמרי עיי״ש .והכא
בשמעממין דברי סופרים הוה ,דהך אסור לכו״ע רק מדרבנן,
וכן הן דמצוה בו ,ועיין ברכ״י אהע״ז סי׳ ל״ו דין ב׳,

והארכתי בזה במקו״א .וי״ל שלזה כתבו הרמב״ם והשינון
רק שראוי צעשוש כן אבל איסורא ציכא ,דפסקו כלישנא קמא

למה לא נהיגי גק ,ולא שזיק אצל רבנן קשישאי
בנישואי בניהם ,להקפיד על הך דאסור לאדם

לקדש אש האשה עד שיראנה [קידושין מ״א ע״א].

הרמב״ם ס״ג מאישות הי״ט צא הזכיר בזה לשון
איסור ,אלא אין ראוי לקדש קטנה ולא יקדש

אשה עד שיראנה וכו׳ [ועיין מ״מ ולש״מ] .וכן בלשון השינון
סוף מצוה קפ״ש ,וגם אמרו שראוי לעשוש כן שלא ישא

אדם אשה עד שיראנה וכו׳ עיי״ש .אמנם בטור ושו״ע
אהע״ז ריש סי׳ ל״ה כשבו כלשון הגמרא אסור .וצ״ב על
הרמב״ם והשינון שלא נקטו כלשון הש״ס .עוד^צ״ב בלשון
הרמב״ס שכת□ שמא לא שמצא מן בעיניו וגמ3א מגרשה
או שוכב עמה והוא שונאה עכ״ל ,דלמה הוצרך לשני העניניס,

ובש״ס אמרו בסשמא ושמגנה עליו ורממנא אמר ואהבש
לרעך כמוך .ובשינון נקט נמי כדי שלא יבא לגרשה אשר כן
אס ששגנה בעיניו עיי״ש ,וצ״ב

וברמב״ם סכ״א מאיסורי ביאה ה״ג ,ומושר להסמכל
בפני הפנויה ולבדקה וכו׳ כדי שיראה אס
היא נאה בעיניו ישאנה ואין בזה צד איסור ,ולא עוד אלא
שראוי לעשות כן ,אבל לא יסתכל דרך זנות הרי הוא אומר

יציב

ולקולא ודו״ק.

ב)

ועוד

י״ל דהנה צ״ב בהן דשמא יראה בה דבר מגונה
וכו׳ [וברמב״ם הנ״ל ונמצא מגרשה] ,שלכאורה

זה שיין אליבא דר״ע בסוף גיטין דבמצא אשרש גאה הימנה
מוהר לגרשה משא״כ לב״ה שמקדישה הבשילו ,וכי צריך
גס לנסומה אם יודעת לבשל ולאפוש ,וצמה נקט עד שיראנה
וכו׳ כשבין כך לא יוכל לגרשה משוס זה .ד״ל דמשו״ה לא

סגי ליה להרמב״ס בטעם דגירושין גרידא שזה רק משש
רמוק שיעבור ויגרשנה [עיין גיטין צ׳ ע״א] ,ונקט נמי או
שוכב עמה והוא שונאה .ומ״מ ס״ל להרמב״ס דמשום
שישנאנה גרידא לא היו ממקנין הכי ,אלא שיש למוש גס
שמשמש כן יבא לגרשה ונמצא מפסידה ,דממשלה במולה

ועכשיו בעולה היא ,ועובר על מ״ש [שבת ל״א ע״א] דעלן
סני לשברן לא מעביד ,וז״ש בש״ס מואהבש לרעך כמוך,
שעל זה מיישינן רק משום דשייך גם לשוש שיבא לגרשה,

[וע״ע להלן בסימן הסמוך].

וזה

שיין לשוש ביושר אליבא דר״ע דבמצא אשרס נאה
ג״כ מגרשה ,אבל לב״ה למה נשוש כ״ב שיעבור

ויגרשנה .וברמב״ס ס״י מגירושין הכ״א ולא יגרש וכו׳ אא״כ

,

W

ברית כרמי לעיני ומה אשבוק על בשולה .וכשב הראב״ד
ז״ל ,שכמים אמרו האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי אימשא ^־־מצא בה ערות דבר שנאמר כי מצא בה ערות דבר ,וכביש
שמואל סי' קי״ט סק״ג דלכאורה קשה דהא ב״ש וב״ה
לידבר עם הארץ בהדיה דילמא משלפא ליה מיניה ,אלמא
סליגי בהאי קרא וא״כ פוסק כב״ש ,גס מ״ש ואין ראוי
אין דרך מ״ש בכך .וכשב הרב המגיד ,ואין זו השגה לפי
למהר ג״כ שמוה ,ואפשר דמוסס לישנא דקרא ערוש דבר
שצורבא מדרבנן אפילו נסתכל בה ובדקה בפעם אשש לא

והיינו ערוה או דבר כב״ה ,משו״ה כשב ואין ראוי למהר

יכירה אס יחליסוה וכו׳ עיי״ש .ודברי הראב״ד צ״ב מש״ס
דילן דאסור לקדש עד שיראנה ,וגס למה לא השיג על מ״ש

וכו׳ אע״ג דמותר לגרש משום דבר מ״מ טון דהמזבש

הרמב״ם בהלכות אישוש הנ״ל דקדים.

מוטד דמעוש אין למהר עיי״ש .ד״ל דרב יהודה אמר רב
דנקט בלשון איסור ס״ל כר״ע ולכן ששש קרוב הוא ,אבל

ובטור ושו״ע אהע״ז סימן כ״א ס״ג ,מושר להסשכל
בפנויה לבדקה אס היא יפה שישאנה וכו /ולא
עוד אלא שראוי לעשות כן וכו׳ ,ובב״י שם הביא מהך דאסור

הרמב״ס שפסק כב״ה ,ובכל אופן כשב ולא ימהר ,א״כ למה
נחוש כל כך שיגרשנה ויעטר על הן דולא יגרש ,ולזה לא

נקט לשון איסור אלא שאינו ראוי לקדשה בלי שיראנה ודו״ק.

לקדש עד שיראנה ומלשון הרמב״ס עיי״ש .וקשה טובא

דנקט בלשון מומר וכו׳ שראוי לעשוח כן ,והלא איסור יש
בדבר אס אינו עושה כן וכמ״ש שם בסי׳ ל״ה ס״א.

ג) ובב״י

ריש סי׳ ל״ה ,על מ״ש הטור אבל אם אפשר
לו לקדשה בעצמה אסור לקדשה ע״י שליש וכר,

שכוונת הטור לדקדק מה לאם אי אפשר כגון שהוא במקום

ויש

לומר דבש״ס שם נמלקו בזה שני הלשונות ,דללישנא

רמוק ממנה ואי אפשר לו לילן למקומה לראומה ,או שהיא
כטדה בש מלן פנימה ואין אדס יכול לראומה ,לא יניס
מלקדש בשטל זה ,דלא אמרו אסור אלא היכא דאפשר עיי״ש.
ולפענ״ד דכל שכן אם הוא מ״ס וצנוע ויושב אהלים דהוי

ושיטת הרמב״ס בזה אינה ברורה ,ועיין בשו״ת דברי אמש
סי׳ א׳ נדף א׳ טור ג׳ בד״ה הרי] שצידד רק בדרך אפשר

כאי אפשר ,וק״ו הוא מהא דמשוס כל כטדה דדה שרינן
ליה לעבור על הך דאסור עד שיראנה ,וכ״ש כשהוא בעצמו

קמא רק מצוה מ יושר מבשלושו .וידוע האריכוש אס

הלכה כאיכא דאמרי ,עיין ע״ז דף ז׳ ע״א מוד״ה בשל
שורה וברא״ש שם סי׳ ג׳ לגבי של סופרים ,והוא בכמ״ק.
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דברי

אבן העזר סימן מח

צנוע ומעלי ולא הסכין בכזאת מעולם דהוי כאי אפשר ולא

ועוד

שיין אצלו האיסור ודו״ק[ ,וע״ע להלן בסימן הסמון].

ובזה

יציב

קכט

נלסע״ד שהאיסור דוקא כשהוא בלמדו ,אבל כשסומך
על אטו ועל אמו או אפילו על אוהטו וידידו שלט

סמוך ובטוח עליהם ,שיותר בקיאים ממנו במה שהוא דבר
מגונה ,ודורשי טובתו ושלומו המה ,רשאי לסמוך על זה,

י״ל מ״ש מהרש״א ב״ב ט״ז ע״א [בד״ה עפרא
לפרמיה] דהיאן לא היה מסתכל אברהם בשרה

וכעין עד אחד נאמן באיסורין וכדומה ,ובכתובות פ״ה ע״א

מעולם והרי אמרו אסור לאדם שיקדש וכר ,ואברהס אבינו

קיס לי בגווה ודר׳ק ,ומהימן ליה כט מרי [קידושין ס״ו

קייס מילי דרבנן ואפילו עירוב חבשילין עיי״ש .ולדרטנו כיון

ע״א] ודו״ק.

דהוי כאי אפשר .וז״ש ברית כרתי לעיני היינו אם כרתי
בריח לעיני שמדובקות רק בקדושה ,טה אתבונן על בתולה

ולזה תנא האיש מקדש בה״א ,ובריש קידושין תירצו הרבה
תירוצים על שנקט האשה בה״א ,עיין פל יהושע
ואור חדש ושאר מפרשים שם ,ובכאן ג״כ נקט האיש ,ולתירוץ

שמעולם לא נסתכל ויושב אהלים היה לא שייך אצלו האיסור

אפילו לבדקה לישאנה ודו״ק.

התוס׳ שבאיש ואשה נקט בה״א א״ש אבל לשאר התירוצים

ה) ובהנ״ל

[דחליא בפלוגתא דר״ע וב״ה] י״ל לקשר
סוף מס׳ קידושין לתחלחה ,דהנה כבר כתבתי

צ״ג ואפשר שנקט האיש בה״א הידעה ,דהיינו כשהוא לבדו

ואין אחר עמו ,שבכה״ג אליבא דאיכא דאמרי איסורא נמי
איכא ודו״ק.

במקו״א דהא דס״ל לב״ה בהקדיחה תבשילו מגרשה היינו

I

משום דכבוד אשה לבעלה ושימושו הוא מן התורה וטון
שעברה ע״ז והקדימה רשאי לגרשה ,ור״ע ס״ל דכבוד אשה
לבעלה רק מדרבנן וטון דאמרינן או ערוה או דבר מה

נפק״מ טן הקדמה תבשילו למצא אחרת נאה הימנה [עיין

להלן סימן נ״ח] .והארכתי [להלן שם ובסי׳ נ״ז] בגדר קנין

בעלות בקידושי אשה ,שזה משוס דמשועבדת לו מן התורה
לכבדו ולשמשו והוי קנין כעין עבד ואמה ,ולזה שסיר למיתני

י^לשון האשה נקנית שעמדו בזה המפרשים מה מהות הקנין.

וא״ש

הקשר ,דבסוף המסכמא שנינו שקיים אברהס אטנו
את כל המורה כולה עד שלא נימנה וכו /וקשה

קושיית מהרש״א דהט לא קיים הן דאסור לקדש את האשה
עד שיראנה ,אלא דלב״ה שרק בהקדיחה תבשילו מצי לגרשה
לא אמריכן שאסור לקדש ,וא״כ כבוד אשה לבעלה ושימושו

הוא מה״ת ושייך בה גדר קנין ובעלות ,ולזה נקט בתחלת

י

וראיה גדולה לדברי מצאתי במדרש תנחומא וישלח סימן
ה /ראה צדקתו של איוב ומה בחולה שאדם רשאי
להסתכל בה שמא ישאנה לעצמו או ישיאנה לבנו או לאחיו
לא נסתכל בה וכו׳ עיי״ש ,ובאדר״נ ס״ב ה״ה נקט גס
קרוט ,ובאדר״ג שבש״ס וילנא שמו בסוגר ולא ידעתי מי

הגיה ,ובאדר״ג עם כסא רחמים כך הגירסא וכמו במדרש
מנחומא עיי״ש ,ולמה צריך לקרובו ולאביו אס הוא חייב

לראות בעצמו ,אלא ברור הדבר שבכה״ג ליכא האיסור דהוא
יכול לסמוך עליהם ודו״ק.
ו}

ולפי

דהוה צנוע ומעלי והוי כאי אפשר שבב״י ,אבל לשאר בני
אדם ראוי .וא״כ בת״ח כו״ע ס״ל דלא שייך גטה הך איסור

לקדש עד שיראנה ודו״ק.

המסכתא האשה נקנית ודו״ק.

ויש

דרכנו הנ״ל היה נראה בשיטת הרמב״ם להצילו
מקושיית הראב״ד ,דבצורבא מרבנן שאני ,וכנ״ל

אבל

כשנעמיק בדברי הרמב״ם שכתב מותר להסתכל
לטדקה ואין סה צד איסור ולא עוד אלא שראוי

לומר בזה גס בלשון האשה נקנית ,ובתוס׳ שם דתני
בה״א האשה המבוררת עיי״ש ,וי״ל דהיינו שמטרה,

וכו /וצ״ב בלשונו דאם חיוב ומצוה איכא היאך ס״ד שאסור

ומשוס דאין לו לקדש את האשה עד שיראנה ,ואף דנקט

ומאי קמ״ל ,והו״ל להתחיל מצוה וראוי שיראנה ונר .וטוחר

נקנית ששייך בה גדר קנין וא״כ ס״ל כב״ה בהקדמה תבשילו
ושוב אין לחוש שיגרשנה ,אפילו הט בעי לכתחלה שיראנה,

קשה מ״ל על הטור ומחבר שהכא 1בסי׳ כ״א ס״ג] נקטו
מותר וכו׳ שראוי וכר והחס [סי׳ ל״ה ס״א] נקטו איסור

ואין בזה איסור אלא שאין ראוי וכהרמב״ס והחינוך הנ״ל

עד שיראנה.

ודו״ק.

ובראה
ה) ועכ״פ

הסמכתי שסיר למנהג אבוה״ק זי״ע,
דלהרמב״ם והחינוך לא הוי איסורא ,וגס

דבכה״ג הוי בגדר אי אפשר דליכא איסורא למ״ש הב״י
דבאשה צנועה שט אף לכממלה ,וה״ה כשהחתן צנוע ומעלי
ושייש להרהורא ח״ו דשרי ויאי עטד שלא יראנה ,וכמחז״ל

[סוטה ח׳ ע״א] דאין יצה״ר שולט אלא במה שעיניו רואות
ודו״ק בס״ד.

דחילוק יש ,ט חז״ל חששו שימצא דבר מגונה
היינו איזה מום וכיו״ב ומה שייך לסמוך על

קרוטו וכדומה כנ״ל מהחנשומא ואדר״נ [ועיין כחובות ע״ה

ע״ ,]3וממילא יכול ליקח עם הארץ בהדיה כשסומך עליו
שאין בה דבר מגונה .משא״כ לענק נאה בעיניו שהזטר
הרמב״ס ,וטותר בטור ומחבר לראות .אס היא יפה[ ,שטה
לא שייך לסמוך על אחטס] ,וזה ע״ד ר״ע אם מצא אחרת
נאה הימנה וכנ״ל ,וברור שאין דרכן של ס״ח סה [ולא מזה
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התכסה)

דברי

קל

אבן העזר סימן מח

יציג

מייט בהך דהאי צורבא מדרבנן דאזיל לקדושי איתתא וט׳

מ״ב דישראל הוה י״ל שחשש שלא ישאנה ומסתכל שלא

שמשם השיג הראב״ד] ,וחז״ל אמרו מ״ב ט״ז ע״א עסרא

לצורך ודו״ק .ומזה י״ל דרק אסור לקדש עד שיראנה ,היינו
בשעת קידושין אז שיין מצוה ואיסור ,אבל בשידוטן שזה רק

הרמב״ס לחדש דמ״מ מעיקרא דדינא מותר להסתכל בפני

מנהג מתקנת הקהלות ,ועיין לאא״ז בדבט חיים ח״ב אהע״ז
סי׳ קע״ו ,ושטח שמנתקין שידון ,ואז אליבא דכו״ע אין

לפומיה דאיוב על שבדידיה אסמטל עיי״ש ,ולזה הוצרך

הפנויה כדי שיראה אס היא נאה בעיניו ישאנה ואין בזה
צד איסור ,ולא עוד אלא שראוי לעשות כן ,היינו שטון שהוא
חושש שכאשר ימצא אחרת נאה הימנה ישאנה ויגרשנה ראוי
לו לעשות כן ,רק לא יסתכל דרך זנות ודו״ק.

דרך ת״ח להסתכל מתולה קודם שישדן עמה דשמא לא
יבא לידי כך ודו״ק.

ועוד

נראה לפי טעם אדר״ג הנ״ל ,שרק קודם קידושין
דעכ״ס לאחר הקידושין מה״ת שטא ליה ומותר

ולזה אף הטור ומחבר שס״ל [בסי׳ ל״ה] אסור לקדש
עד שיראנה היינו מכת דבר מגונה ,אבל לראות אס
היא יפה רק היתר יש וראוי לעשות כן [כמ״ש כסי׳ כ״א]

כגירסת הגר״א ,משא״כ קודם השידוטן שאף לאשר השידוך

וכנ״ל להרמב״ס ,אבל איסור לקדש לא שיין בזה צכו״ע וסגי

עטין זרה היא לו אין דרך ת״ח מן ודו״ק.

שיש לו היתר ודו״ק.

® ובזה

ואולי

מיושב מה שהראב״ד לא השיג בהלכות אישות [פ״ג

הי״ט] הנ״ל ,דשם נקט הרמב״ס עד שיראנה ותהיה

כשרה בעיניו שמא לא תמצא חן בעיניו ונמצא מגרשה ,וע״כ
כוונתו שיראה בה איזה מום וכדומה דהרמב״ם לא ססק
כר״ע וכנ״ל ,ובענין זה ראוי שיראנה גס להראב״ד .ורק
באיסו״ב שנקט הרמב״ס אס היא נאה בעיניו ,וזה כלשון
הטור אס יפה ,על זה חולק הראב״ד דאין דרך ת״ח בכך

__

ודו״ק.

‘3S״)»£

ז)

להסתכל בה ,וטש לו פת בסלו לא היישינן כל כך להרהורא

אבל

עוד נראה שהראב״ד פירש בהרמב״ס כפשוטו
וכמו שהזמר מר״י דאסור לקדש עד שיראנה,

נראה שמהאי טעמא אנו נוהגי! שמקדשין בשעת
החוסה ,טון שחששו לשיטת המתבר שאסור לקדש

עד שיראנה או עכ״ס שראוי שיראנה כהרמב״ם ,אבל טון

שסוף סוף כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה [מסכת כלה

ס״א ה״א] לא הוי סת בסלו ,ויש חשש הרהורא שאין יצה״ר

שולט אלא במה שעיניו רואות ,לזה נהגו לעשות הקידושין
בשעת החופה שתיכף מכניסה לטתו ,ואז יוכל לקיים שיראנה

קודם הקידושין אליבא דכו״ע ודו״ק.

ובזה

הבנתי מה ששמעתי מכ״ק אאמו״ר זי״ע שבשעת
נישואין שלו אמר כ״ק דו״ז משינעווא זי״ע תחת

החוסה שיגלו פני הכלה משום שאסור וכו׳ ,היינו שהן דתז״ל
שיראנה טיקא קודם הקידושין שתחת החוסה ,ועכ״ס לת״ה

ומ״מ השיג עליו דמון דאחז״ל בצורבא מדרבנן לידבר עם

ודו״ק.

הארץ בהדיה ט היט דלא ליחלסוה ,ואפילו אס מאמר

,

כמירוצו של הה״מ שם שצורבא מדרבנן אפילו אס מסתכל

וא״כ

י״ל בהך דלידבר ע״ה בהטה ט היט דלא ליחלפוה,
שאס הקידושין סמוך לחוסה לא שייך לחלופי והוא

בה לא יטרה ויחליסוה עיי״ש ,או כמו שפירשו אחרונים
“ לחלק טן ראיה להסתכלות וכבר הארכתי בזה [וע״ע לעיל

חשש רחוק מאד ,אלא ודאי דאזיל לקדושי טיקא ,וא׳׳כ שאין

סימן מ׳] ,מ״מ טון שלוקח הע״ה אשר סומן עליו הלא

הנשואין תיכף ס״ל להראב״ד שאין דרך ת״ח בכך ,שאף שאחז״ל

הוא רואה בה שאין בה דבר מגונה ,א״כ לאו דרכו של ת״ח
בכן ולא היה לו לומר שראוי לעשות כן לכל אחד ואחד,

שיראנה היינו טיקא בקידושין הסמוך לחוסה כמנהג טדן.

*

שאפשר שרק בכה״ג שאין לו על מי לסמוך וכנ״ל במ״ש
על האיש מקדש ,אבל בת״ח שלוקח אחו ע״ה ראוי לו לקדש
בלתי שיראנה ודו״ק .ולפי פירוש הה״מ בהרמב״ס יסבור

הרמב״ס שגם בכה״ג ראוי לו ודו״ק.

ח) והשתא דאמינא להט ,כיון שבאדר״נ הנ״ל ומפני
מה החמיר איוב על עצמו ולא נסתכל אפילו
בבתולה מפני שאמר איוב וכו׳ ולמחר יבא איש אחר וישאנה

ונמצא אני מסתכל באשת איש ,ועיי״ש בהגהות מהריעב״ץ

ומנין יהושע ,ועכ״ס התשש שחשש איוב היה שאם לא ישאנה
יוכל לבא לידי איסור .ואולי הך אדר״נ להי״א בש״ס ב״ב
[ט״ו ע״א] דאיוב  pנח הוה ,ולזה רק חשש לאיסור הסתכלות
באשת איש או הרהור כגירסת הגר״א ,אבל להש״ס שם

וא״כ

לסענ״ד יש לטיק בלשון קדשו של הרמב״ם בהל׳
איסו״ב הנ״ל ,שכתב כדי שיראה אם היא נאה בעיניו

ישאנה ולא נקט יקדשנה כבהל׳ אישות ,אלא שרמז ג״כ
שמייט בקידושין הסמוך לנשואין ודו״ק.
ותייל ית׳ קיימתי מנהג אבוה״ק ורבוה״ק זי״ע ומנהגן
של החרדים לדבר ה׳ שנזהרין מלראות פני המשודכת
עד קודם הקידושין שסמוך לחופה .ונראה שזה הטעם שהחתן
הולך לכסות פני הכלה [עיין דגול מרמה יו״ד סי׳ שמ״ב],

כדי לקיים שראוי לראותה קודם שיקדשנה אליבא דכו״ע
ודו״ק.

*■gieng
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הדין האוסר
אפיקורסות מצד עצמם ,ואילו החמישי הוי אפיקורסות
_את הע״ז כאיסור של אפיקורסות .וחנה כפשוטו נראה דאפיקורם העושה׳
טעשה של מצות אינו אלא טתעסק ,ובודאי דגרע טוכא מטתכוין בחדיא
שלא לצאת ,דלדעת כמת פוסקים גם כזח אינו יוצא .וידועה היא שיטת
חרא״ח דבאינו יודע שהיום פסח לא יצא ידי טצח לכולי עלטא טשום דחוי
טתעסק ,ואפיקורס שאינו יודע במציאותו של ן$צוה כודאי דגרע טוכא
מזה שאינו יודע שהיום הוא זטן החיוב .אלא שבל זח לא שייך אלא
-־באפיקורס כוח שחאפיקורסות באח לו מצד שדעותיו דעות כפירת חןבמציאות טזזמת עצטן ,משא״ב באפיקורם מחמת שעבר בדעתו ובלבבו
עבירת של אפיקורסות טצד הדין ,בודאי דלא שייך לדון כו דין מתעסק כי
חיכי דניטא דאין על מעשיו שם של טעשח מצות .ויעויין ברטב״ם ריש
הלבות ע״ז דע״ז דדור אנוש חיתח וו של תהלוקה החמישית שבכאן.
ומכל המבואר בכאן יוצא לנו שהעובד ע״ז על דרך דור אנוש שהוא
נחשב לאפיקורס רק מצד איסורא דע״ז שפיר יש על מעשיו שם של
מעשה מצוה ,משא״ב בעובד ע״ז על דרך ארבע החלוקות הקודמות
דחוי אפיקורס מצד עצם הדעות שהוא מהזיק בחן הרי בל מעשיו
מופקעים חם מאפשרות של קיום מצוה .וזהו הדקדוק המיוחד במאמרם
שמשטר שבת בהלכתו אפילו עובד ע״ז כדור אנוש מותלין לו שנקטו
הציור בדור אנוש דוקא ,משום דנחי דשמירת שבת עדיפא כל כך
שאפילו עובד עבודה ורה טוחלין לו מ״מ הרי בעינן ששמירת שבת
זו תהא עליה שם שטירת שבת של מצות וזח לא משכחת לת מלבד
הע״ז דדור אנוש.

ואהבתם את חגר בי גרים חייתם בארץ מצרים .וזח לשון הרמב״ם
פרק ו׳ מהלכות דעות :טצוח על כל אדם לאחוב את כל אחד ואחד
מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,אהבת תגר שבא ונכנס תחת
כנפי חשבינת שתי מצות עשה אחת מפני שתיא בכלל רעים ואתת מפני
שהוא גד והתורה אמרח ואהבתם אח חגר .צווו על אהבת הגר במו
שצות על אהבת עצמו ואחבת אח ח׳ אלקיף חקב״ח עצמו אוחב גרים
שנאמר ואוהב גר ע״ב ובודאי יש בדבריו ענין הראוי להתעורר עליו
פממי ,גועד לאלו ששמעו נעל פה
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דחוסיף דב^חללו ש״צוח על אהבת חגר כמו שצוה על אהבת עצמו".
דוקא במצות עשה דאחבת הגרים ולמה לא הוסיף דברים חללו בנוגע
למצות אהבת רעים וכמו כן טח שתוסיף אחר זח "דהקב״ה עצמו אוהב
את חגר" הלא לדברים חללו נתנו לחאמר גם בנוגע לאהבת ישראל בכלל
דבודאי חקב״ד" אוהב ישראל .ונראה ביאור הדברים דברור הוא דאם
ראובן שונא את שמעון אלא שראובן אינו יודע ששמעון הוא בן ברית
והוא חשבו לגברי ,דאין אנו אומרים בכי האי גוונא דראובן הוי שוגג
בעבירה דשנאת אחים .ובכדי להסביר דבר זה נחזה אגן אותו הציור
בצד האהבה .דהיינו דראובן אוהב את שמעון ושמעון באמת בן ברית,
אלא שראובן טועה בו וחושבו לאינו בן ברית האם נימא דראובן קיים
ע״י זה טצוח אהבת רעים? בודאי שאין הדבר כן .מבני שכל אהבה
וש לח טעם וגם הטעם של האהבה נכנם בכלל המצות של אהבת רעים.כלומר דאין המצות של אהבת רעים מתפרשת שיאהב אדם שהוא
מישראל ,אלא שיאהב אדם מישראל מפני שהוא ישראל דגם טעם האהבה
נכנם בכלל חטצוה .פירוש הכתוב דואחבת לרעך הוא שתאהב אותו
דוקא בשביל שהוא רעך .וטטילא נמצא לפי זח דאם ראובן אוהב אדם
מישראל ואינו טכיר בו שהוא ישראל הרי סבת אהבה זו אינה בהישראליות
של הנאהב דהוי אהבת סתם מבלי הטעם הנדרש בטצוה זו וממילא
אין מצות אהבת רעים מתקיימת ע״י אהבה זו .הוא הדין גם לאידך גיסא
בצד השנאה .דפירושא דקרא דולא תשנא אחיך בלבבך הוא דעובדת
האחות תמנע אותך מהרגשת השנאה אליו .וגם בזת טעם טניעת השנאה
נבנם בכלל האיסור ונטצא ראם ראובן טועה בשמעון ומחזיקו לנכרי אף
על פי שבאמת שמעון הוא מישראל ט״ט לא עבר עליו ראובן בלאו דשנאת
אחים אפילו בשוגג .דמאחר דחסרה לו לראובן ידיעת חאחוה אין כאן
מקום לגוף מעשה העבירה דגוף מעשה העבירה דכאן היא דידיעת האחות
איננה מונעת את השנאה .ומטילא בל שידיעה זו נעדרת אין כאן טקום
לגוף האיסור כל עיקר ,ואין הידיעה באן תנאי בתטזיד אלא שהיא תנאי
בגוף העבירה .וחנה בכמה פסוקים בתורה נכלל חגר והיתום והאלמנה
בחרא ענינא והצד השוה שבחם הוא שחם אנשים נעזבים לנפשם ואנחנו
ממשיכים בזח את הקו חלאה׳ ואומרים שאם אהבת חגר באח מצד
שהוא אדם גלמוד ונעזב אין מצות אהבת גרים מתקיימת
ע״י אהבה זו ,שהרי נתבאר לעיל שטעם האהבה נכנם בכלל
מצות האהבה וטעמה של אהבת חגר הוא טצד מעלתו שנכנס תחת
כנפי השכינה ולא מצד היותו אדם שאין לו נואלים .ואם חסרה לח
ס1ימי ,גועל לאלו ששמעו בעל מה
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^1

כדי חרמב״ם
לאהבה־ הטעם הנדרש אין בזח קיום טצוח .ומאירים ח
 -שדוקא על אחכה חגר הוסיף שצוח על אחכה חגר כמו שצוח

על אהבת עצמו .כלומר ,כמו שאחכה השם וזיא אך ורק אחכה
המעלה ואין שם מקום כלל לענין של רחמנות כמו כן אחכה חגר
אינה מתקיימת אם האהבה איננח אחכה חטעלח .וטח שהוסיף עוד
הרטב״ם שהקב״ח כעצמו אוחב את חגר כוונתו להוכיח את חיסוד
חנ״ל דזה׳ לשון הכתוב עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר .חרי להדיא
דמחולק הוא מהיתום ואלמנה דכיתום ואלמנה אמר עושה משפט ודוקא
כגר אמר אוהב גר .ואם אהבת חגר תיתה באח מפני שהוא נזקק לאחכח

כיותר לא חיה חלוק כזה טין חיתום והאלמנה .וזה שכתב הרטכ״ם
דהקכ״ה כעצמו אוהב גר דהיינו מדחזינן דחלוק חגר לענין אחכה מן
היתום והאלמנה שמע טינה דאהבת גרים אהבת המעלה היא.

ועיין בספר המצות לא תעשה ק״ע שכתב שאין למנות אזהרת
שכט לוי לקחת חלק בביזה ואזהרת חכהנים לקחת חלק ככיזה לשני
לאוין מפני שכשבאה האזהרה על כל שבט לוי הנח ככר נכנסו חכחנים
בכלל .ואחד מגדולי חדור שלפנינו תטה דאם כן אטאי מנה מצות אהבת

גרים ואהכת רעים לשתי מצות הרי כשצוה על אהבת רעים הרי הגרים
בכלל .ולפי הנ״ל דטעם האהבה נכנם בכלל חטצוח נמצא דבאמת אין
מצות אהבת גרים בכלל מצות אחכת ישראל דהרי שתי האהבות חלוקות

הן בטעמן .דטעם אהבת ישראל הוא מפגי מעלת ישראל וטעם אהבת
גרים הוא מפני מעלת חגר שנכנס תחת כנפי השכינה .וטכיון שטעמה
של אהבת הגר אינו נכלל בטעמה של אחכת ישראל אין מקום לומר
שאחכת הגר נכללת כאהבת ישראל שהרי הטעם הוא חלק האהבה וכל
שהטעם מחודש גם האהבה מחודשת .ושפיר מנאן הרטכ״ם לשתי מצות.

ומדברי הרמכ״ן בפירושו על התורה חיה נראה דטעם אהבת
הגר הוא בי קרוב השם לנשברי לב ,ועל פי דרכו הוא מפרש כזה
סיוטא דקרא כי גרים הייתם בארץ מצרית וחרמב״ם אשר בספר המצות

מצוה ר״ז כתב לחדיא שטעם אהבת הגר הוא מפגי שנכנס תחת כנפי
השכינה בודאי שיש לעיין טובא כיצד מתפרש לפי דעתו סיפא דקרא כי
.
גרים הייתם בארץ מצרים.

 .פגימי .נועד לאלו ששפעו בעל פה
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שמו

דבר

סנהדרין ל״ה ע״א

והנה י״ל שמקורו הוא מהא דתניא בפ״א
מתוספתא דמס׳ נגעים שאין דנין שנים

משה

הדין) ,ולעולם הקפידא היא רק שלא נדון

שנים ביום אחד ,וצ״ע.

כאחד ולא קתני "ביום אחד" ,וא״כ חזינן

ועכ״פ גם לפי המבואר בהססרי יתכן

דשפיר יכולים לדון ביום אחד באופן שאינו

לומר כמו שכתבנו לעיל שיכולים לגמור את

בבת אתת וכגון לגמור את דינו של הראשון

דינו של אחד ולהתחיל בדין אחר ביום

ואח "כ להתחיל בדינו של השני.

אחד ,דהא בכה״ג לא יצטרכו להמית ביום

והנה עיין בספרי בפר׳ כי תצא דתניא

אחד ולא שייך הדרשה הנ״ל של הספרי.

ותלית אותו "בללמד שאין דנין שנים ביום

אחד .והנה אע״ג דדרשינן לה מקרא דותלית

רכט) בענין הלנת דין.

אותו אבל מ״מ להדיא תזינן מסיום הדרשא

עיין לעיל באות קמ״ט ובאות ר״ה בענין

דמאי דילפינן אינו שאין הורגין שנים ביום

אם נאמר באמת קיום מיוחד על מעשה

אחד אלא כל הדין האמור בזה הוא הא

ההלנה מחמת עצמו או האם כל הדין

לחו^_ש£ין דנין שנים ביום אחד ,אבל אם

האמור בזה הוא רק שיעור בעלמא עד מתי

דנו אותם בשני ימים ועינו את הדין בודאי

חייבים להפך בזכותו אבל לא נאמר שום

הרי הם יכולים להרוג אותם ביום אחד ,דכל

קיום בעצם מעשה ההלנה כשהוא לעצמו.

הדין האמור בזה הוא רק שאין דנין שנים
ביום אחד וכלשון הברייתא וכסוגיא דידן

רל) בענין עינוי הדין.

(והנה אע״פ שהתנא של הספרי דורש את

עיין ברש״י בסוגיין שכתב וז״ל ,וכל זמן

הדין הנ״ל מפסוק אבל בכל זאת י״ל שגם

שלא נגמר הדין לא הוי עינוי הדין דכל

התנא של הספרי מודה דטעמא דמילתא

שעה מצפה להצלה אבל כשנגמר כל היום

הוא משום שמא לא יעיינו יפה וכמו שסי׳

מצפה למיתה והוי עינוי הדין עכ״ל .והנה

רש״י בסוגיין [עיין שם בעמק הנצי״ב] וכמו

הרמ״ה בסוגיין כתב שאיסור עינוי הדין

שמוכח מהא דדנין היכא דהוי מיתה אחת

למד הוא מקרא דואהבת לרעך כמוך ברור

ועבירה אחת ,רק דאתי קרא וקמ״ל טעמא

לו מיתה יפה דהוי בכלל דרשא זו גם שלא

[עיין כעין זה בשבועות דף כ״ב ע״ב

יענו את דינו .אמנם בערכין דף ז׳ ע״א כתב

בתד״ה איבעית אימא]).

רבינו גרשום דהוי משום צער בעלי חיים.

ברם ,אע״פ שגם מלשון הספרי משמע

והנה לכאורה נראה לומר שלפי דבריו של

שעיקר הדין האמור בזה הוא שלא ידונו

הרמ״ה לא בעינן כלל להא דכתב רש״י

שנים ביום אחד אבל מ״מ אכתי צ״ע היאך

שקודם גמ״ד ליכא עינוי משום שהוא מצפה

הוי דבר זה בכלל קרא דותלית אותו דאיירי

להצלה ,אלא אפילו אם גם קודם גמ״ד הי׳

במיתה .וצ״ל שהדרש הוא שלא נגרום

מצפה למיתה אכתי לא שייך בזה איסורא,

להמית שנים ביום אחד ע״י שנדון שנים

דהא לכאורה נראה פשוט שהדין של בדור

ביום אחד (דהא אם נדון א "כ נבוא לגמור

לו מיתה יפה לא שייך אלא לאחר שכבר

את שני הדינים ביום אתד ולהמית שניהם

נתחייב מיתה ונאמר בזה שחייבים להמיתו

מיד באותו היום כדי שלא לבוא לידי עינוי

באופן קל ,אבל מקודם שנתחייב מיתה לא
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דבר

משה

סנהדרין ל״ה• ע״א

שמז

שייך דינים של ברור לו מיתה יפה .אמנם

ע״י שיגמרו את הדין בשבת סמוך לחשיבה

לפי שיטת רבינו גרשום דשייך לאסור משום

עיי״ש .אמנם עיין ברם"ה דנראה להדיא

צער בעלי חיים אתי שפיר דברי רש״י.

מלשונו שהיתה לו גירסא אחרת בסוגיין,

דמכיון דהוי משום צער בעלי חיים שפיר

וקושיית הש״ס לא היתה שנגמור את דינו

הוצרך לומר שלפני גמ״ד ליבא צערא.

בשבת אלא שנגמור את דינו במעלי שבתא

אמנם לפ״ז צ״ע על הרמ״ה שהעתיק שם

ונהרוג אותו בשבת ,ועל זה אמרינן שבשבת

את דברי רש״י ד״נ״ל אע״ג דיליף עינוי הדין

א״א להמיתו משום שאין מיתת ב״ד דוחה

מדרשא דברור לו מיתה יפה.

שבת ,ולא

ואפשר לומר דאע״ם שכתב הרמ״ה דהוי

(ואפשר

במוצ״ש משוס דבעינן יום

שגרס

כן בגלל

קושיית תוס׳

בכלל הך דרשא מיוחדת של ברור לו מיתה

שהקשו שגם בלא הא דאין רציחה דוחה

יפה ,אבל מ״מ בודאי הרי הוא מודה דהוי

שבת א״א לגמור את דינו בשבת משום

־-גם בכלל הדין הכללי של גמ״ה הלמד נמי

שבות .ועיין בדבריו איך שיישב הא דבעינן

מקרא דואהבת לרעך כמוך כמו דמשמע

הלנת דין ,ועיין עוד באות הבא) .אמנם לפי

מדברי הרמב״ם בריש פי״ד מהל׳ אבל,

גירסתו הדרא קושיית החו״ח לדוכתא ,דהא

ומש״ה שפיר הוצרך הרם "ה לטעמו של

מכיון שגמרו את דינו במעלי שבתא הרי יש

רש״י והיינו כדי לומר למה לא שייך קודם

זמן מרובה עד מוצאי שבת ,וא״כ למה

גמר דין הדין הכללי של גמ״ח.

בעינן טעמא

וע״ע ברש״י בשבת דף ל״ג ע״א ומו״ק

דכנגד השמש ,תיפוק לי׳

משום עינוי הדין.

דף י״ר ע״ב ואבות פ״ה משנה ט׳ שכתב

אמנם נראה דקושיא מעיקרא לא קשה

דשפיר יש איסור של עינוי הדין גם קודם

מידי ,והיינו משום רטעמא דוהוקע עדיף

גמ״ד ,ותום׳ במו״ק שם ולקמן כאן בדף

טפי מטעמא דעינוי הדין גם בלא שום נפ״מ

פ״ט ע״א כתבו כרש״י כאן____ ______ .

לדינא ,והיינו משום דבעינוי הדין לא נאמר

רלא) בענין עינוי הדין.

אלא איסור בעלמא על הא שמשהין אותו,

עיין בסוגיין דמבואר דאין מתחילין ד״נ

ולא נאמר בזה שום דין בגוף המיתה ,ואם

ידונו לחובה

שיהו אותו קודם שהמיתוהו בודאי נתקיים

יצטרכו לגמור את הדין בשבת ולא יוכלו

דין מיתת ב״ד ,רק שעברו על האיסור של

להרוג אותו לא בשבת משום דאין רציחה

עינוי הדין ,אבל בהא דבעינן נגד השמש

דוחה שבת ולא במוצאי שבת משום דכתיב

פשיטא שנאמר תנאי בגוף המיתה דבעיא

הוקע אותם לה׳ נגד השמש דהיינו ביום

יום ,וי״ל שהוא גם מעכב והיכא שהרגו

ולא בחד בשבת משום דהוי עינוי הדין.

אותו בלילה לא נתקיימה מצות מיתת בית

ועיין בספר המרא וחיי שהקשה דלמה לא

דין

(מיהו ההורגו פטור משום דגברא

סגי בטעמא דעינוי הדין גם להא שא "א

קטילא קטל כיון שנגמר דינו) ,ומש״ה

להרוג אותו במוצאי שבת בלילה ולמה

כשאמרו שא "א להרגו במוצאי שבת שפיר

בעינן טעמא דכבגד השמש .ותירץ דהיינו

אמרו משום דבתיב נגד השמש ,דאע״פ

משום דאפשר לעשות שלא ע״י עינוי הדין

שבודאי איכא בזה גם משום עינוי הדין

בערב

שבת

משום

שאם
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דבר

סנהדרין מ״ה ע״א

שצט

משה

הדרשא של ר״נ דדריש ואהבת לרעך כמוך

להקיש בכה״ג ,רהא מאחר דידעינן דינא

ברור לו מיתה יפה ,וסבירא להו לרבנן ריפה

דרב נחמן א״כ גם הא גופא שאיש נסקל

לה^להפקל לבושה ולא להתבזות מלמות

ערום הרי הוא משום דבעינן מיתה יפה

מהר ע״י בזיון דערומה ,ופרכינן נימא ר״נ

דהיינו שימות מהר ,ועיקר הדין האמור בזה

תנאי היא רהא ר״י ס״ל דנסקלת ערומה.

הוא דין מיתה יפה ,וא״כ תו לא שייך לומר

ומסקינן דגם ר״י ס״ל דבעינן מיתה יפה רק

כן באשה אם נאמר שבאשה בזיוני עדיף

דס״ל דיותר נת לה להתבזות ולמות מהר.

ולהסקל ערומה אינה יפה לה.

והנה לפי דברי רש״י הנ״ל שכתב דטעמא

אמנם הא ליתא ,רהא כבר הוכחנו באות

דר״י הוא משום דהשוה אשה לאיש לכל

הקודם רהא דס״ל להרמב״ם רהא דאיש

מיתות שבתורה צ״ע טובא מאי פרכינן דר״^^סקל ערום הרי הוא ביסודו דין מיתה יפה
תנאי היא ,ואמאי בעינן לתרוצי דם"ל לר״י

היינו דוקא לבתר דמסקינן שגם באשה ס״ל

שערומה יפה לה טפי ,הלא לפי דברי רש״י

לרבי יהודה שמוטב לה למות מהר ושצערא

הנ״ל איכא למימר שלעולם מודה ר״י לרבנן

דגופא עדיף ,דלפ"ז צ״ע אמאי בעינן קרא

שלבושה קיל טפי רק דס״ל שאשה נסקלת

ראותו בלא כסותו באיש דתיפוק לי׳ משום

ערומה משום הגזה״ב של השוה אשה לאיש

מיתה יפה ,ועל זה תירץ הרמב״ם רהא גופא

לכל מיתות שבתורה.

קמ״ל קרא ראותו רטוב לו למות מהר אע״פ

מש "כ

שמתבזה ,אבל בהס״ד של הגמ׳ אכתי לא

הרמב״ם בפיה״מ בסוגיין דטעמא דאיש

ידעינן כלל רהא דאיש נסקל ערום הוי

נסקל ערום הוא משום שימות מהר ,ואע״פ

ביסודו דין מיתה יפה וא״כ אכתי קשה

שמבואר בסוגיין שהוא משום הדרשא של

כהנ״ל.

ולכאורה

יש

ליישב

על

פי

אותו בלא כסותו ,ורק באשה דלא כתיב בה
קרא בעי ר״י הך טעמא רתמות מהר כדי

רפד) ואהבת לרעך כמוך ברור
לו מיתה יפה.

מיהא חזינן דס״ל להרמב״ם שגם באיש

עיין בתד״ה ברור וכו׳ שכתבו וז״ל ,י״מ

אע״ג דכתיב בי׳ קרא ראותו אבל מכל

משום דלרעך כמוך לא שייך מחיים דחייך

מקום מאחר שזכינו להדין של ר״נ של ברור

קודמין ,וי״מ משום דכתיב ברישי׳ דקרא לא

לו מיתה יפה אם כן מסתברא לומר שזוהי

תקום ולא תטור ולשון נקימה היינו מיתה

גם הכוונה של קרא ראותו בלא כסותו ,וקא

כדאמרינן לקמן וכו׳ עכ״ל .הרי דסבירא

משמע לץ שזוהי המיתה היפה ,ולפ״ז שפיר

להו דכוונת ר״נ היא למימר דקרא דואהבת

מקשינן דכי ר״י לית לי׳ הא דר״נ וא״א

לרעך כמוך איירי במיוחד אשעת מיתה,

לתרץ שלעולם גם ר״י מודה דבעינן בעלמא

ומש״ה הוצרכו לפרש מהיכא משתמע הכי.

מיתה יפה ,והרי הוא מודה לרבנן שלבושה

אמנם עיין ברמב״ם בפי״ד מהל׳ אבל ה״א

הויא מיתה יפה ,רק דם"ל שאשה נסקלת

דמשמע מדבריו דעיקר מצות גמ״ח האמורה

ערומה משום הקישא ראשה לאיש .רזה

בכל מקום למדה היא מקרא דואהבת לרעך

אינו ,דאי משום הא לחוד לא הי׳ שייך כלל

הי׳ אפשר לומר

לומר שהיא נסקלת ערומה ,אבל מ״מ הא

כמוך ,ולפ״ז לכאורה
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^זצרהוזכטח!

דבר

ת

משה

סנהדרין מ״ה ע״א

שבאמת לא איירי הפסוק במיוחד אשעה

מוכרחת להיות באופן שיתכן בה דין זה,

מיתה ,רק דלא גרע משאר גמ״ח ,ומאי

ומש״ה

דדריש ר״נ שחייבים לברור לו מיתה יפה

בשריפה הגוף הוצרכו להוסיף דמ״מ גם

פירושו הוא שגם זה נכלל הוא בחובת

בזה הי׳ שייך קיום של ואהבת לרעך כמוך,

גמ״ח .ובאמת צ״ע על דברי התום׳ מי

ומזה מוכח דקרא דואהבת לרעך כמוך איירי

הכריחם לומר ראיירי פסוק זה במיוחד על

להדיא אשעה מיתה ,ראם לא כן מנ״ל

מיתות ב״ד (ואפילו אם נאמר שאותם

דבעינן אפשרות של מיתה יפה ,ומש״ה

דברים שנתרבו משום ברור לו מיתה יפה

שפיר הוצרכו תום׳ לפרש מנין לנו שהפסוק

נעשים לבסוף תנאים בעצם מעשה המיתה,

איירי במיתה.

כשאמרו

שלעולם

ה״א

דהוי

וצריכים לעשות כן אפילו למי שאין אנו

אמנם אע״ג דנקט הש״ס דקרא דואהבת

מחוייבים לאוהבו מכיון שזוהי סקילה ,וכמו

איירי במיוחד על שעת מיתה ,וכמו שביארו

שצדדנו באות רפ "ב ,אבל מ "מ גם לפ״ז

תום׳ המשמעות לזה ,אבל מ״מ אכתי צ״ע

אכתי אפשר לומר דלא איירי קרא אודות

'מנ״ל להש״ס דאיירי בכל הד׳ מיתות עד

מיתות ב״ד במיוחד ,אלא לעולם נכלל הוא

שהוצרכו לפרש היאך יוכל להתקיים דין זה

בכלליות הדין של גמ״ח שנלמד מהך קרא,

1ם בשריפת הגוף.

רק

שכשחדשה

התורה

מעשה

סקילה

הכוונה היא לסקילה שנשלמו בה גם תנאי

רפה) מאי אותר.

גמ״ח .ומאחר שזוהי סתם סקילה האמורה

עיין בסוגיין דפרכינן מאי אותו אילימא

בתורה אכתי איכא למימר דהוי חלק מעצם

אותו ולא אותה והא כתיב והוצאת את

מעשה הסקילה ושהוא נוהג גם בישראל

האיש ההוא או את האשה ההיא ע״ב .וצ״ע

מומר אע״פ שלא נאמר עליו קרא דואהבת,

דאי משום דכתיב אותו הא כבר ילפינן

רהא ליכא טפי מחד מעשה סקילה ,וצ״ע).

בב״ק דף ט״ו ע״א ובקידושין דף ל״ה ע״א

ונראה דמקורם של תום׳ הוא מלקמן

דהשוה הכתוב איש ואשד .לכל עונשין

ברף נ״ב ע״א רילפינן דמצות שריפה הויא

שבתורה אפילו אם הפרשה כתובה בלשון

בשריפה נשמה וגוף קיים גם מג״ש וגם

זכר ,וא״כ למה בעינן היקש מיוחד למיתות

מדינא דר״נ דברור לו מיתה יפה .ופרכינן

ב״ד .ואולי בעינן היקש מיוחד במיתת ב״ד

וכי מאחר דאיכא דר״נ ג״ש ל״ל ,ומתרצינן

משום דה״א דחם רחמנא עלי׳ שלא תיהרג*

אי לאו ג״ש ה״א שריפה נשמה וגוף קיים

מיהו אכתי קשה על זה דכמו שהביאו שם

לאו שריפה היא כלל ואי משום ואהבת

קראי

לרעך כמוך לפוש לי׳ הכילי זמורות כי היכי

שבתורה ולכל מיתות שבתורה (פי׳ תשלומי

דלישרוף לעגל קמ״ל ע״כ ,ולכאורה הא

כופר עיי״ש) ועשו צריכותא להא דבעינן

דסריך ואי משום ואהבת וכו׳ צ״ע טובא,

קרא בכולהו ,הה״נ דהו״ל לאתויי גם הך

דמי יימר דבמיתת ב״ד יש אפשרות לקיים

קרא דהשוה איש ראשה לעונש מיתה .ויש

ואהבת לרעך כמוך ,ומדברי הש״ס חזינן
להדיא דנקטינן לדבר פשוט שמיתת ב״ד

ליישב.

דהשוה

איש

ואשה

לכל

דינים

*} עי׳ מירושה וב״ק שם.
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דבר שבמנין
באורים והבהרות
על חלק העשין של

ס&ר המעוות להרמב״ם

מאתי

אלי׳ קושלבסקי
בן לאאמו״ר הרהגה״צ משה אהרן זצוק״ל

C

פעיה״ק ירושלים תובב״א
תשמ׳־ג

S3

קצב

דבר

ספר המצוות

שבמנין

I

I

להכריע בהקדמת הצלת נפשות ,דבזה יש ללכת אחר

דאורייתא ,אין פירושו שצב״ח הותר מכל וכל ,ואין

החשיבות כדאיתא בהוריות במשנה (דף י״ג) ,אלא

מצוה למנוע צער וכאב מבע״ח ,דהא רחמיו על כל

שרבנו נותן טעם שלולי המצוות האלו המחייבות

מעשיו כתיב ,די״ל דדוקא לגבי פריקה אין לחייב משום

בהגשת עזרה למי שהוא בדרך במצב שהוא זקוק

צב״ח ,מאחר דחזינן שצב״ח הותר.לתועלתו ולצרכיו

לפריקה או לטעינה יתכן שאי פעם בהיותו עזוב לבדו.
ויהי׳ דואג לבהמתו ולממונו יבא לידי סכנה.............. .

של האדם ,כמו השתמשות אפילו בעבודת פרך ,וכן
שחיטה וכד׳; ולכן י״ל דגם פריקה שהיא טרחה לא

ברם .י״ל שהטעם של צער בע״ח אינו המכריע מצד

חייבתו תורה אם הוא לא לרצונו .וכעין •זה כתב הנ״י

עצמו .אלא מאחד שיש בפריקה אף משום צער בע״ח

בשם הר״ן (בב״מ שם) לגבי זקן שאינו לפי כבודו פטור

הרי שבפריקה עלול בעל הבהמה יותר לבוא לידי סכנה
מבטעינה ,לפי שנוסף על כך שאדם בהול על ממונו

מפריקה ,ואפילו למ״ד צב״ח דאורייתא .משום שכבודו

הריהו עשוי להשתהות יותר בפריקה מחמת שיחוס על

הוא ג "כ מצרכי האדם שדוחה צב״ח ,יעו״ש.
ולפ״ז שפיר שייך הטעם שיקז להקדים פריקה לטעינה

צערה של בהמתו ולכן הוא עשוי להתעכב יותר ,ושפיר

משום צב״ח ,דכיון דממ״נ יצטרך לטרוח .לכן יש

י״ל שהטעם דצער בע״ח הוא גורם נוסף שנוגע בסכנת

להקדים הפריקה ,אבל בבהמת גוי שלולי צב״ה אין

נפשות .מלבד צער הבהמה עצמה ,ובכגון דא .היכא

עליו מצות פריקה .אין גם לחייבו משום צב״ח .כי

שהאחד עלול יותר להגיע לסכנה מאשר חבירו יש
' להקדים הצלתו אע״ס שהכירו חשוב הימנו .וניחא בזה

הטרחה היא נגד רצונו ולהנ״ל לא תקשי גם מה שציין

הא דפסק רבנו שמצות פריקה קודמת לטעינה משוף

הגר״א שם כסתירה ,שבה׳ שבת פסק רבנו דצב״ח
דאורייתא יעו״ש .די״ל דהתם ביק שרוצה לטרוח ולהקל

צב״ח .אפילו לדעת הגר״א אליבא דרבנו שצב״ח לאו

לבהמה שלא תצטער ,ודאי שיש בזה מצוה שדוחה

דאורייתא.

איסור דרבנן ,משא "כ בפריקה שאינו רוצה בטרחה

אמנם נראה דאף אי נימא דרבנו פוסק צב״ח לאו

בכה״ג צב״ח לאו דאורייתא.

מצוה רד

להשיב אבדה ,שנאמר השב תשיבם י^אחיך
היא שצונו להשיב האבדה לבעליה והוא אמרו .ית׳ השב תשיבם לאחיך ובבאור אמרו
השבת אבדה עשה היא ואמרו גם כן באבדה נמצינו למדין שהוא עובר על עשה ועל לא

,

תעשה והנה נבאר לא תעשה של אבדה במקומו וכבר התבארו דיני מצוה זו בשני ממציעא.
,
״*
כתב רבינו (בריש ס׳ י״א מה׳ גו״א) וז״ל :השבת אבירה
לישראל מ״ע שנא׳ השב תשיבם ,והרואה אבירת ישראל

ובכ״מ הביא בשם הרנב״ר ,דמדנקט רבינו הטעם "שהרי
התחיל במצוה" ,משמע שלאו דוקא בהמה (כדעת שאר

ונתעלם ממנה והניחה עובר בל״ת שנא׳ לא תראה וגו׳,

המפרשים) ,אלא כל דבר אבירה משהתחיל בהשבתה

ובטל מ״ע וכו׳ עכ״ל.

אין פטור משום זקן ואינה לפי כבודו ,יעו״ש .ולכאורה

מדברי רבינו אלו מביא הנמו״י סיוע לדעת הרנב״ר,

להרנב״ר שמתחייב בעשה דהשבה משעת ראי׳ ,מה
החילוק בין התחיל ללא התחיל בהשבה? .ולהנ״ל

שלא נטלה( ,יעו״ש בט״ז סי׳ רנ״ט).

החילוק הוא בוה ,דלפני שהכישה יש עליו רק מ״זן

ד״השב" ,ומזה פטרהו תורה ,אבל לאחר קזטיפל בה חלו

שהעשה ד״השב" חלה מיד על הרואה את האבידה ,אף

ונראה דגם לשיטה זו ,שהעשה דהשב חלה על המוצא
משעת ראי׳ ,מ״מ יש חילוק בין קודם שנטלה לאחר

י על המוצא חיובי שמירה ,ואין בשומר פטור משום אינה

שנטלה לגבי שומר אבירה ,משום דשומר צריך קנין,

לסי כבודו .ובדרך זו .מתרצים .לשיטה זו ,הא דאמרד

ובאבידה הקנין הוא התחלת הטיפול כאבירה ,וכמו
בשומרים שהקנין הוא התחלת השמירה .וכן יש ללמוד

בבאה לידו לפני יאוש שוב לא מהני יאוש ,וברז^
והמתין עד שנתיאשג הבעלים מהני היאוש ,הא מאחר

מהא דפסק רבינו (בפי״א מגו״א הי״ד) וז״ל :אם מצא

דמשעת ראי׳ מתחייב בעשה ד״השב" ,מה החילוק בין
ראה לנטלה? ומסבירים עפי״מ שכתב הרמב״ן בשם

בהמה והכישה נתחייב להטפל בה ולהחזירה אע״פ
שאינה לפי כבודו ,שהרי התחיל במצוה וכו׳ עכ״ל.

גאון במלחמות (בפ״ב דב״מ) וז״ל :דבשלמא היכא
£

דבר

שבמנין

ספר המצוות

דנטלה בתורת אגידה ,ולא ע״מ לגודלה קודם יאוש,

קצג

בחזרה ,בכה״ג מהני יאוש .לכן קובע הרמב״ן שיאוש

דא״א לקנותה ביאוש משום דישנה ברשות בעלים,

ברשות אינו יאוש ,משום שהחפץ אינו אבוד לגמרי,

ושומר שכר שלהם הוא ,הלכך לעולם אינה נקנית ביאוש

שהרי הוא אצלו ולא ילך לאיבוד ,ומשום כך יש סיכוי

הואיל וישנה ברשות הבעלים וכו׳ ,עכ״ל .ולהנ״ל ניחא

שבמשך הזמן ימצא אותו ,ולכן אין אבידה כזאת

שאע״פ שמשעת ראי׳ מצות השבה עליו ,מ״מ אינו

מצדיקה את היאוש .ומדמה הרמב״ן יאוש באבידה
שהגיעה ליד המוצא לפני יאו&ז ליאוש ברשות ,דכיון

י
שנטלה.
ובביאור דבריו כתב הקצוה״ח בסי׳ רנ״ט וז״ל :ולכן

שהמוצא מחוייב בשמירת האבידה כשומר שכר ,שאין
לך שמירה מעולה מזו ,וכמש״כ הטור (בסי׳ ש״ג)

נראה דהרמב״ן לא אתי לאפוקי רשות בעלים ,אלא

"דשו״ש בעי למיתב ולנטורי יממא ולילא" ,נמצא

ברשותו נמי אהני יאוען ,כל היכא דלא חצירו וזכה לו,

דהחפץ הוא שמור אלא שלשעה הוא'אבוד ממנו,

וכמו האי דכתב הרמ״א בסי׳ רס״ח ע"ש ,אלא דכתבו

וכשיודע המוצא יקבלנו בחזרה ,הרי זה דומן? ליאוש
f
ברשות.

נקנית ביאוש הואיל וישנה ברשות הבעלים ,והיינו דכיון

ומצאתי ברמב״ן בחדושיו לב״מ (דף כ״ה) על המשנה
ד״ה הא דתנן מחצי׳ ולחוץ וכו׳ ,ח״ל :והא דאמרינן

נעשה שו״ז $בראי׳ בעלמא ,ולכן מהני יאוש קודם

להא "דידו כיד הבעלים ושומר שלהם הוא" .הלכך אינה

שהשומר אינו י מיאש שהרי הוא תחת ידו וידו כיד
הבעלים ,א״כ יאוש דבעלים לא מהני וכו׳ עכ״ל .ובעל

מצא בכותל ישן הרי אלו שלו ,מפני שיכול לומר של

הנתיבות מפרש ח״ל" :דכיון דמונח במקום המשתמר
של הבצלים הרי לא • יצא מישותו וכו׳ והוי כשלוחו

אמוריין הי׳ ,ואוקימנא בדשתיך טפי ,ואי ישראל
אצנעיינהו אסור ,אע״פ שנראה שנתיאשו ,מפני שהוא

שמשמרה ,ולא הוי אבירה ,ולא מהני יאוש ,עכ״ל.

מקום המשתמר לגמרי וליכא יאוש וכו׳ עב"ל .הרי כל

ונראה להוסיף בביאור דבריהס״והוא ,דהרי יאוש אינו־

שהוא במקום שמור לא מועיל היאוש ואין תלוי דוקא

כמו הפקר שהוא מעביר בעלותו מהחפץ ,אלא משום
שהחפץ אבוד ממנו .ולפי התנאים אין סיכוי לקבלו

"ברשות שלו" ,אלא שכל שהוא שמור .ולא ילך לאיבוד
לגמרי אין כאן תנאי יאוש וכמבואר.

־

'

.

־

*מצוה רה

.

.

.

להוכיח החוטא ,שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך

־

היא שצונו להוכיח החוטא ןןו מי שירצה לחטוא ולמנוץ אותו ממנו במאמר ותוכחה ואין
ראוי לנו שיאמר אחד ממנו אני לא אחטא ואם יחטא זולתי מה לי דינו עם אלהיו זה הפך
התורה אבל אנחנו מצווין״שלא נמרה ושלא נעזוב זולתנו מאומתנו ■שימרה ואם השתדל
.להמרות חייבין אנו להוכיחו ולהשיבו ואע״פ שלא יצא עליו עדות יחייב עליו דין והוא

אמרו ית׳ הוכח תוכיח את עמיתך ונכנס בצווי הזה שנאשם קצתנו לקצתנו כשיחטא איש
ממנו ל^יש ולא נטור לו ונחשוב לו עוץ אבל נצטוינו להוכיחו במאמר עד שלא ישאר דבר
׳ בנפש ולשק ספרא מנין .אם הוכחתו אפילו ארבעה וחמשה פעמים חזור והוכיח תלמוד לומר
הוכח תוכיח יכול אפילו אתה מוכיחו ופניו משתנות תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא
וכבר בארו החכמים שחיוב מצוה זו על כל אדם ואפילו הפחות לנכבד הוא חייב להוכיחו
ואפילו קלל אותו ובזהו לא יסור מלהוכיחו עד שיכהו כמו שבארו מקבלי התורה ואמרו עד
הכאה.ויש למצוה זו תנאים ומשפטים התבארו במקומות מפוזרים מהתלמוד.
י
י .
1׳
ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי
?!צות התוכחה  .ביארה כאן רבנו ,שהיא שלא נניח
 ■fe-y׳«•'»•״ •
־ ־ • ־■ •־» ■■-״• -י' • ז*'•־8׳ ?/יי “»r.• ־ ׳־־ י
י
לעמיתנו לחטוא ,אלא חובה עלינו למנעו מן החטא •
׳
העולם הבא וכו׳" עכ״ל.
ולהשיבו למוטב .ונראה שזהו חסד רוחני להב?? את
והוסיף רבנו לבאר כי התוכחה מועילה להוציא
עמיתנו לדרך*הישרה ולחיי העולם הבא .ועי׳ דברי רבנו י המשטמה מלבו ,ולכן בעבירות שבין אדם לחבירו,

כהל׳ דעות(-פ״ו ה״ז) ,ת״ל" :הרואה את חברו שחטא
או שהלך בךרן*לא טובה ,מצוה להחזירו לכלטב וכו׳,
*

מצוה על הנפגע להוכיח הפוגע כדי שלא יטור לו שנאה.
וכן ביאר רבנו בהל׳ דעות (שם ה״ה וה״ו) ,וז״ל:׳כל

דבר

הצד

ספר המצוות

שבמנין

השונא אחד מישראל עובר בל״ת ,שנאמר" :לא תשנא

מראש ,ושלא יקפיד עליו כלל ,וממילא לא יכשל מהיום

את אחיך בלבבך" וכו׳ .כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו

והלאה .ואע״פ שזו מידת חסידות ,מ״מ מאחר שישנה

וישתוק וכו׳ ,אלא מצוה עליו להודיע ולומר לו למה

אפשרות להצילו מהחטא שבין אדם לחברו ,אין לו

עשית לי כך וכך וכו׳ ,שנאמר" :הוכח תוכיח את
עמיתך" וכו׳ ,עכ״ל .ועי׳ חינוך מצוה רל״ט ,וז״ל:

רשות להכלימו ולהוכיחו ,דע״ז נאמר "לא תשא" .ורק

"משרשי המצוה ,לפי שיש בזה שלום וטובה בין אנשים,

בעבירות שבין אדם למקום שאין עצה להצילו מהחטא,
בזה למדנו מדברי קבלה ,שאין בתוכחה משום "לא
,

כי כשיחטא איש לאיש ויוכיחנו במסתרים ,יתנצל לפניו

תשא״.

ויקבל התנצלותו וישלים עמו ,ואם לא יוכיחנו ישטמנו

שוב התבוננתי די״ל שמה שכתב רבנו ש״לא הקפידה
תורה אלא על המשטמה" ,שזה כולל גם עבירות שבין

בלבו וכו"׳ ,עכ״ל .ושם ה״ה כתב רבנו ,ת״ל" :המוכיח

■

את חברו תחילה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו.

אדם למקום ,והוא עפ״י דברי התוס׳ (פסחים קי״ג ע״ב),

שנאמר :״ולא תשא עליו חטא׳/כך אמרו חכמים :יכול

שהקשו במה שאמרו שם שהרואה דבר• ערוה בחברו
מצוה לשנאותו ,ממה .ששנינו (ב״מ ל״ב ע״ב) אוהב

שאתה מוכיחו ופניו משתנות? ־ת״ל :ולא תשא עליו
חטא וכו"׳ ,עכ״ל.

״

.

לפרוק ו^ונא .לטעון ,מצוה להקדים השונא כדי לכוף

מדברי רבנו אלו מתבאר ,שמצוה זו של הוכח תוכיח

את יצרו.־והשתא מה כפיית יצר שייך כיון שמצוה

בדברים שבין אדם לחברו קשורה עם שני הלאווין של

לשנאתו?.ותירצו ,וי״ל כיון שהוא שונא את חברו גם

״לא תשנא״ — ו״לא תשא" ,והעשה באה במיוחד

חברו שונא אותו וכו׳ ובאים מתוך כך לידי שנאה

(בדברים שבין אדם לחברו) כדי להוציא את המשטמה

גמורה ,ושייך בזה כפיית היצר ,ע״ב .וכן הוא גם דעת

מלבו של הנפגע ,נמצא שמצוות התוכחה חלוקה^,דלגבי

רבנו (בסוף הל׳ רוצח ושמירת הנפש) שיש להקדים

עבירות לשמים התוכחה היא לשם החזרתו למוטב,
לחברו העיקר הוא להסיר

טעינת השונא שמצוה לשנאתו ,לפריקת חברו ,ומשום
לכוף את יצרו ,והוא כפי׳ התנפ/פנ״ל .ול<*״ז הלאו של

המשטמה .וזהו שכתב רבנו (שם ה״ט) ,ת״ל" :מי

* "לא תשנא" נאמר גם לגבי מי שעבר על עבירות שבין

שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו וכו׳ ומחל לו בלבו,

אדם למקום .ואף שבגמרא פסחים קי״ג איתא שמצוה

ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות ,לא הקפידה

לשנאתו ,י״ל דהוא דוקא אחר שהוכיחו ברכות ,וכמו

תורה אלא על המשטמה" ,עכ״ל.

שכתב בספר החינוך מצוה רל״ח ,וז״ל" :אבל בשנאת

וכן משמע מזה שמחלק רבנו בין עבירות שבין אדם
לחברו ,שאסור לבזותו ולביישו ,והוא מלאו ד״לא

הרשעים אין בו איסור אלא מצוה לשנאותם אחר
שנוכיח אותם .על חטאתם כ״פ ולא רצו לחזור בהם",

תשא" ,לבין עבירות שבין אדם למקום שמצות התוכחה

עכ״ל .וזהו המקור למש״ב רבנו בהל׳ ח׳ שמתחילה לא

בהם גם בקשות לאחר שדבר אתו ברכות ולא קבל.

ידבר עמו קשות ,ואח "כ חלק בין עבירות שבין אדם

שכתב רבנו (שם ה״ה) ,ת״ל" :בד״א בדברים שבין אדם

לחברו לבין דברי שמים .שבדברי שמים אם לא קבל

לחברו ,אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימים

ממנו בסתר מכלימין אותו וכו׳ ,משום דבתחילה לפני
שהוכיחו הוא ב״לא תשנא" ,ואחר שלא .קבל ברכות

ובדברים

שבין אדם

אותו ברבים ,ומפרסמים חטאו ומבזים ומקללים אותו
עד שיחזור למוטב ,כמו שעשו כל הנביאים בישראל",
עכ״ל .ובכס״מ שם ,ד״ה בד״א וכו׳ "פשוט" .ולהנ״ל זה

מצוה לשנאתו ואין בו משום "לא תשא" .ולכן מצוות

התוכחה היא בכל האופנים עד שיחזור למוטב .אבל

פשוט משום דהני קראי נאמרו בדברים שבין אדם

בדברים שבין אדם לחברו ,סובר רבנו שאין משום מצוה

לחברו ,ובזה העיקר להסיר המשטמה ,אבל בעבירות

לשנאתו ,וכדמשמע מקרא דרק משנאיך ה׳.

שבין אדם למקום לא נאמרו הלאווין ד״לא תשנא" ו״לא

עוד נראה דהא דמחלק רבנו בין עבירות שבין אדם

תשא" ולכן חייב בתוכחה אפי׳ בקשות .עוד אפ׳>ל

לחברו לבין עבירות שבין אדם למקום ,שבהן נוהגת

שלגבי דברים שבין אדם למקום בא הגילוי בדברי קבלה

מצות תוכחה גם נוקשות ,הוא משום ס״ל שבעבירות
אלו לאחר שלא קבל ממנו התוכחה עליו למסור לבי״ד,

בסוף ספר נחמי׳ (י״ג כ״ה) "ואריב עמם ואקללם ואכה
מהם אנשים ואמרטם ואשביעם באלוקים וגו׳".

.

(ויעוץ בספר חפץ חיים כלל ד׳ ס״ק ה׳) ,ואס^נמד
במרדו אזי ביה״ד הם שכופים אותו להמנע מלשנות

ופירש״י "כדי להוכיחם".
אכן בעבירות שבין אדם לחברו ישנו גם החלק שבין

בחטאיו ,וכמו שבי״ד מצווין לכסות עליו לקיים מצוות,

אדם למקום ,שע״ז צריך תשובה (עי׳ רמב״ם ריש הל׳

כן הם מצווין למנוע את האדם מן העבירה ,וכמו

תשובה) .צ״ל דהעיקר בתוכחה הוא שיעזוב דרכו ולא
יוסיף בחטא מכאן ואילך .ולכן יש עצה שימחול לו

שמצינו בדברי קבלה בקרא דנחמיה "ואכם ואמרטם
וגו"׳ ויעויין בהל׳ סנהדרין פכ״ד הל׳ ח׳ .וכן ^וא

דבר

ספר המצוות

שבמנין

קצה

משמעות לשון רבינו (בה׳ דעות פ״ו ה״ה) שמתחיל

מכלימים אותו ברבים ,ומפרסמים חטאו ,ומבזים

בלשון יחיד" ,המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר לו

ומקללים אותו עד שיחזור למוטב" ,הרי שכל זה לא

קשות עד שיכלימנו" ולבסוף משתמש בלשון רבים,

נעשה ע״י המוכיח עצמו אלא ע״י בי״ד ,וכדמסיק שם,

"בד״א וכו׳ אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר

"כמו שעשו כל הנביאים בישראל".

מצוה רו

לאהוב כל אדם מבני ברית ,שנא ,ואהבת לרעך כמוך
היא שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו כמו שנאהב עצמנו ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי
כחמלתי ואהבתי לעצמי בממונו וגופו וכל מה שיהיה ברשותו או ירצה אותו וכל מה
שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה שאשנא לעצמי או למי שידבק בי אשנא לו כמוהו

והוא אמרו ית׳ ואהבת,לרעך כמוך.
האהבה שנצטוינו עלי׳ בעשה ,אינה רק אהבה שבלב,

אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר

אלא הנהגת החסד במעשה עם כל אחד מישראל.
ומתבאר מדברי רבינו שגדר ושיעור הנהגה זו הוא ש״כל

ואהבת וגו׳ ,לפיכך צריך לספר בשבחו ,ולחוס על ממונו

שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו" ,והרי זה נלמד ממה

כאשר הוא תס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו וכו׳,
עכ״ל .הרי מבואר שהציווי "ואהבת" בא על הרגשת

שנאמר "כ^וך" .וכן הוא מפורש במש״ב רבינו בה׳ אבל

האהבה שבלב ,ו״כמוך" פי׳ כגופך ,והיינו שזה מיסוד

(פ׳ י״ר ה״א) וז״ל^ :צוות עשה של דבריהם לבקר

המצוה — שנאהוב חברנוענגופנו ,והנהגת החסד היא

חולים ,ולנחם אבלים ,ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה

תוצאה ,מרגש האהבה ,וכמש״כ "לפיכך וכו"׳ .וכן
י
משמעות לשון רבינו כאן.

.וללוות האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי קבורה וכו׳ .ואלו
הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור .אע״פ שכל
מצוות אלו מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך,

כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותס׳אחרים לך ,עשה

ונראה שהמקור לדבריו אלו הוא מהירושלמי (נדרים

פ״ט ה״ד) :לאי תקום ולא תטור את בני עמך — היאך

אותם לאחיך בתורה ובמצוות ,עב "ל .והנה אעפ״י

עבידא? הזי מקטע .קופר ומחת סכינא לידי׳ ,תחזור
ותמחת לידי׳? ואהבת לרעך כמוך — ר׳ עקיבא אומר:

שדברי רבינו מראין שיש לקיים מצוות "כמוך" באופן

•זה כלל גדול בתורה ,בן עזאי אומר :זה ספר תולדות

חיובי ,אין זה לגמרי כך ,שהרי קי״ל "שלך קודם לשל

אדם (בראשית ה׳ א׳) זה כלל גדול מזה ,והיינו שמפרש

כל אדם" ,ומשום כך מצינו (שבת ל״א) שהלל תרגם

■שלא־ שייך שאחד ירצה לנקום מחברו ,על דרך המשל,

ציווי זה לגר שבא לפניו "כל דעלך סני לחברך לא

למי שחתך ידו האחת ,האם יתנקם ויחתוך ידו השני׳

' תעביד" ,וכן הוא בתרגום׳ יונתן "ותרחמי לחברך דמן

שעשתה זאת? אף הבא להנקם מחברו דומה לזו ,שכל

אנת סני לא תעביד לי"׳ ,והיינו שפי׳ את המצוה במובן

ישראל הרי הם כגוף אחד ,והנוקם מחברו כנוקם
’מעצמו .ומסתייע הירושלמי ממה שאמר ר״ע :ואהבת

הא ודאי שי^ז בקיומה מ״ע^שבכל מה שהוא מטיב

לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה ,וכתתו שה״כמוך"

השלילי ומשמע שאין חיובה בקום ועשה ממש ,אולם

להכירו קיים מצוד .זו ,אבל ״כמוך״ ממש אינו אלא .

הוא כלל גדול ,שלכך אנו מצווים לאהוב חברנו כגופנו.

במובן השלילי .ומובנים בזה ג "כ דברי רבינו שהובאו

לפי שכל ־ישראל הרי הם’כגוף אחד; ונמצא לפ״ז

־לעיל" ,אע״פ שכל מצוות אלו מדבריהם ,הרי הן בכלל
ואהבת וגו"׳ .ולכאורה מה ראו חכמים לעשותן למצוות
עשה מדבריהם;־אם־הן בכלל’מ״ע מדאורייתא? אלא

ד״כמוך" הואי טעם ויסוד המצוה של "ואהבת" ,וזהו מה
שהביא הירושלמי דברי ר״ע שזה׳כלל גדול בתורה,

משום שאין חיוב המצוה בקו״ע אם זה .קשה לו או
במקום ^זפסד ,לכן עשו אותן למ״ע מדבריהם שמחויב
להוציא מכיסו בכדי לקיימה ,וכידוע בשם הג^״א.

• שחיוב מ״ע דרבנן הוא עד מס״נ• .

,

ברם ,רבינו בה׳ דעות (פ״ו ה״ג) כתב וז״ל :מצוה על כל
■%

כתתו ל״כמוך" במיוחד ,וע"פ הכלל הזה של "כמוך"
צריכה שתהי׳ הנהגתך עם כל אשר בשם "רעך" יכונה.

■ ע"ז אומר בן עזאי שזה שנאמר "זה ספר תולדות אדם"
י הוא כלל יותר גדול מזה של ר״ע ,שלדעת ר״ע לא
תתקיים הנהגה של שויון בלי הפלי׳ אלא בחברה

שמבוססת על ערכי התורה שכל אחד הוא בגדר "רעך".

►

קצר

דבר

שבמנין

ספר המצוות

אבל ב״ע סובר שהנהגה של דעלך סני לחברך לא

אלא אם אפשר לקיים שויון ואחוה בין אנשים ועמים

תעביד ,דהיינו שויון ואי קיפוח לא צריך ל״כמוך" ,אלא

ע״ס זה שכולם יכירו שאל אחד בראנו כדעת ב״ע או

מספיק הכלל של "זה ספר תולדות אדם" ,והיינו שאב

שצריך לזה מצות "ואהבת" וגו׳ .אבל הא ודאי לדעת

אחד לכולנו ,ואין לאחד יתרון ביצירתו על פני חבירו;

־־ שניהם יש במצות ואהבת משום הרגשת אהבה שבלב,

שעל סמך זה יכירו וידעו כל יושבי תבל שאין לקפח

 .שישמח בטובתו של דובירו ,ויהגה בהגשת הנאה להכירו

זכויותיו של אף אחד (עיי״ש קה״ע) .וצ״ל דלא נחלקו

.

והיא האהבה במובן חיובי ,עפ״י הירושלמי הנ״ל.

מצוה רז

לאהוב את הגר ,שנאמר ואהבתם את הגר
היא שצונו לאהוב את הגרים והוא אמרו ית׳ ואהבתם את הגר ואע״פ שהוא נכנס בזה עם^
ישראל באמרו ואהבת לרעך כמוך שזה הגר גר צהק אבל מפני שנכנס בתורתנו הוסיף האל
אהבה וייחד לו מצוה נוספת כמו שעשה באזהרה באונאתו שאמר ולא תונו איש את עמיתו
ואמר וגר לא תונה והתבאר מלשון הגמרא בבא מציעא שחייבין על אונאת הגר משום לא
 תונו איש את עמיתו ומשום וגר לא תונה כן גם כן אנו חייבין באהבתו משום ואהבת לרעךומשום ואהבתם את הגר וזה מבואר אין ספק בו ואיני יודע אדם ממי שמנה המצות שסכל
זה וברוב המדרשות בארו שהאל צונו על הגר כמו שצונו על עצמו אמר ואהבת את ה׳
אלהיך ואמר ואהבתם את הגר.
הגר ,הנה האהבה הזו שנא׳ בגר היא במרה יתירה על זו

הנה אם באו ישראל וגר .ושניהם צריכים לאותו דבר,
ואין באפשרותינו לתת לשניהם .או שאם נתעסק עם

שנאמר בישראל\ וכמו שכתב רבינו כאן* "וברוב

האחד ידחה השני ,מסתבר שיש לגר דין קדימה לגבי

המדרשות באררשהא׳ ציונו על הגר כמו שציונו על

הישראל ,שהרי יש בגר מצוד .יתירה לאהבתו נוסף למה

עצמו ,אמררז-אהבת את וגו׳ .אמרו ואהבתם את וגו"׳,

שנצטוינו בישראל .הוגמא לזה מצינר בבועז שקירב את

ובפ״ו מדעות ה״ד הוסיף .הקב״ה עצמו אוהב גרים

רות במיוחד והסביר לה פנים יותר מלשאר העניים.

שנא׳ .תזוהב גר וגו׳ ,ומכלל זה נראה שיש להקדימו

אמנם נראה שמלבד המצוה הכפולה שנצטוינו באהבת

־

לישראל ולהעדיפו.

מצוה רח

־'

•

לצדק מאזני׳ עם המשקלות ,שנ ,מאזני צדק אבני צדק

.

היא שצונו לצדק הפלס והמאזנים והמשקולות והמרות ולהפליג בצמצומם והוא אמרו ית׳
מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם ולשון ספרא מאזני צדק צדק את
המאזנים יפה אבני צדק צדק את המשקולות יפה איפת צדק צדק את האיפה יפה והין צדק
צדק את ההין יפה וכבר ידעת שהאיפה מדת היבש וההיןימדת הלח ואלה כלם ענינם אחד
ואם נשתנו מיני השיעורים כי זה הדבר שישקול או ימוד אמנם הוא שיעור ערך מן
המערכים ואלו המינין כלם רוצה לומר הפלס והמאזנים ושעורי היבש ושעורי הלח יקראו
מדות והצווי שנצטוינו להפליג בצמצום השיעור המוסכם עליו מכל מין מהם יקרא מצות
מדות ולשון ספרא על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים על תנאי שתקבלו עליכם מצות
מדות שכל המודה במצות מדות מודה ביציאת מצרים וכל הכופר במצות מדות כופר
ביציאת מצרים וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק חמישי מבתרא.

דבר

ספר המצוות

שבמנין

קצז

עי׳ רפ״ה מה׳ גניבה :מצות עשה לצדק המאזנים,

במרה ובמשקל לעולם חוזר ,פירושו שהמקח בטל

והמשקלות והמדות יפה יפה ,ולדקדק בחשבונן בשעת

לגמרי ,ומעתה קושית הגם׳ היא ,היכי עביר הכי ,דהרי

עשייתן שנאמר מאזני צדק וגו׳ וכו׳ .והנה בה׳ י״ב שם:

כיון שבלי הכרעה במשקל הוי בטול מקח ,לא יועיל

■ לקיימו ע״י־הוספת הגירומים ,אלא צריך לשקול מחדש

מנין שחייב להכריע ללוקח בעת ששוקל לו שנא׳ אבן■׳‘
שלמהיוצדק יהי׳ לך ,צדק משלך ותן לו ,ע״ב .וצ״ע למה

עם ההכרעה .וי״ל עוד ,שאפשר שגם הרשב״ם סובר

מנה רבינו את הציווי מאזני צדק וגו׳ — לצדק המאזנים

שחסרון ההכרעה הרי זה כטעות במרה ובמשקל

וכו׳ ולא מנה את הציווי אבן שלמה וצדק — שצריך

שהמקח חוזר ,אלא שהוא סובר כדעת הר״י מגאש

לתת הכרעה למשקל ן .י י

והרמב״ם (יעו״ש חו״מ סי׳ רל״ב ס״א ,ובפי׳ הגר״א

•

אולם כאן יש לחקור ,אם ההכרעה במשקל היא מדין

שם) שאין המקח בטל לגמרי ורק צריך להשלים ,וא״ב

מצוה גרידא ,או מאחר שחייבה תורה להכריע הרי זה

אם נותן הגירומים לא הוי חסרון במקח ,ולכן פי׳

משום שההכרעה היא מכלל המידה והמשקל עצמם,
והוי כטעות בחשבון שלעולם חוזר .והנה אם נאמר

שהקושיא היא מצד האיסור ,שאיסורא דעביד עביר.
ולאידך גיסא י״ל דהא דמשמע מתום׳ הרא״ש דחסרון

שהךכרעה היא חלק מהמשקל ,לא שייך למנותה לחוד,

הכרעה הוי כטעות במשקל עצמו — והמקח בטל ,אין

שהרי זה בכלל לא תעשו עול וגו׳ ,ואם לא מחל לו

זה אלא לפי הס״ד דגזה״ב היא שהמשקל צריך שיהי׳

הלוקח הוי בכלל גזילה.

בהכרעה ,דאז ודאי מסתבר שהכרעה היא חלק מהמשקל

ועי׳ בב״ב פ״ח ע״ב :מנה״ט אמר ר״ל :אבן שלמה

עצמו ,אבל למאי דמסקינן שמדין צדק משלך הוא

וצדק וכו׳ .אי הכי אימא סיפא :היה שוקל לו עין בעין,

מחוייב בהוספה למשקל ,אבל לאו דוקא בשעת המשקל

נותן לו גירומים וכו׳ ,ואי הכרעה דאורייתא היכא יהיב ,
לי׳ עין בעין? וברשב״ם :היכי יהיב וכו׳* ,האמרת
דגזה״ב הוא שיכריע בשעת המשקל’'ע״כ .ובפרשב״ם

ויכול להוסיף גם לאחר מכן ,שוב י״ל שאין ההכרעה
חלק מהמשקל ,אלא״הוי מצוה בעלמא.
ועי׳ בלשון רבינו בה׳ י״ב — י״ג שם ,ת״ל :מנין שחייב

העיקרי שם מבואר יותר וז״ל :ויהא איסורא קעביד
ואע״פ שמשלים לבסוף ,דבשעה שהוא מודד בעינן צדק

אחד למאה ,וביבש אחד לארבע מאות ,וכו׳ .ובה׳ י״ד

משלך ,ע״כ.

שם ,וז״ל :במה דברים אמורים במקום שנהגו למכור עין

אולם בתום׳ הרא״ש המובא בש״מ שם מפרש ז״ל:

בעין ,אבל במקום שנהגו להכריע חייב להכריע טפח,
ע״ב .הרי שרבינו והסמ״ג ס״ל דגם למאי דקי״ל-במסקנא

ואפילו כבר שקל לי׳ גירומים ,כיון שעיוות המאזנים

שמן התורה אינו מחוייב להכריע במשקל עצמו ,ולכן

צריך לשקלו פעם אחרת בהכרעה ,ואין לו תקנה ע״י

במקום שנהגו לשקול עין בעין נותן הגירומין ,עכ׳׳פ

המוכר להכריע ללוקח בעת ששוקל לו וכו׳ ,וכמה בלח

נתינת גירומים ,ע״ב וצ״ב מה יועיל לתקון האיסור במה

צריך שיתן ההוספה בעת ששוקל כדי שתחשב הכרעה

 ,ששוקל לו פעם נוספת? אלא נראה שהרא״ש מפרש

במשקל .ולפ״ז שפיר מסתבר לומר שההוספה בעת

שקושית הגט׳ היא בדבר חלות הקנין ,ולפי שהוא סובר

השקילה נחשבת כחלק מהמשקל עצמו ,ואם החסיר הוי

שמאחר שמדין תורה צריך להכריע בשעת המדיד-ה-
 ,והמשקל ,הרי שהכרע זה הוא חלק מהמשקל עצמו ,וכל

כמשקל חסר .וכן יש אסמכתא לזה מהא דחזינן לרבינו

שלא הכריע הרי זה כטעות במרה ובמשקל דחוזר; וצ״ל
דתוס׳ הרא״ש ס״ל כדעת הראב״ד רזה שאמרו ,שטעות

שהביא דין זה של הכרעה בה׳ גניבה יחד עם משקל חסר

ומשתמע מזה ששניהן שווין בזה — שיש בהן משום
גניבה.

מצוה רט

לכבד החכמים ,שנאמר מפני שיבה תקום
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היא שצונו לכבד החכמים ולקום מפניהם ולגדל אותם והוא אמרו ית׳ מפני שיבה תקום
והדרת פני זקן ולשון ספרא תקום והדרת קימה שיש בה הדור וכבר התבארו משפטי מצוה
זו בפרק ראשון מקדושין ודע שעם היות מצוה זו מחוייבת לאנשים כלם בכלל כלומר לכבד
החכמים ואפילו חכם לחכם השוה לו בחכמה כמו שבארו באמרם ת״ח שבבבל עומדים זה
מפני זה דע עןיש בכבוד דברים מיוחדים ונוספים על התלמיד וזה כי כבוד התלמיד לרבו יש

דברי

קפד

סימן קכא

שלמה

סימן קכא
ואהבת לרעך כמוך ,קריאת התורה ,תחנון
(דף א{ .בם״ד יום שהוכפל בו כי טוב לם׳
ושמרתיך בכל אשר תלך ו׳ כסלו תשכ״ג שוכט״ס
לכבוד גיסי היקר הרב הגאון כליל המדעים
בו תורה וחכמה נצמדים כר .וכר כש״ת מהדנ״ב
הכהן לסקין שליט״א ,אב״ד וודבוירן יצ״ו

אחדשה״ט
א) אי.

באה״ר הנני לוקח מעי ומתי בידי
להשיבך מל שאלתוך ,וזה החלי.

מ״ע דואהבת לרטך כמוך כולל גם טכו״ם:

טרם כל שיח הנני להודיטך דכל דברינו בזה סובבים
רק טל טכו״ם שבדורות הראשונים שהיו טובדי
אלילים ולא היו מאמינים במדוש הטולס ,משא״כ
נכרים שבזמנינו המאמינים בבורא מולם ,ושבצלס אנו
שוכנים ,ל״ש כל דברינו דלהלן .ועי׳ בדברי ר״ת
ז״ל רס״ק דבכורות ב :תוד״ה שמא ובסנהדרין סג:
תוד״ה אסור והובאו נמי ברמ״א או״ח סי׳ קנו
דבזה״ז כולן ' נשבטים בקדשים ואין חופסין בהם
אלקות ואע״ס שמזכירין טמהם שם שמיס וכוונתם
לד״א מ*מ אין זה שם ע״ז כי דעתם לשם מושה
שמים וארן. ,ואמ״ג שמשתתף שם שמים וד״א ב׳׳נ
לא הוזהרו מל כך ע״ש ,וכבר הארכתי בי׳ אם
נכרים מצווים טל השיתוף ואכמ״ל .וטי׳ בדברינו
בס׳ מדופי שלמה לרפ״ק דבכורות שם.
ועי׳ בס׳ ממשי ה׳ לר״א אשכנזי ז״ל )פ׳ בשלח
סכ״ד בפי׳ ההגדה בד״ה שפוך חמתך) וז״ל
וכבר חשבו קצת מן העמיס אשר אנחנו גולים בצל
שלהם שח״ו אנחנו מקללים אותם ,וזה מבואר שאנחנו
מחויבים להתפלל בשלומם ,וא׳׳כ איך יתכן שנת&לל

וע״ע בתורה תמימה  .פ׳ משפטים פכ״א אות רעז
בהא דשור רעהו למעוטי עכו״ס וז״ל הנה
על כלל דין זה בנוגע לסמור ישראל בעכו״ם הרבו
שונאי ישראל לרנן אמר ספרתנו העתיקה כי כל
כך לא נחשב בעיני חכמינו הראשונים כל מי אשר
לא מל דת ישראל יחשב עד כי הפקירו גס  .את
רכושם באמרס פור של ישראל שנגח לשור של עכו״ם
פטור ושל טכו״ם י שנגח לשור של ישראל חייב ,והעילה
הזאת הבוטה כמדקרות חרב מולה מיה על שפת
צוררי ישראל שבכל דור ודור .וחכמי ישראל שבכל
דור האריכו להבין ולהסביר כי בודאי כוונת מז״ל
על העובדי אלילים שבימים .הקדמונים בארצות הפראות
שאינם נמצאים עתה בימינו במדינותינו וכו׳ ,ועתה
נדמה לפי דבריהם כל דין זה מהבימה .ומה נאמר
ונדבר ,אס גדול מאד צערנו על אשר הקנאה או
השנאה מקלקלת יושר ההגיון ,הנה כסלים לצמרנו
על חכמינו ומשכילינו שהרבו דברים בישוב הענין
ע׳׳פ סברות והשערות בודדות ,בעוד אשר במקום
זה בתלמוד שבאו המשטינים להשמין ,להדאיב לב
ולכלות נפש ,שם באותו ענק גופי׳ מבאר התלמוד
בעצמו את הענין אשר לו אך ישר יחזו עינימו,
כי אז לא לבד שלא הוציאו לעז על קובץ התלמוד
הנאדר והנהדר בקודש ,כי אם גס רוממהו וינשאוהו
על נם להראות כי כל משפטיו צדק ומישרים בנוים

על אפיות ויסודות חיי מדינה וישוב העולם בכל
מקום ובכל זמן.
וז״ל הגמ׳ כאן ,ממ״נ אי רעהו דוקא ,דעכו״ם
כי נגח דישראל נמי ליפטר ,ואי רעהו לאו
דוקא אפי׳ דישראל כי נגח דעכו״ם נחייב ,א״ר
אבהו אמר קרא עמד וימודד ארן ראה ויתר גויים,
ראה הקב״ה ז׳ מצות שקבלו עליהם ב׳׳נ כיון שלא
קיימו אותן ממד והתיר ממונם לישראל ע״כ .והנה

להש״י שחי תפלות הפכיות ,ועוד חלילה לנו בחדר
משכבנו לקלל המלך אשר בצלו נחי׳ .והעד הפסוקים
הללו שאנחנו אומרים שישפוך חמתו על הגוים אשר
לא ידעוהו ,שהם מכחישים יצ׳׳מ שלא הגיע אליהם
מנין האותות והנפלאות ההם .וזה מבואר מאד שכל
העמיס האלה אשר גלות האומה ישראלית מפוזרת
ביניהם כולם הגיע אליהם יצ״מ ומאמינים בה וידעו

המולם וישוב המדינה ובטחון החיים וקניני בני האדם
ורגש ממלה ורחמים מל היצורים ,כמובן לכל .ומעתה

מנינה .הרי אנו מבארים שהיודמים שמו פלא ’ישפוך

הגע בעצמך ,אנשים שאינם מקיימים מצות אלו רק

עליהם חמתו ,כי נשמור נפשנו מחטוא להם שאין
אנחנו מקללים ליודעים שמו רק לעובדי אלילים ובלחי
מאמינים במדוש העולם כו׳ אבל מתה שהעמים הללו
וכן הישמעאלים שהם יודעים את ה׳ ומודים ביצ״מ
מלילה לנו מלקללס מפאת דתנו וכו׳ ע׳׳ש .עי׳
בהשמטות.

ההיסך ,כלומר ,שאין להם דין ומשפט ,והם
דמים ומכלי עריות ,גוזלים חומסים ,וטורפים
מקללי השם ,ועובדים לעץ ולאבן ,האיך ראוי
דינם של אלו ,אם לא כפריצי חיות טורפות

תוכן השבע מצות ידוט ,והס (דף ב׳) דינין ,ברכת
השם ,עבודת אלילים גלוי מריות ,שפ״ד ,גזל^ ,מ״ה,
וכל אלה המצות בנויות ומיוסרות על תכלית קיום

עושין
שופכי
אמ״ה,
להיות

הממריבות עולמות ופורעי פרעות בישוב העולם ,והן
כן ראוי לכל בטלי מדות הדואגים לשלום העולם
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סימן קכא

לנהוג מם פראים כאלה ,וכן נוהגים המלכיות
המתקונות פם פריצי חיות כאלה ששוללים מהם כל
זכיות האנושיות ומרחיקים אותם ממושב בני אדם
כנודט .הנה כי כן יושר ומשפט צדק זה של התלמוד
ראוי לנוסס מל נס ,ורשאים אנחנו להתפאר כי
טוד בשנות אלפים לפנים ,במת אשר המושך כסה
ארן וטרפל לאומים ,כבר שררו בנו חקי צדק ודרכי
יושר לחזק יסודי חברת האדם וקיום העולם .ומי׳
בפה״מ להרמב״ס כאן כו׳ ,ומס דברינו אלה יתבאר
דבריו בטוב ממם .והא למדת שהתלמוד בטצמו מוציא
מכלל זה כל האומות השומרים ז״מ ב״נ אשר כאלה
""לס רוב האומות שבזה״ז ,והרי כל דיניהם אצלנו
כדיני ישראל ,ואין מוד מה להרהר בזה וכר עכ״ל.
והנה מצאתי דכבר ביאר המאירי ז״ל בסוגיא הנ״ל
(ב״ק לז> וז״ל שור של ישראל שנגח שור
של נכרי פטור מדין רמהו כו׳ ולפ״מ שנאמר בגמ,
דוקא בטמים שאינם גדורים בדרכי הדתות ונימוסים
כמ״ש עליהם בגמ׳ ראה ז׳ מצות שקבלו מליהס
ב״נ שלא קיימום וכו׳ הא כל 'םז״מ בידם מנם
אצלנו כדיננו אצלם ,ואין נושאין פנים בדין לעצמנו.
וממחה אצ״ל שכן באומות הגדורות בדרכי דתות
ונימוסים טכ״ל ,וטע״ש קיג ודוק.
ועי ,ברפ״ב דמכות בבלי דטת פרט למתכוין,
מתכוין פפימא בר קטלא הוא אמר רבה
פרט למתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם
לכוחי והרג את ישראל וכו ,,ופי׳ המאירי ז״ל וז״ל
ואפי׳ לא היתה שום כוונה גמורה הואיל ויש שם
קצת כונה כגון לנחכוין להרוג את זה והרג את
זה ,אפי ,נתכוין לאחד מטובדי אלילים או לבהמה
ונמצא ישראל או בעל דת כו ,כל אלו פטורים
מן הגלות שקרוב למזיד הוא טכ״ל .והטיר הגרש״ס
ז״ל וז״ל או בטל דת ,לא נתברר לי למי מכוין
רבנו ,ואולי נכנסו שתי מלים אלו • בדברי רבנו מפני
טטמים מומים טכ״ל.

1לפ״ד המאירי ז״ל בב״ק שם יש לשתי מלים
הנ״ל מובן שפירתא .וכן ט״ט במאירי
בסוגיא דישראל שהרג גוי אינו נהרג בב״ד (סנהדרין
נו) וז״ל וישראל בגוי כל שלא הי ,מקיים ז״מ
פטור שהרי מטובדי אלילים הוא ,אלא שאטפ״כ אסור,
אבל אם הי ,ממקיימי ז״מ הרי הוא בכלל בעל
דת טכ״ל .וט״ט במאירי בהא דגויס ורוטי בקר
אין ממלין אותם (מ״ז כו) וז״ל אין אנו מצווים
להשתדל בהצלתם ,אף בזו של גוים צריך אתה לבחון
מה שהקדמנו באיזה גוי אומר כן ,ר״ל שבטובדי
האלילים נאמר שלא • היו גדורים בדרכי •הדתות ואדרבה
כל מבירה וכל כיטור יפה במיניהם .וכבר אמר
ראש הפילוסופים "הרגו מי שאין לו דת" הא כל
שהוא מטובדי האלקות אט״פ שאינו מכלל הדת אינו
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שלמה

קפה

בדין זה מלילה וחס טכ״ל.
וכל האריכות בזה (אף שיש לי טוד הרבה בזה)
כתבתי רק כטין הקדמה לדברינו הבאים
להורות שדברינו יהיו מוסבין רק אמכו״ם טובדי
אלילים ופראים ולא מל הנכרים המטיבים טמנו,
בטלי דת שבזמנינו ,והבין יבין לאשורו ,ודי לחכר״מ.
בעיקר שאלתך ,הגה כבר מצינו בדוכתי טובא
בש״ס דאיממיט טכו״ם היכא דכתיב רטהו
או רטך ,ומובן הוא דגם ואהבת לרטך כמוך בכלל
זה .רלציין רק דוגמאות אחדות ' ,הא • דב״ק הנ״ל,
וטרמב״ם פ״ח מהנ״מ ה״ה; ישלם שנים לרטהו
ולא למכו״ם ,מכילתא משפטים (דף ג׳) כב מ;
וכי יזיד אש מל רטהו ,להוציא את אמרים ,מכילתא
משפטים כד יד (וכמובן דהיכא דנקיט אמרים היית
מכו״ם ,וכן ערש״י ב״מ קייא :פרט לאחרים ,טכו״ם.
ומרש״י במשפטים שם דגרים "מל רטהו ולא גוי",
וטרמב״ם פ״ב מהל ,רוצח הי״א) ,והכה אש את
רטהו פרט לאחרים ,מכילתא דרשב׳׳י משפטים כא
יח ,ואש אשר ינאף את אשת רטהו פרט לאשת
אמרים ,סנהדרין נב;; וכי שאל איש מטם רטהו
פרט לאחרים ,מכילתא דרשב״י משפטים כג יג ,כי

תבוא בכרם רטך ולא בכרם טכו״ם ,ב״מ פ ;;:וט״ט
במכילתא דרשב״י משפטים כב ו וט כי ותן איש
אל רמהו פרט לאחרים ,וטרמב״ם רס״ב משכירות
וכ ,שמ״מ שם דפשוט הוא דכל מקום שהוזכר רטהו
אין הטכו״ס בכלל וכן טי׳ בדבריו רפ״ב דגניבה.
וכן טוד הרבה שבם׳ משפטים ,קדושים ,תצא וטוד,
דוק ותשכח • .וט״ט בספרי דברים כג  .כו כי תבא
בקמת רטך פרט לטנו״ם.

q

והנה המ״ט דואהבת לרטך כמוך מורה טל המצוה
לאהוב כל אמד מישראל אהבת נפש כמ״ש
בס׳ החינוך מצוה רמג ,וקאית נמי טל אהבת .הגרים,
רק דמלי ,נוספת לן טוד מצוה של ואהבתם את
הגר וכמ״ש בחינוך • מצוה חלא .ומי ,במג״ח תלא
שנסתפק בטבד כנטני ,ומצאתי דכבר נסתפק הכי
בפמ״ג או״ח סי׳ קנו בא״א בד״ה נסתפקתי ,וט״ט
בפמ״ג קנס • במ״ז סקמ״ו ,וט״ט בפתיחה כוללת
שלו מ״ב אות יח ודוק ,וט״ט באמרי בינה או״ח
סי ,יג אות ו ודוק ואכמ״ל .וטי ,ברמב״ם רפי״ד
מהל ,אבל וז״ל אט״פ שכל מצות אלו מדבריהם
הרי הן בכלל ואהבח לרטך כמוך ,כל הדברים .שאתה
רוצה שימשו לך .אמרים טשה אתה אותן לאחיך
במורה ובמצות ע״ש ודוק.

לכ ,טוד בחינוך וז״ל דיים לנו ללמוד מן המצוה
היקרה הזאת (לאהוב הגרים) לרחם על כל
אדם כו ,ע״ש ,ונראה • פשוט כמ״ש במנ״ח שם
דזהו רק מדרך מוסר ולא בכלל המצוה .וט״ט בגיטין
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דברי

קפו

סימן קפא

יב וברש״י שם ,וטי' איוב לא יג ודוק .וראיתי
בירושלמי פ״ר מנדרים ה״ד ואהבת לרטך כמוך
רט״א זהו כלל גדול בתורה בן טזאי אומר זה
ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה ,ופי׳ בקה״ט
וז״ל זהיהיספר תולדות אדם שכל בנ״א באים מאב
אמד הוא כלל גדול מואהבח לרטך כמוך דלא קאי
אלא על רטך טשש .ור״ר שרטיי קדושה לר^ז^ו
ז״ל ח"" ששה וז"" ויאהב תח כל י הרייות אפי׳
נכרי הש .וכאמור דכ״ז הוא רק מן המוסר ולא
מצד המ״ט וגדרי׳ .רי׳ בהשמטות( .והנה מ״ש רח״ו
ז״ל אפי׳ נכרי ,ב׳ מלות הללו רסטים בספר שט״ק
שיש גידי אמנם ראיתי הובא כן בשמו ז״ל רי׳
השמשה.

®

’י‘”

ומה שאמרת המיר מס׳ המכונה "ודט מה
שתשיב״ ,שינתי שם וראיתי שכ׳ ברמוד מח
בזה״ל :כאמת היא כי היהודי מחויב לאהוב את
הנכרי הרוב כמו את היהודי הרוב כי כן כתוב
בתורה ואהבת לרעך כמוך .יפה ונכון המיר בזה
כבר החכם הנודר פרום .הרמן כהן ז״ל במאמר
כי לו כוונתו של המחוקןין היתה
רס ואהבת לררך כמוך אלא רל היהודי ולא לזולתו,
כי אז לא הי׳ משמש בהתואר "ל^טך* אלא "לאחיך"
או ל״בן ממך" כמו ולאחיך לא משיך או לא תקום
את בני ממך .ואני מצאתי רוד ראי׳
ולא
ברורה כי ממת המואר "רט" מובן גס הנכרי,
בדברי המקונן מל מרבן ימוליש ,כל ררי׳ בגדו
בה הי׳ לה לאויבים (איכה א ב) .המקובל רח״ו
ז״ל בם׳ שר״ק מ״א ש״ה "מחויב היהודי לאהוב
את כל הבריות אפי׳ לגוי" וכו׳ ר״ש.
]iiMsinWtti

שלמה

פ״ה כתב וז״ל ואהבת לררך כמוך ,ואין הכוונה
בו לישראל דוקא ,שאילו הי׳ כן הי׳ כתוב ואהבת
לאמין־ כמוך עולש אצל רבית ,לא תשיך לאחיך
נשך כסף או ואהבת לבני ממך כמוך כמ״ש לא
תקום ולא תרור את בני ממך ,אבל הכוונה בו

צרטך שהוא אדם כמוך ופוסל! בישובו של שלס
כמוך ,וכל האומות במשמר ,וכל הרר לאיש ויש
^ר רם רש יצחק ,שהרי חז״ל לא ממרו מררך
בפסוק זה אהבת רמים מן השמוח ,ולא מ׳ש
בו דבר כאשר דרשו ומררו המצרי בפסוק כי יגוף
שור איש את שור ררהו כו׳ ,כי כלל זה {קור
^5ן רמרט הן לרבות
בידך שמז״ל לא דרשו דרר
אס במקום אשר הי׳
כאשר רלה מל לכות© כי
ר^לה בידם שפסוק ׳ ©1באלמעט או לרבות ושם
במקום
דרשו כש קבלתם אס מעט אס רב,
ברר אפי׳ נכתבה תיבה ההיא ולשון ההיא פטמים
רבות בתורה .ומצינו בכתוב שאף הנכרי נקרא ריט
כמ״ש מושי הארש רטה דוד (שמ^ל ב טז> ^חז״ל
כי חושי נכרי הי׳ כמו אתי הגתי אשר טם דוד
בכרמו מפני אבשלום בנו ג״כ נכרי הי׳ .ולא מלבי
אני אומר קרבין גויס רק מפו^ש נמצא בדברי איש
הא׳ קדוש טר״ר ז״ל בס׳ שט״ק ח״א ש״ה וזה
וכתוב ידו שם "ויאהב אח כל הבריות אפי׳ נכרי"
טמל .וכן כמצא מפורש גם בתד״א ©©""ו שאמר
אליהו לאיש יהודי אמד שמכר לנכרי ר' כור תמרים
ומדד לו בבית אפל רק את המ^ה ונ^ לו ^"ל
אליהו בני כתיב לא תעשוק את רעך ,רטך רדי
הוא כאחץ־ ואחיך הרי ©הא כרמך סכל ,,והגשן
ברל זיקוקין דנורא כ׳ בזה"^ רטך מש^ט אפי׳
טכו״ם המשב לו טכ״ל וכו׳ ע״ש .טי׳ בהשרשת.

וכבר כתבנו 'ט״ד־ רמהו ז״ל דזה רק מן ה^סר
אבל לא בגדר ^׳ר .ומ״ש דרק אחיך או
בן ממך רררר מכו״ם ולא היכא דכתיב ררך ,מה
ימנה מל כל דברי ^ל שהבאנו לטיל למרע רכו״ס
מררך או רמהו .ור״ד הראי׳ ברורה שלו רייש
איכה ,ומזי להלן דלאו כלום היא .והנה בריקר
דבריו ,ראיתי בשד״ח (פאת השדה מר׳ ג סי׳ ו
אוח ר) בשם הרהרת המים ז״ל (בקונר׳ שיורי
רהרה מר׳ ר סק״ו) וז״ל ררך שנמצא בתורה בכל
מקום לאו דוקא ישראל אלא ה״ה דנאמר ררך
אפי׳ מל נכרי מ^אר אומות ,כן מצינו ברוהררהו
בס׳ שמהק ח״א ש״ה ובתד״א פר״ו והגאון ברל
זקד״ג ה׳ רטך משמט אפי׳ טהו״ס המריב לו ,ספר
הברית מ״ב ש״ג פ״ה ,וכ׳ שם דזה דוקא בנכרי
המוסק בישובו של שלה ורוב לומיס ולבריות ,ואי
משום ר״ז לא כצרור טל השיתוף מכ״ל.

והגה בודאי צריך כל איש ישרבכ לבחור לו הדרך
שתפ^־ת לו מן האדם ^הוב את הבריות
ולק^ לתורה ושיהי׳ רוח הבריות נוחה ררנו לרבות
כל הבריות שהם מעשי ידיו ית׳ שכל אדם נברא
בצלם א׳ ,ורי׳ באבות פ״ג מי״ח ד^ק הי׳ אומר
חביב אדם שנברא בצלם כו׳ שנא׳ בצלם א׳ רשה
את האדם ,ופי׳ הת^ר וז״ל ובכל אדם אמר ^3־!,
וכמו שהוא הראי׳ שממנו הביא שהיא נאמר לב״נ
לא לבדי לבדם ורצה ר״ט לזכות את כל אדם
אף לב״נ רש״ב .וכן רי׳ באפ״י שם וז״ל וכוונת
התנא דמשום כך יראה האדם להשב לכל אפי׳
למי ש^ינו בן בריח ,וכ״ש שלא יגרום לו נזק
לגופו ,ממונו וכבודו ,ואל יבזהו להלבין צלם א׳
המציץ מפניו רכ״ל .ור״ר בברכות יז מרגלא בפומי׳
דאביי למו^ם יהא אדם כו׳ ומרבה שלום עם אחיו
ומם קרוביו ומם כל אדם ואפי׳ טם נכרי בשוק
כדי שיהא אהוב לו למטלה ונחמד למרה ויהא רקרבל

ד") ושממי בספרים הנ״ל ואמתיק לך
דבריהם ז״ל .בס׳ הברית מ״ב ראמט יג

רל הבריות .אמש רליו מל ריב״ז שלא הקקורו
אדם שלום ררוכם ואפי׳ נכרי בשוה.

(דף
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דברי

סימן קכא

ועי' אור החיים בראשית א כז ודיל ויברא א׳
את האדם בצלמו ,פי׳ בצלמו הניכר באדם
והכונה שברא גולמו וגם צלמו ,ואמ״כ אמר בצלם
א׳ ,בזה הודימנו הצלם שברא בו כי הוא צלם
א׳ .מי״ל כי ברא האדם בב׳ צלמים ,הא׳ צלם
הניכר בכל אדם ואפי׳ בבני אדם הרקים מהקדושה
אשר לא מבני ישראל המה ועליהם אמר בצלמו
פי׳ של הנברא ,והב׳ הם בחי׳ המאושרים מם ישראל
נחלת שד־י כנגד אלו אמר בצלם א׳ בראו מ״ש.
ופ״מ במדרש שמואל באבות שם מ״ש בזה וכ׳
שם מוד ששאל פי ר״ח וישאל ז״ל הנ״ל אם בכלל
חביב אדם שנברא בנצלם נכנסים ב״נ אם לאו ,והשיב
לו כי בודאי שאין הרשמים בכלל מ״ש .ומ״מ בזמ״ג
קד ובתק״ז פג ודוק .והנה אף שצריך האדם להיות
אהוב ■ ואוהב הבריות אבל אין זאת אומרת שהישראל
מצווה לאהוב את הנכרי בגדר מצוה כשאר מרי״ג
מצות ,וכבר כ׳ החינוך "ל במצמו דיש ללמוד ממצות
אהבת גרים לרחם מל כל אדם ,אבל אין זו אומר
דזו בסוג מ״מ הכרוכה בכל הדינים שבה ,ושפיר
כ׳ החינוך למיל ,מצוה רמג לאהוב כל אמד מישראל
אהבת נפש כו׳ שנא׳ ואהבת לרמך כמוך מ״ש ואין
זה סותר דבריו הנ״ל לרחם מל כל אדם דהתם
לאו בדרך מ״מ קאמר אלא בדרך מוסר ומדות.
וכל היכי דכתיב בתורה המלה רמך או רמהו לעכין
מצוה והלכה בודאי לא קאי רק סל ישראל ,והיינו
רמהו בתורה ומצות ,והה׳״נ המ״מ של ואהבת לרמך
כמוך וכמ״ש הרמב״ם ז״ל הנ״ל.

שלמה

?!פז

דדוד ,ורק אמ״כ בדברי אבשלום (פסוק יז) באמרו
אל חושי ,למה לא הלכת את רמך ,רק אז מתורגם
למה לא אזלת מם מברך .וי״ל כי בעיני אבשלום
בשנאתו לדוד אביו החזיקם לרמים אחים בדרגא
מדא ,אבל לקושמא הי׳ רק רימ של המלך דוד
כלומר שושבינא ויועץ ,וכדמצינו נמי במלכים א,
ד ה וזבוד בן נתן כהן רמה המלך ,מתורגם שושבינא
■־^"דנזלכא ,וט״מ בשופטים רפי״ד) .ובלא״ה כבר כ׳
במום׳ בןי^־ר^ין לזו :בד״ה ממחרת ,דלשון תורה למוד
ולשון נביאים לסוד .וטי׳ בבנין ציון החדשות דלא
אמרי׳ רק סתם אכילה שבתורה אינו אלא כזית
אבל מאן לימא לן דגם בכתובים סתם אכילה כזית
דוקא מ׳׳ש סוס״י קכא .ומ״ש מוד בספר הנ״ל
מקור ^^•ש" מסנהדרין צג דרימ כולל גם נכרי
מדאמר ריו״ח בשם רשב״י דטשו נבלה בישראל וינא^•
את ־ נשי רמיהם דקאי אברסי׳ דנבוכדנאצר מ״ש,
דלפי דברינו הנ״ל אזדא ממילא ראימו .ומי׳ במהרש״א
שם ומ״מ בס׳ והזהיר ס׳ משפטים (דמ״ט) ודוק.
ובזה סרה מהר נמי הראי׳ מריש איכה כמובן,
ושם הוראת רימ היא אוהב כמ״ש רש״י ז״ל שם,
ורק במידי דהלכמא הוא דבא רימ לאפוקי נכרי
וכנ״ל.
והנה בפ׳ בא (יא ב) כתיב וישאלו איש מאת
רמהו ואשה מאת רמותה לי כסף וכלי
ולכאורה מקשי נהי דלא משממי קרא במידי
דהלכתא ומצוה אמנם אכחי האיך שייך לכתוב רמהו
מל שונאים כמצרייס .אמנם מי׳ במדרש הגדול שם
י 3לו וז״ל כשבטלו מן המבודה מה נאמר בהן,
וישאלו איש מאת רמהו ,מלמד שהיו רמים להם
מ״ש .וכן ראיתי מוד בחזקוני שם יא ב וכי מצר
היו להם רימיס לישראל אזלא מלמד שאחרי המכות
היו כריטים ואוהבים לישראל להשאיל להם כליהם
מכ״ל .וכן מי׳ במדרש לקח טוב שם וכי מצרים
ריטיהס של ישראל היו ,שהכתוב אומר איש מאת
רמהו ואשה מאת רמותה ,אלא מלמד שאחרי המכות
נהיו המצרים כרמים וכאוהביס לישראל כדי להשאיל
להם כליהם וכו׳ מ״ש .ופ״מ בחומש תורה שלמה
שם אות ה׳.

(דף ה') וזה מובן לכל בר בי רב דמד יומא
דאמ״ס שאינו בגדר המ״מ של ואהבת לכ-עד
כמוך מ״מ אכתי ממשי ידי הבוי״ת הוא ויש לאהבו
כי צלם א׳ מל פניו וכנ״ל באורך .ופשימא דאסור
מה״ט להזיקו ולממוא ח״ו מס מי שאינו רמהו,
כי רק לגבי לתו״מ דמונשין יש לחלק ולא לאיסורא
והבן .ומי׳ בס׳ חסידים סי׳ תתרמד שכתב ^ל
ימשה אדם מול אפי׳ לנכרי ,ומ״מ בפה״מ להרמב״ם
ז״ל פי״ב דכלים מ״ז ודוק .ומי׳ בתוספתא ב״ק
ישראל מפני חילול
פ״י ה״ח סמור גזל הנכרי
השם ,ומ״מ ברמב״ס רה״ל גניבה וכן ברה״ל גזלה
ואבדה וברפי״ח מהל׳ מכירה ובפ״ב מהל׳ דמות
ה״ו ,וכן הרבה.

וכרכ*כר

ו3מק1ם שאינו נוגמ להלכה אז הוראת ריט היא
ידיד וחבר ואוהב וגס שכן ,יהי׳ מי
שיהי׳ אפילו נכרי .ושפיר מצי קאי גם אגברא שאינו
רמהו במצות ,וממילא סרה מהר הוכחת ספר הנ״ל
מחושי הארכי (ואגב ,מי׳ בשמואל א ,מו כח ונחנה
לרמך הטוב ממך ,כששמואל מדבר מם שאול על
דוד ,מתורגם שם ויהבה לחברך ,והחם בשמואל,
ב ,מז מז מושי הארכי רמה דוד ,מתורגם שושבינא

הבריות חברים כאחד אבל לאחר מ״ח שהחזיר הקב״ה
את המורה מל כל אומה ולשון ולא קבלוה מד
שקבלוה ישראל יצאו כל הסכו״ם מן האחוה והרימות
ונשאר שם הזה במם ישראל בלבד שנקראו אחים
ורמים למקום ,הוא שכתוב (מהלים קכב) למען אמי
ורמי .וז״ש רז״ל לכל אבדת אחיך וכן לא משיך
לאחיך מכ׳׳ל .הרי לך כנ״ל מפורש יוצא מדה״ק
ז״ל דרימ ואח אנזד הוא ,והיינו רמהו בתורה ומצות.

0

בחיי כ׳ וז״ל ומה שהזכיר לשון רמהו
ורעותה ,יראה לי שקודם מ״ת היו כל
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ו ) ,ולפ״זחמוה לי מ״ש רב״ח ז״ל בס׳
(דף
לא אמר
יתרו כ יגוז״ל לא ממנה ררעך,
באחיך כמשפט הכתורים לא חשיך לאחיך ,לכל ארדת
אחיך ולא עט"^ וכאן הזהיר אפ׳׳ מל המכו״ם
כי כן מצינו וישאלו איש מאת רמהו והוא נאמר
טל המצריים ט״ש .הרי הוא סוחר א״ע ,ומצאתי
רשד״ח מט ,ר ־כלל נ שהריא דררי רר״ח יתרו
הנ״ל וז״ל והדררים תמוהים דרכ״מ ממטמי׳ טכו״ש
מלשון רטהו (ט״ש בשד״ח שכ׳ דמדררי הרמכ״ם
רשה״מ ל״ת רשה והחינון־ מצוה לח מתראר דמשמטות
רטך הוא כאילו כתיר אחיך ,וא״כ אין טכו״ם בכלל
ט״ש .וט״ט בשד״ח שהראנו לטיל שהריא בשם ש״ט
הרר ז״ל שכ׳ בפשיטות דאצל לא תחמוד נאמר
רטיך ואינו שייך רר״נ ט״ש) ומר הוא דאמר רהיפך
דרטך כולל גש טכו״ם .ומצאתי ישור לדר״ק רש,
אמרי הצרי פ״ד דקמא אות טז (פד ט״ד) ויל״ט
רש׳ תורת חיים (קובץ קטן טל רר״ח) רפי יתרו
ש״ק שג טכ״ל ,וע״ט בכלל ש אות ו רשד״ח
שם שחמה ט״ד טה״מ הנ״ל שלא הזכיר דררי הכ״מ
ז״ל דרה״ל גזלה ,וציין שם לחוט המשולש בשו״ת
רמ״כ שי׳ יד (לז ט״ד רד״ה ומה) ט״ש .וטי׳
רכלי חמדה דמפרש כוונת רר״ח לישראל המטיד
טדות שקר רין ר״נ לר״נ ,או מיירי רר״נ שמקיימים
ז״מ היינו גר תושר טש״ה ואינו רידי כטת לטי׳
רי׳ .טי׳ בהשמטות.
ועי* רמכילתא דרשר״י משפטים כא יד וכי יזד
איש טל רטהו פרט לאחרים פרט לגר תושר,
וטי׳ במכילתא דרשכ״י .וכן שם כא יט יש גירשא
והכה איש את רטהו פרט לאחרים פרט לגר תושר,
וטי׳ מכות ט ורראר״ד וכ״מ ש״ה מרוצח ה״ג
ודוק .טי׳ בהשמטוח .וכן רמכילתא שם כר ו כי
יתן איש אל רמהו פרט לאחרים פרט לגר תושר,
וכן שם כר ט .וכן שם כר מ ישלם שנים לרטהו
פרט לאחרים פרט לגר תושר .וכן שם כר יג וכי
ישאל אש מטם רטהו פרט לאחרים פרט לגר תושר,
וכן הררה .והשוה כל זה טם דררי המאירי ז״ל
הנ״ל והמרין ירין וכמו שרמזנו למיל ,רפרט לפמ״ש
רמכילתא דרשר״י כא ל וכי יגף שור אש את
שור רמהו פרט לאחרים פרט לגר תושר .וכ״ה
נמי במכילתא דר׳ ישמטאל שם רמהו להוציא שור
של כותי שור של גר תושר .הרי לך מדררי המכילחוח
דרטהו דוקא להוציא כל מי שאינו ישראל .וטי׳
רש״ט או״ח דש ורר״י מו״מ רשו ובנחל אשכול
הל' מ״ז סמ״ז ובאו״ת 5ה ודוק .וטי׳ בתום׳ ב״ק

לח טמד והתיר ממונן לישראל ,משמט דוקא רטנין
זה שנגח שור שלנו שור שלהם ולמ״ד גזל כנמני
אשור ניחא ארל למ״ד מותר קשה עכ״ל .וריאר
במהרש״א דלמ״ד לכ״ט דאם יכול לזכות בדיניהם
זכה וליכא גזלה כלל א״כ לא איצטריך לן לאיומי
להיתרא רשור של כנטגי שנגח שור של ישראל דריז

שלמה

חם ורין מוטד משלם נ״ש ,אט״כ רטהו הכא לאו
דוקא ואיצטריך קרא דויתר גוים לשור שלנו שנגח
שור של ככמכי דפטור ,וט״ז כ׳ התום׳ ־ דמשמט
דוקא רטנין זה שור שלנו שנגח שור של כנטני
דהוי הפקטת הלואתו של כנטני ,ולמ״ד גזל כנטני
אשור ניחא דשרינן התם הפקטח הלואתו דוקא,
ארל למ״ד גזל כנטני נמי מותר קשה וק״ל טכ״ל.
וכן טי׳ רמהר״ש שם וז״ל משמט דהאי דנגח שור
שלנו את שור של כנטני דפטור נמי אחיא מקרא
דראה ויתר גוים ,ולפ״ז צ״ל דמשקנא דמשני ררי
ארהו אמר קרא  ,טמד וימודד ארץ וגו׳ כוונתו לומר
דלטולש לטנין כנטני רטהו לאו דוקא ר״ל דכנטני
לא אימטט מרטהו ,דיכול להיות דכנטני נמי מקרי
רמהו ,והא דכי נגח שור דישראל את שור של
כנטני פטור היינו מטמם דראה ויתר גוים ,ולכך
נמי דשור של כנטני שנגח שור ישראל חייר נזק
שלם .ואט״ג דלעיל משמט דלכ״ט רמהו דוקא היינו
לטנין הקדש כו׳ .ארל רר״ן משמט דגם לפי המשקנא
הא דנגח שור שלנו את שור כנטני דפטור אתיא
מרטהו דרטהו דוקא אלא דכי נגח שור של כנטני
את שור שלגו דמשלש ^^'ש הוי־מטטש קרא ויתר
גוים .וזה טטמו של מהרש״ל שגררם בחום׳ דוקא
רטנין זה שגגח שרר ש^ם את שור שלנו וכו׳
טכ״ל .וטי׳ ררט״ר שם פ״ד מ״ג שור של ישראל
שנגח שור של טכו״ם פטור דכרייב ממד וימודד
ארץ ראה ויתר גוים ראה ז״מ שנצטוו ר״נ כיון
שלא קיימו אתשן ^^דר והתיר ממונן לישאלל ט״ש.
ותמה מליו רתי״ט שם וז״ל תימא דתיפ״ל מרטהו,
דודאי דטכו״ם לאו רטהו הוא .וכן ראשי גרפ^
מהל׳ גנירה שכ׳ הרמר״ם הגונר את הטכו״ש כו׳
אינו תשלח אלא הקרן רלרד שנא׳ ישלם שנים לרטהו
ולא להקדש ,לרעהו ולא לטכו״ם .וכ׳ המגיד רגמ׳
נפק״ל מדכתיר רמהו פרט להקדש וממילא אמטט
טכו״ש דהכי דרשי׳ בטלמא ופשוט הוא ־ ט״כ כו׳.
ומצאתי רש׳ חכמת שלמה (דף ז,׳) שכתר ודל
נ״ל דוקא שור שלהם (שהזיק) שור שלנו שמוציאין
ממנו חשלומין משום דממוניהש הפקר כה״ג ארל
שור שלנו וכו׳ פטרו מדין תורה דרטהו דוקא ט״כ
וט׳ש .וט״ט רשמק״כ ורראשונים שם ודוק .וטי׳
רדררי יחזקאל שי׳ נא.

1מ**ש רשם תד״א מיינתי שם וז״ל ואמר לי,
רני ,מטפה שמכרתי לטכו״ם אחד ד׳ כורין
של תמרים ומדדתי לו ררית אפל כו׳ ומח? שמדדתי
לו ג׳ שאין של תמרים ,ולאמ״כ
לו רבית אשל
נט^תי המטות ולקחתי ־ רהן כד אמד של שמן והנחתי
אוחו רמקום שמכרתי התמרים לטכו״ם ,נקרט הכד
ושפך השמן והלן■ לו .אמרתי לו ,רני ,כתיר לא
תטשוק את רטך ולא תגזול וגו׳ ,רטך הרי הוא
כאחיך ואחיך הרי הוא כרמך ,הא למדת שגזל הטכו״ם
אשור כי גזל הוא ואצ״ל גזל של אח ט״ש .ושי׳
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בזקד״נ שם דמ״ש רעך הרי הוא כאחיך פי׳ כי
רעך משמע אפי׳ מכו״ם המטיב לו.

הגה בחינוך מצוה רכט הביא שי׳ הרמב״ם ז״ל
דאפי׳ עכו״ם ועמ״ז אסור לגוזלו או לעשקו.
והנה מה דאסור לגוזלו ולעשקו לאו משוס האי
קרא דלא תעשוק את רעך ולא תגזול הוא דאסור,
דאי מהאי קרא הי׳ מותר לגוזלו ולטשקו (וכפי
ביאורנו למיל כוונתו היא דמותר משום לאו אבל
אכתי אסור וכנ״ל) כיון דלאו רמהו הוא ,ומי׳
בב״מ קיא :ובירושלמי ב״ק פ״ד ה״ג .ומי׳ בסנהדרין
נז ישראל בכותי פטור ופרש״י ז״ל דלא תעשוק
את רמך כתיב ולא כותי ,ומדרבנן איכא למאן דאסור
משום חילול השם מ״ש .ומי׳ ברמב״ם רפ״א מגזלה
דאסור לגזול כל שהוא דין תורה ,אפי׳ מכו״ם
אסור לגזלו או לעשקו ,וכ׳ בכ״מ דש לתמוה ע״ז
דהא קרא לא תעשוק את רעך כתיב דמשמע לאעוקי
^קו^ז וע׳׳ש שכ׳ דרמב״ם כרש״׳י ס״ל ,ומי׳ בשו״ת
שטר אפרים סי׳ ב ובנו״כ לש״ע אה״ע סי׳ כח
ומו״מ סי׳ שמח ושנט ודוק ואכמ״ל .ומפסוקים אמרים
ילפי׳ דאסור לגזול עכו״ם ,עי׳ ב״ק קיג מנין לגזל
כנעני שהוא אסור ת״ל אחרי נמכר גאולה מהי׳
לו ,שלא ימשכנו ויצא יכול יגלום מליו ת״ל ומשב
עם קונהו ,ידקדק עם קונהו מ״ש דרב הונא אמר
מנין לגזל הכנעני שהוא אסור שנא׳ ואכלת את
כל העמים אשר ד׳ א׳ נותן לך ,בזמן שהן מסורים
בידיך ולא בזמן שאינם מסורין בידיך ,ועי׳ בשמק״ב
שם ודוק.
הדי איפכא מבואר ,דרעהו דוקא לישראל נאמר
דאלת״ה למ״ל כתובים אחרים הרי כתוב הדר
הוא לא תנשק את רעך ולא מגזל ,אע״כ כנ״ל,
ודוק בדברינו הנ״ל בהא דב׳״ק לח .והא דתד״א
לאו דוקא קאמר ,ובכלל קשה למשות כלל מדברי
אגדתא .והרי מזי׳ דפליגי בי׳ תנאים בהאי הלכתא
וים סוברין דגזל טכו״ם מותר .ועי׳ ביש״ש פ״ק
דב״ק סי׳ מא ופ׳ בתרא שם סי׳ כ ובשו״ת מכ״צ
סי׳ כו ובס׳ חוט המשולש להגר״ח מולוזין ז״ל
סי׳ יד ־ יז ובם׳ עצי ברושים סי׳ נח סק״ד,
וע״ע בשד״ח בכללים מע׳ ג אות לח ־ מא
ובאנציקלופדי׳ תלמודית כרך ה בערך גזל הגוי,
ואכמ׳״ל .ומי׳ בהשמטות.

והנה הייתי יכול להשיב לך בקיצור נמרץ מל שאלתך
אמנם בחרמי למטר את דברי בעיטור סופרים
וספרים מש״ס ופוסקים ומדרשים שונים להנאתך
ולמובמך.

י ב) שאלת

כשמסר מנין בשבת אם לקרות בשבח
הבאה ב׳ סדרות.

שלמה

קפט

הנה לכאו׳ הוא דין מפורש בש״ע או״ח סי׳ קלה
ס״ב שכתב רמ״א בשם או״ז ז״ל דאם בטלו
שבת אמת קריאת הפרשה בצבור לשבח הבאה קורין
אומה פרשה עם הפרשה השייכה לאותה שבת .והנה
מן המשא ומתן בהרבה פוסקים ז״ל לענין מזיד
ושוגג ולענין ב וג פרשיות ,וכן עוד ,מוכח דהאי
מילחא מפורסמת היא ,אמנם לפי מיעוע ידיעותי
אכתי לא הגיעה לאזני השמועה אף מקהילה אחת
הנוהגת הכי מחה .ועי׳ בגינת ורדים כלל א סוס״י
לו בשם מהריק״ש ז״ל דלא נהגו כן .ועי׳ בס׳
ערך למס להריק״ש או״ח סי׳ קלה ,ואינו בידי
לטי׳ בי׳.

וע״ע

בזכור לאברהם ח״ג אוח ס סקפ״ט דהאי
דינא הוא דוקא כשביטלו הקריאה נמי ב<»

בתי כנסיות שבעיר אבל אם ביטלו רק בבהכ״ג
א׳ לא מקרי ביטול ט״ש ,וכ״כ בס׳ לדוד אמת
למיד״א ז״ל סי׳ א ע״ש ,וע״ע בספריו ברכ״י
חא״ח סי׳ קלה א׳״ב ,ובספרו שו״ת חיים שאל
סי׳ טא.

דף ח׳) וראיתי בדעת מורה למהרשייס ז״ל או״ח
קלה שהביא בשם ס׳ החיים וגס השערי אפרים
ז״ל שער ז אות לט שפסקו דאם לא הי׳ להם
מנין כלל בשבת א׳ ע״י אונס אז א״צ להשלים
הפרשה בשבת הבאה ע׳׳ש ,ואינם בידי לעי׳ בהו,
אמנם ראיתי מי שכ׳ בעמם דדוקא היכי שהי״ל
מנין והיו בני מיובא לקרות אלא שאירע להם אונס
אז משלימין לשבת הבאה .אבל כשלא הי״ל מנין
כלל דמעיקרא לאו בני מיובא נינהו אין משלימין
אז דלא אחקון קריאה אלא במקום שיש מנין ע!"!",
עי׳ בהשמטות.

ומצאתי בשו״ת
מאיזה
השנה אם אפשר,
אם באותו שבת
ב׳ פרשיות דהיינו הפרשה משבת העבר והפרשה
משבת זו כדאי׳ בש״ע סי׳ קלה ס״ב כו׳ .תשובה
כו׳ אף שפשוט ומרוך דין זה לפנינו בש״ט מ״מ
דקדק הרב בש״ע שם בהגהה וז״ל שאם בטלו
שבת א׳ כו׳ ,משמע מלשונו דוקא אם לא בעלו
רק שבת א׳ ע״פ איזה סיבה הוא דמשלימין בשבת
מאה .אבל אם רגילים איזה פעמים לבטל הקריאה
אין להשלים בשבח שמושין מנין ,דא״כ יבוטל מנהגן
של ישראל לקרות בשבת רק הסדר המיוחד להם
ע׳׳פ תקנות מז"^ .וכן מצאתי להדיא במקור הדין
שהוא מאו״ז הובא במגילה פ׳ הקורא סי׳ ל וז״ל
שבו׳״י מ״ג סי׳ ו וז״ל שאלה
ישוב שעושין מנין בכל שבתות
ולפעמים נתבטל שאין להם מנין,
שיש להם מנין מחויבים לקרות

אם בטלו בשבת התמיד ולא קראוהו הפרשה יקראו
הפרשה בשבת הבאה שתי פרשיות עכ״ל .הרי דהתם
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סימן קכא

להדיא דוקא היכא דקורין בתמידות הפרשה רק
פטם אחת נחבטל ראוי להשלים התמיד דמשום פעם
אחת אין כאן שינוי מנהג ,אבל היכא שאין כאן
דבר תמידי ג״ל פשוט שא׳׳צ להשלים רק כל יחיד
קורא הפרשה ביחידות .וטי׳ בתש׳ ר״מ מינן סי׳
פה שדקדק ג׳׳כ מלשון האו״ז כמה דינים הדומין
לזה .גם בס׳ ערך לחם להריק״ש באו״ח סי׳ קלה
וז״ל ולא נהגו כן בני מצרים בלכתם בשיירות קהל
גדול עכ״ל ,וג״ל דג׳׳כ טעמו כיון שהוא דבר שאינו
תמידי וכמ״ש עכ״ל.
ג) במה שאמרת להטיר בקטן להטנין למלוח למורה
למנין ז ,דכל הפוסקים ז״ל גגררין אמר המג״א
ז״ל בסי׳ רפב סק״ו דהאידנא לא נהיגי לקרות
קטן אלא למפטיר ,כן הוא הדבר ,אמנם ידוט לי
דטכשיו נוהגין הרבה שלא לקרות קטן כלל למפטיר,
(וט׳ בס׳ דרכי חיים ושלום אות ריב שהי׳ -־מחמיר
שקטן לא יטלה למפטיר) וקודם מפטיר צפטמיס רמוקים
שפיר קורין קטן כל שהוא אחר שבעה קרואים,
כן ראיתי נוהגין וטי׳ בערוך השלח! סי׳ רפב ס״י*
ועי׳ בשו״ת פנים מאירות ח״ב סי׳ נד (הובא ומי
בקובץ על הרמב״ס פי״ב מהל׳ מפלה הי״ז) ,וע״ע
בשו״ת משפטי עזיאל ח״ב סי׳ יד .ואמנם בודאי
צדקת דהטיקר כהמג״א ודטמי׳ ז״ל .וע״ע בט״ז
או״ח סי׳ חרפה ובחשובות הגאונים שטרי תשובה
סי׳ ס ודוק ואכמ״ל .וט״ע ברמב״ם פה״מ למגילה
כד ובשבלי הלקט לח ובריב״ש שכו ובב״י א״ח
קלה ובאו״ז בחש׳ תשנב ודוק.
ד) מה שאמרת להמיר אהני דאינם אומרים תחנון
אחר שקיעת הממה ,הרי איפסיק בש״ט סי׳
קלא ס״ג דאין נפילת אפים בלילה ,ומשמע דכל
דלאו לילה הוא שרי .וכ״כ בט״ז סק״ח דכיון דטממא
משוס דנפא״פ רמז למדת הלילה (וקרוב הדבר לקצן
בנטיעות ,ובלילי אשמורות נוהגים ליפול ע״פ שהוא
קרוב ליום ,כדכ׳ בב״י שם בשם ס׳ צרורות) ט׳׳כ
נראה שאין למוש לזה כ״ז שאין ודאי לילה אלא
בין השמשות ,דלא גרט מליל אשמורות שהוא קרוב
ליום .וטי׳ במג״א סק״ט ׳דנ״ל דאם נמשכה תפלת
מנחה טד הלילה צכ״ט אין נופלין דתמלת הלילה
תגבורת הדינין ע״ש.

ונלע״ד

שלמה

מן .וטי׳ בסידור האר״י ז״ל דגם במנחה (כנראה
לטנ״ד כוונתו אף קודם השקיעה) צריכים ליזהר
ביותר האומרים נפא״פ אז מפני שאז כבר שליטת
החיצונים משא״כ בשחרית ט״ש .וטי׳ בס׳ דרכי חיים
ושלום סי׳ שכג ודוק .וטי׳ בשו״ת מהר״ם ב״ב
הישנות סי׳ תרג בחש׳ רב שלם גאון ז׳׳ל ח״ל
הוו יודעים ,בחול מותר ליפול על פניו ■ אמר תפילת
ערבית ואפי׳ בצבור וכן מנהג בבית רבינו בבבל
וכו׳ עכ״ל ע״ש .ולטד״נ דשא״ה דנהגו לממפלל
מטריב מבעוד יום ,ועי׳ בשבלי הלקט ס^^-מח בשם
רבינו האי גאון ז״ל ובמום׳ רפ״ק דברכות עי׳
בהשמטות .ובזה אשים קנצין למילי ,בד״ש ואה״ר.

שלמה״ק

השמטות לדף א:
וכן ט״ט בש״ט חו״מ סי׳ תכה ס״ה בהא דעכו״ם
דאסור להצילן ,כ׳ בבאה״ג שם אות ש וז״ל
לא אמרו מז״ל דבר זה אלא טל הטכו״ם שהיו
בזמניהם שהיו טובדי כו״מ ולא היו ^מינ^ם ביצ״מ
העולם ,אבל אלו הגוים אשר אנחנו אומה
ישראלים מוסים בצל שלהם ומפוזרים ביניהם הס
מאמינים במדוש העולם וביצ״מ ובעיקר הדת וכל
כוונתן למרשי שמיס וארן כמ״ש הפוסקים והביאו
רמ״א בא״ח סי׳ קנו בהגהה ,לא די שאין איסור
להצילן אלא אפי׳ אנחנו מחויבים להתפלל בשלומם,
וכאר האריך בזה בטל מעשי ה׳ בסדר הגדה כו׳
ט״ש.

וער׳ע במ״ס מ״ו כליקוטי שו״ת סי׳ פד בתשובתו
הנפלאה נגד כת ריפורמ^ת ,והיא קיימת
ואקטואלית מאד בזמננו עתה בעוה״ר ,וכ׳ שם בתו״ד
וז״ל והנה אנחנו כשבויים תתלחתות החרבן ,ומרב
חסדי ה׳ וצדקת פרזנו שמנו למן ולחסד בעיני מלכי
האומות והשרים אשר אנו מחויבים לדרוש שלומם
ולהתפלל עליהם ,המבלי לשלם להם מ״ו רעה תמת
טובה אשר גמלנו באלפים שנה ,ואין ספק כי שכרם
רב מאת ה׳ אשר אינו מקפח שכר כל ברי׳ ט״ש,
וט״ט במ״ס חחו״ת תש׳ קצד ■ והבן.

השמטות לדף ד:
לצדד בזכות הני דל״א מחנון ט״פ אחר
השקיטה משוס דס״ל דכיון דבהש״מ

תחלת הלילה הוא מייפי׳ שוב לתגבורת הדינין .ועי׳

ברמב״ם פ״ה מהל׳ שבת ה״ד דבהש״מ הוא משקיטת
הממה טד צה׳׳כ ודנין בו להחמיר (והנה יש בטנין
זה הרבה שיטוח ואכמ^^) .ועי׳ בפמ״ג במ״ז שם
ובמחצה״ש ודוק .ועי׳ בלבוש שם דגסא״׳ס היא להכניע
למידת הלילה שהיא מדת הדין ואם נופלים בלילה
מגבירין כמה והוי כמקצן בנטיעות ח״ו כידוע ליודעי

וע״ע בס׳ תורת שלמה לרש״צ שיק ז״ל מסטמר
פ׳ יתרו וז״ל בית רעך אשת רעך ,ובאונקלוס
מתרגם בכל מקום רעך ,מברך ,וכן בקרא ואהבת
לרטך כמוך מתרגם חברך ,כי אונקלוס הי׳ מד
מחכמי התלמוד ,ר3לשון חככני המשנה והתלמוד מבר
הוא גם טרל מאומה אמרת כמפורש בשבת קג,
ולא יאמר אדם למבירו בשבת לשכור לו פועלים,
ומרשה בגמ׳ מ׳׳ש הוא ומ׳׳ש חברו ,ומתרצים מבר
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נכרי שיש לו ממו בשותפות שדה ,ואסור לומר לנכרי
"שישכור פועלים בשבח .הרי מפורש בתוה״ק שאסור
לחמוד אשת ובית של נכרי ,ושהחיוב לאהוב אח
כל אדם אפי׳ נכרי ,כי במצות שבין אדם לחברו
אין הבדל בין אדם לאדם רסליילה לעשות עול לשום
אדם מאומה אמרת עכ״ל.

השמטות לדף ר:
ועי ,בספרי מה״כ ואשר יבא את רמהו ביער
וגו׳ (דברים יע ה) מה מ״ל רמהו רמהו
רעהו ג׳ פעמים ,רעהו פרט לאחרים ,רעהו פרט
לגר תושב ,רמהו כבר קראו הכתוב רמהו שנאמר
אשר יכה את רמהו בבלי דעת .ופי ,המלבי״ם ז״ל
וז״ל ומ״ש מה ת״ל רמהו ג״ם היינו בפרשה זו,
ומשיב דרמהו הראשון לגופי ,ומז״א כבר קראו הכתוב
רעהו הוא מ״ש אשר יכה את רעהו בבלי דעת
והוא לא שונא לו ,לכן קראו רמהו ר״ל שאינו
שונאו ,ומ״ש ואשר יבא את רעהו ומצא את רמהו
מד למעט אמרים ומד למעט גר תושב עכ״ל .ורבינו
הלל ז״ל פי ,שם שאינו רמהו שאינו שייך במצות,
היינו הגר תושב ע״ש .ומי ,רש״י ותום ,וריטב״א
ומאירי שם במכות מ .ורמב״ם וראב״ד פ״ה מרוצח
ה״ג ודוק.

השמטות לדף ג:
במ״ש בשם הק״ע ז״ל לבאר שי ,בן מזאי ,מי,
בדע״ז מבעלי התום ,בראשית ה א וז״ל
בן מזאי אומר זה ספר מולדות אדם ,גדול יומר.
פי ,אסיפי ,דקרא קאי בדמות א ,משה אוחו דמקרא
דר״ע לא שממי ,אלא דמלך .סני לחברך לא תעביד,
ובא בן מזאי ואמר שאף אם הוא אינו חושש לכבוד
עצמו יש לו למוש לכבוד מבירו ,לפי שרואה דמות
מבירו ואינו רואה דמות עצמו ,ולזה אמר שמקרא
זה כולל יותר ממקרא דואהבת לרעך כמוך מכ״׳ל.
ועי ,בהמרצ״׳ח לשבת לא ודוק .וכ״כ בפי ,הראב״ד
ז״ל בתו״כ פ ,קדשים יט יח וז״ל בן עזאי אומר
כו׳ זה כלל גדול מזה ,פי ,שאילו מן הפסוק הראשון
לא שמענו אלא כמוך ,הרי שנתבזה הוא או נתקלל
הוא ונגזל ונחבל יתבזה חברו עמו ויתקלל עמו
ויחבל עמו ,לכך נאמר בדמות א׳ משה אוחו ,את
מי אתה מבזה ואת מי אתה מקלל ,דמות דיוקנו
של מקום ,זה ההלל גדול מן הראשון מכ״ל .ועי׳
בב״ר פכ״ד סי ,ז שכבר אמז״ל בזה״ל שלא מאמר
הואיל ונתבזימי יתבזה חברי עמי הואיל ונמקללתי
יתקלל מברי ממי א״ר תנמומא אס עשית כן דע
למי אחה מבזה בדמות א ,משה אותו .ועי ,בב״ר
שם דנסתרס המאמר של בן עזאי וצריך להיות אמר
מאמרו של רע״ה רבו וכמ״ש בתו״כ וירושלמי הנ״ל.
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השמטות לדף ז:
וראיתי להעמיק לך מ״ש בזה ידידי הגאון רמ״מ
שלימ״א בתורה שלמה חמ״ז
כשר
במילואים סי ,כ שהביא שם דברי רב״ח ז״ל הנ״ל
שבם ,יתרו דרמך כולל גם גוי וז״ל וילה״ס לשי׳
רב״ח מהמבואר במשנה סנהדרין מה ,בית הסקילה
הי׳ גובה שתי קומות ,ובגמ ,אר״נ ארב״א אמר
קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מימה יפה (שימות
מהר) ,והנה עובד ט״ז הוא מהנסקלין ,ומבואר מזה
אף אסרי שנידון לסקילה בכ״ז יש על הב״ד המצוה
של ואהבת לרעך כמוך ,ברור לו מיתה יפה ,ואם
היו מפרשים לרעך רק בישראל איך סמכו דין זה
שיש חיוב לברור מיתה יפה גם לעובד מ״ז.
פן יש להוכיח מזה שלמדו בסנהדרין נב :ום״נ,
שמיתת סייף הוא מצד הסימנין שימות מהר
ולא תוקע הסייף בבטנו או בגרונו ,מטעם זה של
ואהבת לרעך כמוך ,ברור לו מימה יפה .והרי אנשי
עה״נ ג״כ מיתתן בסייף מצד הסימנין כמו הנהרגין
בסייף ,ומבואר שאמ״ם שעבדו ע״ז נכללין בכלל
ואהבת לרעך .ודוחק לומר שלמדו עיקר דין סקילה
וסייף מן הצואר בשאר עבירות ,וכיון שאנו יודעים
כבר איך הימה מצות סקילה וסייף נהגו כן גם
בעובדי מ״ז ,שהרי עיקר מיתת סייף כתוב בעה״נ
(דברים יג טז) הכה מכה וגו ,לפי מרב ,ואיך
למדו פרטי מצות הריגה בסייף מקרא ואהבת לרעך
ברור לו מיתה יפה ,הרי י״ל שזה נאמר רק על
ישראל שהוא רעך במצות .מזה מוכח כשיטה הנ״ל
שפשטא דקרא כולל אפי ,יהודי עובד מ״ז ,ומזה
למדה שיטה הנ״ל שכמו״כ י״ל שואהבת כולל ג|0
אנשי אוה״ע ששומרים ז״מ שלפי ההלכה יש להם
מלק לעוה״ב .ומבואר בס״ח סי׳ שנח :נכרי הזריז
בז״מ שנצטוו ב״נ כו ,מכבדו יומר מישראל שאינו
מוסרן בתורה (מקיים המצות) .ואין לדמות ראיות
הנ״ל מפמ״ד במשנה מכוח כג ,כל מייבי כריתות
שלקו נפטרו מידי כריתתם שנא ,ונקלה אחיך לעינך
כשלקה הרי הוא כאחיך ,וזה מיירי במשה חשובה,
מרמב״ם סנהדרין פי״ז ה״ז ,א״כ י״ל אותה סברא
לענין מיתה מכיון שעומדים ליהרג ,ומבואר במשנה
סנהדרין מג :שכל המומתין מתודין ,א״כ הרי עושים
חשובה ומיממן מכפרת עליהם ,מטעם זה ים מל
הב״ד המצוה של ואהבת לרעך .זה אינו ,כי להלכה
אפי׳ מי שלא רצה להתודות ג״כ נהרג באותו האופן
כמו כל המומתין .ומלבד זה מפורש ברמב״ם פ״ד
מהפ״ז ה״ו שכל דין של עה״נ הוא רק כשלא
רצו לעשות משובה אמרי שהתרו בהן (טי ,בראב״ד
שממה מ״ז) .ועוד הרי דין סייף מפורש בתורה
אצל מה״נ ,וע״ז דרשו ברור לו מיתה יפה ,ומוכרח .
שלא פלוג ,ואפי ,לא התודו קודם שהרגו אותן
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ג״כ נהרגין באותו האופן שימות מהר .ומזד מפורש
להדיא בסנהדרין מז :הרוגי ב״ד ביון דבדין קא
מיקטלי לא הוי כפרה ולא קברו אותם בקברת
אבותיהן ,וכ״פ הרמב״ם להלכה פ״ב מהל׳ אבל
ה״ח .ויש להוסיף ראי׳ מהדין המבואר בגמ׳ סנהדרין
נו ,שכל מיתה האמורה בב׳׳נ אינה אלא בסייף,
ונראה שמצות הריגה בסייף לב״נ שעבר טל ז׳׳מ
היתה באותו אופן כמו בישראל ,וט׳׳כ שגם הוא
ככלל בדין זה של ברור לו מיתה יפה שנסמך בקרא
ואהבת לרטך כמוך.

<

החולקים טל שיטה הנ״ל ס״ל כמ״ש ביד הרמ״ה
לסנהדרין שם וז״ל ואהבת לרטך כמוך
וכל היכי דכתיב רטך משמט ישראל ,ואפי׳ רשט
שנתחייב מיתה אתה חייב למזור אחר זכותו לברור

לו מיתה יטה טכ״ל .ובשמ״ק כתובות לז כותב
ט״ד הרמ״ה ,ולשון קמא מיקר .ואל חתמה איך
קרא אותו הכתוב ריט ,ריט אהוב נמי מקרא כדכתיב
ונקלה אחיך לטינך אחר שנקלה נקרא אחיך .ואמרי׳
נמי במד׳ שומ״ט ,בשר חסידיך לחיתו ארן ,וכי
חסידים הוי הלא כתיב סוסים מזוינים וכו׳ ,אלא
כיון שנטשה בהם דין ,חסידים הם כנ״ל .וצ״ט
מגמ׳ סנהדרין הנ״ל ושם בגמ׳ דרשו אותו פסוק
חסידים ,חסידים ממש .במדרש הגדול ויקרא יט
יח בטושה ממשה טמך אתה אוהבו כו׳ .ומנורת
המאור שם לרטך לטושה ממשה רטך כו׳ טכ״ל
בתו״ש הנ״ל.

הוספה:

עי*

מה שכתבנו להלן סי׳ תתרפג .וטי׳ בשו״ח
והרים הכהן ח״ב סי׳ ס״ד.

השמטות לדף  .ו:

שלמה

לאחרים ושלא יחמוד של אמרים .והנה כבר האריכו
בזה הרבה ,ומטתה יובן היטב דהנה מה שאסרה
חורה להטיד מדות שקר לנכרי ג״כ כי אין לך
אדם רט גדול מזה שמטיד מדות שקר בחבירו ובזה
אין שום חילוק בין אם הטדות הוא לישראל או
לטכו״ם ,ומה שב׳ התורה סלשון רטך כולל גם
הטכו״ם כי גם הטכו״ם הוא בכלל רמהו לטנין
מדלא כתיב באחיך דהי׳ משמט רק בישראל
אסור אבל מדכתיב לשון רטך גם הטכו״ס בכלל
וכמ״ש רב״ח ז״ל .והא דממטטי׳ לא תטשוק ממלת
רטך טכו״ס שבא״י המס שאני דהא באמת מלבד
הלאו דלא תמסוק איכא טוד לאו דגזל ורק שהתורה
הוסיפה טוד לאו דלא תטשוק ובזה שפיר אמרי׳
דממלח רטך ממטטי׳ טכו״ם שבא״י מדלא כתיב
סחמא לא תמסוק .וא״ש ג״כ הא דממטטי׳ מכי
תבא בכרם רטך דממטטי׳ דבכרם טכו״ס שבא״י
מותר לתת לכליו דהתס שאני דהנה כבר הטליתי
בטזה״י במי׳ לב״מ שם דהא דאסרה תורה לימן
לכליו בכרם ישראל ובכרם טכו״ם שבא״י מותר לפוטל
לתת לכליו דהיינו דוקא כדי אכילתו מה שהי׳ ראוי
לו לאכול אלא שהפומל צמצם ולא אבל דזה בלבד

הוא שמותר לפוטל לחת לכליו אבל יותר מזה בודאי
דגם בכרם טכו״ם אסור לתת לכליו והטכו״ם בטל
הכרם אפקורי אפקר הפירות הללו שראוי לו להפומל
לאכול וא״כ מצד הסברא הי׳ מותר לו להפומל
גס ליקח לכליו ורק בכרם ישראל גלתה תורה דאסור
לו ליקח לכליו אפי׳ מה שראוי לו לאכול וא׳׳כ
אמרי׳ דרק בכרם ישראל הוא דגלי אבל לא בכרם
טכו״ם שבא״י משום דבאמת אין לו פסידא כלל
להטכו״ם הבטל הכרם דהא הפוטל הי׳ יכול לאכול
וא״כ אפקורי אפקר לה ובבה״ג שפיר אמרי׳ דרטהו
אתי למטוטי טכו״ם שבא״י דאל״כ הי״ל לכתוב כי
תבא בכרס ומלת רטיך ל״ל וט״כ דאתא למטוטי
טכו״ס שבא״י .ונראה דלפי האמור יתישבו כל
המקומות דלא יקשה מל רב״ח ודוק מכ״ל.

ואחז״ר השגתי ס׳ אמרי הצבי וז״ל שם ,והנה
לכאו׳ דברי רב״ח הם תמוהים לטין כל
והא בכמ״ד בש״ם ממטטי׳ מכו״ם שבא״י ממלת
רטך .ובטיקר הראי׳ שהביא הרב״ח מקרא דוישאלו
אש מאת רמהו ואשה מאת רטותה נלט״ד דאין
ראי׳ משם דהתם הי׳ קודם קבלת התורה ואז גס
המצרי הי׳ בכלל רטהו אבל לאחר קבלת התורה
שפיר ממטטי׳ טכו״ם שבא״י דלא הוי בכלל רטהו.

ומציבו גבי נפ״א שהקילו במקום ספק כיון דאינו
אלא רשות ,טי׳ בשט״ת סי׳ קלא סק״ה
בסופו .וראיתי בשו״ת בית אב חמישאי סי׳ שמג
אות ג שב׳ בשם האדמו״ר ר׳ מרדכי מנישחיז ז״ל
שלא הי׳ אומר תמנון ונפ״א בתפלתו כלל ■ ,וטטמו

דהגה ככר כ׳

הי׳ לאשר אמז״ל שית אלפי שנין הוי מלמא ואלף

הראשונים ז״ל הרבה טממיס טל כל מצוה ומיקר
ויסוד הטטם הוא שים הרבה מצות שצונו בוראנו
ית׳ להרחיק מן המדות המגונות ,כי בטובר מבירה
ר״ל הוא ממשיך מדה מגונה לטצמו ומש״ה אסרה
התורה מאכ״א ,וגם שלא ירגיל האדם טצמו להזיק
לאחרים כי האדם צריך להרחיק א״ט שלא יזיק

השביטי הוא שבת א״כ בזמנינו דטומדים במאה
השביטית מאלף הששי הוא כבר טרב שבת אחר
מצות היום דאין אומרים תמנה ונס״א כלל .וכ׳
שם טלה וז״ל ואף כי אנן האשכנזים במר פסקי
הש״ט גררי׳ ואין לנו טסק בטממים כאלו אבל
זה פשוט דממנון ונס״א בטטם קל הוא נדמה מ״׳ש.

ולתרן

דבריו

הקדושים

נלמ״ד

בזה

השמטות לדף ח:
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דברי
וע״ע

סימן קכא

במג״א סי ,קלא סק״ט דבימיס שאומרים
אבינו מלכנו במנחה יכול לדלג א״מ כדי
ליפול מבמוד יום.

שוב

שלמד

מצאתי בשטרי קדושה בדפוס אחר ,בזה״ל
ויאהב את כל כל הבריות אפי׳ גוים.

הוספה לדף ד:

השמוטות י לדף ח סוף פסקה ראשונה:
שוב השגתי ס׳ שמרי אפרים אמז״ר וראיתי שם
כפירוש זה בפתחי שמרים שם אות ל שהוא
פי׳ טצמו ז״ל ה״ה הגאון רא״ז מרגליות ז״ל בעל
שטא״פ הנ״ל ,ט״ש .וטט״ש (ש״ז ס״ט) בשס״ח
שם ובשו״ת תשורת ש״י סי׳ תנט ובתש׳ מהר׳״א
חאה״ט סי׳ רנח אות מ ודוק.

הוספה לדף ח אות ג:
עי ,מה שכתבנו להלן סי׳ רלג.

לדף ח סוף פסקה ראשונה:

עי׳

בקונטרס ויגד משה סי׳ ג ,שנדפס בסו״ס
שטרי אפרים (הוצאה ג׳ ,תשל״ה) ,מ״ש בזה.
וטי׳ מה שכתבנו להלן סי׳ תושלה.

השמטה לדף ג:

_

קצג

_

בדברי ס׳ הברית יש להמיר במ״ש בשם מז״ל
דמושי הארכי הי׳ נכרי ,דנטלם ממנו מקור
חז״ל לזה ,ולא מוכח הכי לטנ״ד מפרש״י ז״ל (דהי״א
כז לג) בשם המ״ר דכשח^ דוד בבה שבט שאל
לחושי הארכי אם תתקבל תשובתו לפני הקב״ה,
וא״ל כן ט״ש ,רדו׳ק .ומ״ט בסנהדרין קז ,ודוק.
ומ״ש לפרש הקרא ואהבת לרטך כמוך ,כנראה נעלם
ממנו ז״ל מ״ש בתו״כ קדושים פי״ח סי׳ ד ,כשם
שנאמר לישראל ואהבת לרטך כמוך ,כך נאמר לגרים
ואהבת לו כמוך ,וכן מ״ט במדרש .ממין נים (p
ואהבת לר׳טך כמוך ,טד שיהא בן ברית כמוך וכן
מ״ט במדרש מאור האפילה שם ,מצוה פליך לאהוב
את אמרים שהן בני ברית שטומדין טל דת האמת.
וטי׳ בקובץ ,פרי תמרים (קונט׳ נד ממי סא) .וטי׳
בשה״ק דרבו המובהק של דהמ״ה הי׳ טירא מאירי
הכהן ונתן לו כל מט^רותיו ,וטי׳ בימוסי תנאים
ואמוראים (טרך מר זוטרא מסידא) בשם מדרש 'דטירא
היאירי הוא מושי הארכי .וטי׳ במדרש שו^ט (מז׳
ג סי׳ ג) למה נקרא שמו חושי הארכי שהי׳ מארכי
דוד שטל _ ידו נתבססה מלכות בית דוד ,וטל ידו
נתקנה מלכות בית דוד ,וי״א ט״ש טירו נקרא.

סימן קכב

שבת
בם־ד מוצש״ק וישלח
בטו״ב כסלו תשכ״ג
חושוכט״ס לכבוד גיסי היקר הרב הגאון חו״ב
בתורה ויראה טהורה בו׳ ובו׳ כש״ת חהדנ״ב
הכהן לסקין שליט״א

אחדשה״ט

באה״ר ,הנני בא למלאות רצונך זהו
כבודך

לברר

לך

דטתי

הטוי׳

בטוין

הקפאת מים במקרר בשבת וכן בטגין שימת גליד
לתוך כוס מים בשבת כדי לצננם ,זהו תוכן שאלתך.

ה3ה
בשבת
הצורך
במה
הברד

לתוך הכום או לתוך הקטרה ואינו חושש .ופרש״י
ז״ל וז״ל כדי שיזובו מימיו ,משום דקא מוליד בשבת
ודמי למלאכה שבורא המים האלו ,אבל נותן לתוך
הכוס של יין בימות הממה כדי לצנן ואט״פ שנימוח
מאליו ואינו חושש טכ״ל .הרי לך ברייתא טרוכה
דשרי ליחן גליד לתוך כוס של מים ,והכי איפסיק
בש״ט א״ח סי׳ שכ ס״ט ט״ש.

אני נוהג בזה ובזה למשוח כן בסרב שבת
דוקא ,אף דנלט״ד ד^^יקר הדין שרי גס
וממילא גם לדידי שרי בשבת בדימבד ,ולסת
גס לכחנזלה שרי ,ואפרש שיחתי .חני׳ בסו״פ
טומנין דאין מרסקין לא את השלג ולא את
בשבח בשביל שיזובו מימיו אבל נותן הוא

והרא״ש ז״ל הביא וז״ל כ׳ רבינו ברוך ז״ל
בספר התרומות ואסור להמם פשטיד״א
בשבת אצל המדורה משום דשומן הנקרש ממוח והו״ל
מוליד ,ודמי להך דאין מרסקין לא את הברד ולא
את השלג מכ״ל .והכי איפסיק בסי׳ שיח סט״ז
מימ״א דנהגו להחמיר ומיהו במקום צורך יש לסמוך
אסברא ראשונה שם מ״ש • .והנה בסי׳ שכ שם פסק
המחבר ז״ל וז״ל השלג והברד אין מרסקין אותם
דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו אבל
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השלום

שיא

אם כי מר אבא הוקיר זמנו מכל הון ,מכל זאת ביטל כמה פעמים שעות הרכה וגם ימים
להבאת שלום ולשכך מריבות בין אדם לחבירו וכיותר בעניני דבור להשקיט מחלוקת.
ובזכרוני כי קרה לפעמים שהיה מטייל אבא בחצר ביהכ״נ שעה ארוכה עם אחד מבני הקהלה
וידו על שכמו של האיש ומשוחח עמו ,אמנם ידעו כולם שאין זו שיחה בעלמא כדרך מטיילים
כאשר מר אבא לא טייל מעודו ,רק להשקיט ריב ולרכך לב הקשה ,ותמיד עלה בידו כי גם לב
אבן היה נימוח תחת תוכחתו מאהבה ,ופעמים רבות שמענו מבעלי דברים הקשים שאמרו לולי
פני ר׳ ישראל מאיר אשא אזי ...אולם לא בכל מקום יעץ להתאים את הנפרדים ואמר לפעמים
ביטולו של דבר זהו קיומו.
(תולדות הת״יו לבנו)

פרק שביעי

ואהבת לרעך כמוך
ואהבת לרעך כמוך אני הי ,נאמן לשלם שכר באזהרה גדולה נאמר דבר זה אם אתה אוהבו אני
נאמן לשלם לך שכר טוב ואם לאו אני דיין לפרוע.
(אדו־״ג פ׳ ט״ז)

וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש אם עבר אדם על מצוה קלה ,סופו
לעבור על מצוה חמורה .עבר על ואהבת לרעך כמוך סופו לעבור על לא תשנא ועל לא תקום ועל
לא תטור ,וסופו לעבור על דזזי אחיך עמך עד שבא לידי שפיכות דמים .לכך נאמר (שופטים יט)
כי יהיה איש שונא לרעהו וגוי.
(ספרי עים)

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר ואהבת לרעך כמוך .לפיכך
~1ב2ריך לספר בשבחו ולחוס על ממנו ,כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבודעצמו .אהבת־
הגר ,שבא ונכנס תחת כנפי־השכינה ,שתי מצוות עשה :אחת ,מפני שהוא בכלל רעים ,ואחת
מפני שהוא גר ,והתורה אמרה ואהבתם את הגר .צוה על אהבת־הגר ,כמו שצוה על אהבת־
י
שמו ,שנאמר ואהבת את הי .הקדוש ברוך הוא עצמו אוהב גרים ,שנאמר ואוהב גר.
^ל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה ,שנאמר :לא תשנא את אחיך בלבבך.
(רמב״ם והלכות דעות פ״ז הלכה ג ,ד ,ה)

מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא את המת ולהכניס את הכלה
וללוות את האורחים ולהתעסק בכל צרכי הקבורה ,לשאת על הכתף ולילך לפניו ולספוד
ולחפור ולקבור ,וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהס .ואלו הן גמילות־חסדים
שבגופו שאין להם שיעור .אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת לרעך
כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך בתורה
ומצוות.
(רסכ״ס הלכות אבילות)

כשיעשה האדם המצוות התלויות בתועלת בני־אדם זה עם זה ,תחשב לו לצדקה לעולם הבא
לפי שעשה המצוות ,וימצא טובה בעולם הזה בעבור שנהג מנהג הטוב בין בני־אדם .כן ,כשינהג

דובר

שיב

שלוט

מנהג זה ינהגו אחרי□ כמנהגו ,יקבל כמו כן שכר מהענין ההוא .וכל המצוות שבין אדם לחברו
נכנסות בגמילות חסדים .ושים לבך עליה□ כי כן תמצאם ,שהרי הלל הזקן אמר לנכרי דעלך
•
ביש ,לחברך לא תעביד.
(רמב״ם פי׳ המשניות פאה א אך
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ואת המידה תשמרה ותחזקה זאת התורה הישרה מאד ,ר״ל נשיאת פני הקרובים והיטיב לה□.
וחכמי□ ז״ל משבחים מאד מידת האד□ שיהיה מקרב את קרוביו ונושא את בת אחותו ,כבר
הודיעתנו התורה בזאת המידה הפלגה גדולה מאוד ,והוא שהאדם צריך לישא פני□ לקרוביו
ולקרב מאד כל מי שיש לו עמו אחוה ,ואפילו חטא לו וחמסו ,ואפילו היה הקרוב ההוא
בתכלית ההפסד ,אי אפשר לו מבלתי שישא פני□ לקרובו.
(מורה נבוכים חלק ג פרק מ״ב)

הרבה מצוות שבתורה תלויין בכך ,שהאוהב חברו כנפשו לא יגנוב ממונו ולא יונהו בממונו
ולא בדברים ,ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו בשום צד ,וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה .שורש
המצוה ידוע ,כי כמו שיעשה בחברו כן יעשה בו ,ובזה יהיה שלו□ בין הבריות .ודיני מצוה זו
כלולים הם בתוך המצוה ,שכלל הכל הוא ,שיתנהג האדם ע□ חברו ,כמו שיתנהג אדם עם
עצמו ,לשמור ממונו ולהרחיק ממנו כל נזק .ואם יספר עליו דברים ,יספר□ לשבח ויחוס על
כבודו ולא יתכבד בקלונו ,וכמו שאמרו חז״ל (ירושלמי חגיגה ב א) המתכבד בקלון חברו ,אין
לו חלק לעולם הבא .והמתנהג עם חברו דרך אהבה ושלום ורעות ומבקש תועלת□ ושמח
בטובם ,עליו הכתוב אומר ישראל ,אשר בך אתפאר (ישעי׳ מט ג).
(ספר חחינוך רמ״ג)

מידת האהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות .בעת כשהאדם ישתמש אהבתו לטובה
אין למעלה מזה מכל המידות .לעומת זה א□ האד□ ישמש מידת האהבה לתועלת רעה אין לך
מידה רעה הימנה.
(אורחות צדיקים)

יש תועלת גדולה למי שנוהג בחיבה ובריעות עם בני אדם .תועלת האחת בעול□ הזה,
כשמתנהג באהבה עם כל אדם יעזרוהו הכל ,אם יפול ירבו עוזריו וסומכיו .ואם יעמוד אד□
נגדו לריב עמו ,רבי□ ישתיקו את המדברי□ הרעה ומכלימים אותם ואם תבוא עליו צרה הכל
מצטערים עליו ונותנים לו יד וא□ יבוא לידי דוחק ועוני רבים ירחמוהו בנתינת מתנותיהם.
(שם שער האהבה)

לעול□ ישתדל אד□ להיותו אהוב אצל הבריות ,שכל האהוב למטה ,כלל מסור עליו שהוא
אהוב למעלה.
(מאירי בבא בתרא י ב)

צריך קוד□ שיתחיל בתפלה כלל ,צריך לקבל עליו מצוה ואהבת לרעך כמוך ,ויכוין לאהוב כל
איש ישראל כנפשו ,כי עי״כ תפלתו כלולה מכל תפלות ישראל ותוכל לעלות לעשות פרי ויצליח.
(פרי עץ חיים שעד הקרבנות פ״ב)

גדול

השלום

שיג

כל ישראל גוף אחד וכל אחד מישראל הוא אבר פרטי ,כי זה הערבות שאד□ ערב בעד חברו א□
חוטא ,ולכן נהג מורי ז״ל לומר כל פרטי הודויים ,כי אעפ״י שהוא לא חטא בה□ צריך
להתוודות בעד אחרים ולכן תקנו בלשון רבי□ חטאנו ,וזה שאמרו את□ קרוי□ אדם ,היינו
•
כאדם אחד.
(לקוטי תירה להרח״ו פ׳ קדושים טעמי המצות)

צותה תורה בתקוני סדרי־בני־אד□ והנהגת קצתם עם קצת□ בדברי□ רבים ,שה□ סיוע זה
לזה .והם לגמול חסד ע□ כל אד□ ולהשיב המשכון לנצרך לעתי□ ידועות ,ולעזוב מעל בהמת
חברו ,ואף על פי שהוא שונא לו ,ולהקים ולהשיב אבדה ,ושלא ישנא את אחיו בלבו ,ושלא
יקום ולא יטור ,ודברי□ אחרים כאלו ,שהם משפטים צדיקים ,הנכללים בתוך סוג אחד ,והוא
ואהבת לרעך כמוך.
(מנורת המאור נד ו׳ כלל ב ח״ב פ״א)

אין הקב״ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל ,וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל ,ג□
הקב״ה מגדיל עליו.
(מסילת ישריס טוף פרק יט)

האוהב את ישראל אוהב ממילא את ה׳.
(היום יום ע׳ ע״ח נשם הכעש״ט)

ולא רק שצריך להשתדל עבור זולתו בכל מיני השתדלות ,אלא שצריך להיות ג□ מסירת נפש
עבור הזולת.
(התמים חוכרת ח׳ עמוד נ׳ כשם זזבעש״ט)

שיש שני טעמי□ לאהבת ישראל .א) משום שהוא יהודי .ב) משו□ שהוא בן תורה .והוסיף לבאר
את שתי המעלות .שהראשונה היא מעלה עצמית ,היא מצוייה אצל כל היהודים ,ואילו השניה
היא התפשטות של מעלה.
(הוספות לכתר שם טוב עמוד )72

הרב המגיד בשם הבעש״ט אהבת ישראל היא אהבת המקום ,שכן נאמר בני□ את□ לה׳
אלקיכם (דברי□ יד,א) אם אוהבי□ את האדם אוהבי□ את ילדיו.
(שם)

יקבל על עצמו לאהוב כל אחד ואחד כגופו ,ועל ידי זה יכלול תפלתו בכלל תפלות כל ישראל.
(חיי ארם כלל א)

יש בני אד□ אשר אין משגיחי□ על צרות ודוחק חבריה□ כמאמר הכתוב (ויקרא יט יה) ואהבת
לרעך כמוך ,כי אם חוששים לעצמם שיטיב להם ,וכן יש בני אד□ שחוששים ג״כ על צרות
.ודוחק חבריה□ מחמת רך לבבם ורחמנות□ ,הבחינה הזאת היא טובה ,אבל לא על אמתה
ומכונה ,והבחינה האמיתית היא שיהא מיצר על צרות ישראל מחמת שזה צער השכינה

דובר

שיד

שלום

הקדושה אשר בכל צרת□ לו צר ,וכל מגמתו הוא להמשיך השפעות על ישראל כדי להעלות
השכיג׳
(מעם אלימלך פ׳ תשא)

.

אהבת ישראל אמיתית היא רק במי שנפשו עיקר וגופו טפילה.
(תניא פרק ל״ב ,ודאה גם אוה״ת חנוכה שי״ב,ב)

צריך לטרוח בכל לב ונפש לתקוע אהבת רעהו בלבו.
(תניא אגה״ק סו״ט כ״ב)

שהבריאה היא בזכות ישראל ,לכן צריכים כל הברואים לעשות לטובת ישראל.
(קדושת לוי פ׳ בשלה)

א□ אין אתה אוהב נאמן לישראל עדיין לא טעמת טעם יראת שמים.
(ליקוטי רמ״ל)

אמרו עליו על רבי משה־לייב טסאסוב ,שהיה עובר בכל יו□ מיד אהרי שהתפלל שחרית על
פתחי כל אלמנה ויתום בעירו ,לברכם ב״צפרא סבא" ולתהות על צרכיה□ ,שמא הסר להם
דבר מה.
ובראותו יתומי□ עזובים שאין מי שיטפל בה□ לנקות□ ולייפות□ ,ויש שעולי□ נגעי□ בבשר□
והשחין פורח בראשם ,היה מזדרז רבי משה־לייב לרחצם ולחפוף את ראשם במו ידיו ,עד
שטיהר□ מנגעיהם.
שאלו אותו הבריות ,עד כאן מצות ריחו□ יתומי□ מגעת .השיב הצדיק ,לא זו בלבד ,אלא אדם
המואס למצוץ בפיו את הדם והליחה מראשו של ינוקא יתו□ שעלתה בו חזזית ומורסא חזקה
עליו שעדיין לא הגיע לכדי מחצית המדה של אהבת ישראל .כמוך ,כתוב בתורה ,ותינוק יתו□
מצוה לאהבו יותר מגופו ,וכי ראית מימיך אדם מואס בבשרו ,אפילו פרחה בו הצרעת.
(עשד צהצהות מערכה  3אית י<)

והייתם נקיי□ מה׳ ומישראל (במדבר לב כב) כאן רמז משה להם ,כי אהבת ה׳ ואהבת ישראל
צריך שתהיינה קשורות יחדיו בכל לב.
(תפארת שלמה)

כל בנ״י הם מבחינה מסויימת קרובים ,שכן ה□ שייכי□ לאומה אחת אשר ה׳ בחר בה ,לכן
חייבי□ ה□ לאהוב את רעיהם ,כמו שנאמר ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט יח) .ופי׳ "כמוך" כמו
שא□ יודע האד□ בעצמו שו□ רע בקרבו משו□ הא אינו שונא את עצמו ,אף ששונא הרע
שבקרבו ,כך ג״כ על חבירו .כי באמת הכל אחד ,כי הלא ג□ לחבירו יש חלק אלקי כמוהו.
(מאור עינים פ׳ חוקת עמוד קס״א)

כאשר שני ישראלים אוהבי□ זה לזה נעשה שם מלא ,כי שני פעמי□ אהבה גימטריא כ״ו □ספר
ש□ חויה ,וזה ואהבת לרעך כמוך אני ה׳.
עוד אמר" ,אז יודען האבען זיך ליעב איז פין אללע יודען איין יוד ,ממילא איז פין אללעהענד

גדול

השלום

שטו

איין האנד ,קען מען דערגרייכען אין הימעל אריין און נעמען זיך כל טוב"(.כשישראל אוהבים
זה את זה אזי נעשה מכולם אחד ,וממילא מתחברים כל הידים ליד אחת ארוכה ויכולים אז
להגיע עד לשמי□ ולקבל כל טוב).
(דברי ישראל 8׳ בחקותי בשם חרה״ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצ״ל)

ואנכי תולעת ולא איש (תהלים כב ז) ,ואנכי תולעת (איך וואלט גיכער גיגעסין א ווערמיל) ולא
איש (איידער אמענטש) ,נוח היה לי לאכול תולעת מלאכול (מלצער) בן אדם.
(לקושי דברי דוד בשם חרח״ק ר׳ דור מלעלוב זצ״ל)

ויקחו לי תרומה (שמות כה ,ב) .אדם מישראל ,שברצונו להתחבר אל ה׳ ,הרי מאת כל איש,
עליו להתחבר עם יראי ה׳ וללמוד מכל איש.
(בית יצחק בשם רמ״מ מווארקה)

חסיד אחר ,שפך את לבו לפני הרה״ק ר׳ מנח□ מנדל מווארקה זצ״ל ,על איזה עניו של צער
שמציק לו מאד ,דחהו הרבי ופטרו לשלום ,כששב האיש לביתו ,ביחד ע□ חבורות חסידי□
שנסעו מווארקה ,ראו החסידים את הרבי מרחוק נוסע אחריהם .עמדו החסידים מיד
במקומם והמתינו לו עד בואו .כשבא אצלם דיבר עמה□ מעניני חסידות והיו שותים לחיים,
מצא החסיד הנ״ל מקום לשוב ולבקש מהרבי ,והיה בוכה בדמעות שליש שלא יוכל לשוב לביתו
מרוב צערו ויגונו .אמר לו הרבי ,האמן לי ,שאין לי כל עצה עבורך אלא לבכות אתך ביחד.
ובאותו רגע שטפו דמעות את עיניו .ופרצו שניה□ בבכי מר ובזאת נושע החסיר.
(בית יצחק עמוד קע״ח)

אד□ שרוצה להנצל משונאיו יראה לאהוב אות□ באמת ויפעל אהבתו ג□ בהם ,ועל ידי זה
יתהפכו לאוהבים לו.
(בית יעקב פ׳ וישלח בשם חרה״ק ר׳ יצחק מוואיקח ז״ל)

אהבת ישראל נקשרת באהבת הבורא והן אחת ,כי מי שהוא אוהב את ה׳ הוא אוהב את ישראל
עמו ,לפי שמצות ואהבת לרעך כמוך ומצוה ואהבת את ה׳ אלקיך הן אחת.
(תורת אמת ם׳ חיי שרה)

חושבים שאהבת־ישראל פירושה לטפוח לידיד בכתף טפיחת־חיבה ולא היא .הפירוש האמיתי
של אהבת ישראל הוא ,שא□ כואבת ציפורן ליהודי שיושב בקצה העולם ,מרגישים זאת בקצה־
עולם השני.
(בשם הרח״ק רבי ישראל מרוזין זצ״ל)

שנינו בגמרא דרש בן פטורא ,שניי□ שהיו מהלכין בדרך והיה ביד אחד קיתון מי□ ואם ישתו
שניה□ ימותו שניהם ,מוטב שימותו שניהם ,עד שבא רבי עקיבא ולימד ,חייך קודמין .מהי
משמעות הלשון עד שבא ,כאילו אירע דבר מה ונשתנה רק עם ביאתו.
אכן ,הכוונה שבעצם צריך כל יהודי לחפוץ ככה ,לעשותך כבן פטורא ,כי איך יוכל לראות
במיתת רעהו עד שבא רבי עקיבא והכריע כפי שהכריע ,ופסק־דינו מעכב בעדו ומאלץ את
האוהב ישראל לקיים חייך קודמיך.
(שפתי צדיק פ׳ קדושים בשם החידושי הרי״ם זצ״ל)

שטז

דובר

שלום

מעיד אני על עצמי ,שהיתה שמחה עצומה בלבי בקיו□ מצות עשה ואחבת לרעך כמון ,ממש
כקיום מצות עשה של הנחת תפילין .בני אהובי ,זכרו ואל תשכחו מצות עשה וו ,בשבתך בביתך
ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך.
(מצוואת בעל יסוד ושורש העבודה)

ויפח באפיו נשמת חיים (בראשית ב ז) ,מן העליונים ומן התחתונים בראו (רש״י) .בכל הנוגע
לעצמו ראוי לו לאד□ שידמה עצמו לעליונים ,פרוש מכל חמודות תבל ,ושוכח מגופו .אכן
בנוגע לאחרי□ עליו להידמות לתחתוני□ יודע מה הם צרכיו של אדם בעולם־הזה ומתבונן מה
חסר להם ,מרגיש בצערם ,מבין את סבלם .למזיגה כגון זו נתכוון השם־יתברך כשברא את
האדם.
(תורת ר״י מסאלוס ח״א)

לא תשנא את אחיך בלבבך ...ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט ,יז־יח) מדוע הזהירה תורה בנוגע
ליהודי זר ואהבת ,ואילו ביחס לאח הסתפקה בלא תשנא— .משו□ שאהבה אין פירושה לא
לשנוא גרידא ,במובן השלילי ,כי א□ לאהוב ממש כש□ שענוה ,לדוגמא ,אינה מסתיימת בלא
להתגאות אלא צריך להיות שפל־רוח באמת .לפיכך כשהמדובר באחיך ,בן להורי□ משותפים,
מספיק שלא תשנאנו וממילא תשרור האהבה ביניהם מדרך הטבע .לא כן ביחס לזולת ,לאיש
הזר ,יתכן שלא תשנא אותו אך גם לא תאהוב והתורה הזהירה ואהבת.
(שארית מגחם פ׳ קדושים)

אהבת ישראל צריכה להיות ,אפילו למי שהוא דבוק תמיד בגשמיות.
(בת עין בהעלותך)

ואל תהי רשע בפ״ע ,פי׳ בסידו״ש אם אתה רשע ח״ו אל תפרוש מן הכלל להיות בפ״ע מבלי
להטיב להם ,אך להטיב לבנ״א מה שביכולתך לעשות ועי״ז ימחלו עונותיך.
(שער בת רבים)

פעם בעת שאחד מאנשי עירו של הרב בעל ברוך טע□ זצ״ל היי חולה ,ראה את בתו מדברת ע□
המשרתת ובתוך הדברים צחקה קצת ,וכעס עלי׳ מאד ואמר ,איך יכולין לשחוק כשאדם
מישראל חולה.
(אוצר החיים עמיד קל״ה)

פעם התלהב מאד הרה׳יק רבי חיי□ מצאנז זצ״ל והתחיל להתאונן בבכיות נרגשות ובענוה
יתירה ,היות שיש כאלה שיש בה□ תורה ותפלה והתלהבות ומוחין ומדרגות ,וע□ כל זה הם
מסטרא אחרא ,ומהיכן ברור לנו שעבודתינו היא מסיטרא דקדושה .עד שאמר בזה הלשון,
אלו שה□ מסטרא אחרא אין להם אהבת ישראל ,וסיים ואמר ,אולם אנו אוהבים יהודי מאד
מאד ,ובזה שבה רוחו.
(שער האותיות עמוד פג)

בא אל הרה״ק רבי חיים מצאנו זצ״ל ,איש אחד והגיש לו פתקא והיי כתוב בה ,היות ואשה
אחת נהרגה והיא היתה גיסתו של האיש הנ׳יל והעלילו עליו שידו היתה במיתתה ,ותפסוהו
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והושיבוהו בכלא עד שעת המשפט ,ובמשפט יצא נקי והוציאוהו לחפשי ,אבל כעת קוראי□
אותו בחזרה למשפט באותו עניו ומפני זה בא אל רבינו לבקשו שיתפלל עבורו שיצא לחפשי,
וכאשר גמר רבינו לקרא את הפתקא נאנח ואמר ,הוא מספר לי מעשה שהרגו אשה אחת ויש לו
משפט ומבקש שיוציאוהו לחפשי ,שיצטער משהו על שהרגו נפש מישראל אינו מצטער כלל ,רק
התפיסה שלו מצער אותו.
(דרבי חיים)

פעם אחת בא אל הרה״ק מצאנז זצ״ל ,אחד מהחסידים שלא הי׳ מהחשובים ביותר ,ומחמת
שידעו שהרב אינו נותן שלום קודם התפלה לא נכנס כלל אותו האיש לחצר הרב ,וכשסיים הרב
תפלת שמו״ע ,רץ הרב ממקומו ונגש אל האיש ,ואמר ,אינני יכול יותר להתאפק ,שלו□ עליכם,
ב״ב בערה בקרבו אהבת ישראל.
(שם)

ואהבת לרעך כמוך (יקרא יט יח) ,תיבת לרעך הוא אותיות רעלך ,וכו׳ ,שמי שהוא טוב לשמי□
ולבריות רק שהוא רע לאד□ אחד ,לא יאמר האד□ הזה אשר כנגדו הוא רע ,מה לי שהוא טוב
לשמים ולבריות ,הלא לגבי דידי הריהו רע ,ע״ז אמר הכתוב ,ואהבת לרעך כמוך ,אף שהוא רע
לך מזהיר עליו הכתוב ,שמצוה לאהוב אותו ,וכמו שמסיים הכתוב אני ה׳ ,ש□ הוי׳ שמרמז
למדת הרחמים כמו שהוא רחום ,ואף כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא עכ״ז
הקב״ה מתנהג עמך במדת הרחמים ,והדבק במדותיו אף שהוא רע לך עכ״ז ואהבת לרעך
כמוך.
(מקור חיים בשם הרה״ק רבי חיים מצאם זצ״ל)

ומברכיך ברוך .תורתנו הקדושה עצה טובה קמ״ל איך להיוושע בזמן שהאדם נצרך לישועה,
שיאהב את חברו ישראל בכל לבו וישמח בראותו שהוא מצליח ויברכהו ,כי אז יתברך ג□ הוא
בכל הברכות ,וכל זה נרמז בכלל ומברכיך ברוך .אך דא עקא שמצליח מעשה בעל דבר לעורר
באד□ קנאה ושנאה כלפי חברו ,כדי שעי״ז ג□ ימנע את הישועה מעצמו .לפיכך צריך האד□
להילה□ נגד מדתו זו ולהתאמץ לשמוח בשמחת חברו ולברכו תמיד ,כי אז ימשיך ג□ על עצמו
ישועה גדולה.
(דברי שמואל

9׳

תולדות)

אמר הר״מ מקוברין יום אשר אינני עושה בו טובה ליהודי ,אינו נחשב בעיני ליום.
(תורת אבות קצ״ח א)

האהבה היא המאחדת את הפרטי□ הרבי□ לכלל אחד ,לגוף אחד .ואז השכינה שורה ביניהם.
כי השכינה שורה על הכלל שהוא שכלי ,ולא על הפרטים שה□ גשמיים .כמו שביאר מהר״ל ז״ל.
"שמעתי מפה קדוש ישראל מו״ר רמ״מ מקאסוב זצ״ל על "כל בי עשרה שכינתא שריאי־
(סנהדרין לט .א) היינו שיש התכללות ביניהם שאוהבי□ זה את זה ,אז שכינה שורה ביניהם".
(ומתים צוסים לא״ר עמוד )128

עצה להנצל משנאת חנם הוא ההתרחקות מחברת בני אדם ומשיחת□ (והתקרבות אצל ת״ח
ובעלי יראה כי ביניהם אין קנאה ושנאה רק מדות טובות וישרות) שכל זמן שהאדם מתדבק
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עם חברת בני אד□ ורואה מעשיה□ יקשה עליו להוכיחם בכל עת ולדונם לכף זכות תמיד.
וממילא יעבור על ל״ת זאת ויגרם שגם אחרים ישנאו אותו .ע״כ ישב בדד ויעסוק בתורה בכל
עת הנה נצטוונו בתורה לאהוב את חבירו ומאהבת הריעי□ הוא שיאהב הטוב אליו כמו
שיאהבנו לעצמו וכמו שמשתדל ורודף טובתו אחר התכלית שבעבורו נברא ומבקש חכמה
אמיתית שהיא הכלי לדעת את בוראו ולעבדו ולבחור בטוב החיים אמיתית ,כן כזה תהי׳
אהבתו לרעהו להועילו בתכלית העצום אשר אין למעלה ממנו.
(עבודת הקודש)

קוד□ שיכנס לבית המדרש ישים אל לבו מצות עשה ואהבת לרעך כמוך.
(טפו• עשה טוב)

מדת אהבת ישראל יש לה קשר הדוק ע□ אהבת הי .משל לשני חברים שאוהבים זה את זה
מאוד ,כל אחד אוהב את בני חבירו כמו שהוא אוהב את בניו ,וכמו כן שמח הוא בשמחת בניו
של חבירו ,כמו עם בנו יחידו .וצער חבירו דומה לו לצערו ממש .וזה בלי ספק שאנו בנים
להמקום ב״ה .לכן מי שהוא אוהב ה׳ אוהב כל אחד ואחד מישראל ,שכל הברואים ה□
מעצמותו ית׳ (עיין בשער הקדושה לרבינו חיים וויטל זצ״ל) ,וזהו הבחינה והנסיון לאמונה
בעצמותו ית׳ ולאהבת השם באמת.
(אוד יצחק עמוד קל״ב)

אחיי אבינכם זו המצוה של ואהבת לרעך כמוך שכל התורה כולה תלויים בזה ,לכן אם האדם
עושה לעצמו איזה מלבוש צריך להלביש את חבירו ג״כ זה המלבוש ,זה אי אפשר והוא ביכולת
לעשות לאדם אחד או לשני אנשים ולא יותר ,ועוד כשהוא דל אביון שאין בידו אך שיעשה
לעצמו מלבוש ,ובעבור שאינו ביכלתו שיעשה לחבירו לא יעשה לעצמו ג״כ וילך כבזיון ,התורה
והמצות לא נתנה בענין כזה שאי אפשר לקיימה כול□ בשוה העשיר והדל ביחד .ומפני מה תקנו
אנשי כנסת הגדולה שיאמרו זה דוקא קוד□ התפלה ויאמרו תיכף אחר מודה אני הריני רוצה
לקיים מצוה זו של ואהבת לרעך כמוך ,ובאמת זו המצוה של ואהבת לרעך כמוך הוא קלה מאד
ויכול כל האד□ לקיימה בנקל העשיר והדל בשוה .ונכון שיאמרו קודם התפלה דוקא וכמשל
זה האב שיש לו כמה בנים ,ולכל בן אירע לו איזה סיבה ר״ל ,למשל בן אחד הוא יושב בבית
האסורים ולאחר יש לו איזה חולאת ר״ל ולאיזה בן נגנב ממונו ואחד הוא חשוכי בני□ וכדומה
לכולם .ומסתמא כל אחד הוא בצער גדול אבל זה האב בגודל רחמנותו על בניו היקרים יש לו
צער ודאגה מכל אחד ואחד בפני עצמו ,וזה הצער של האב הוא אין לשער ואין להעריך ,וזה
הצער שיש לכל בן בפני עצמו הוא קטן נגד זה הצער של האב שיש לו מכל בן ובן וד״ל.
אחיי אנחנו נקראים בני□ למקום כמו שכתוב בני□ את□ לה׳ אלהיכם (דברים יד א) לכן אין
לשער זה הצער של האב הרחמן הוא כביכול ב״ה שסובל ומצער בצערותינו כמו הא בבזתא הא
בשביתא הא במלקיותא ,ומצער ואומר קלני מראשי ,קלני מזרועי (סנהדרין מו) ,וזאת היא
המצוה של ואהבת לרעך כמוך שתרצה באמת בלבב שלם כמו שאתה חפץ בטובתך ובהצלחתך
וכמו כשאתה מרויח ממון וכדומה בודאי אתה מקבל תענוג ושמחה ,כך יהיה אצלך שתרצה
בטובת הכירך וכשירויח ממון וכדומה יהי׳ אצלך השמחה והתענוג בשוה כמו שאתה הרווחת,
ואך ח״ו כשהברך באיזה צער יהיה זה הצער אצלך כמו צער עצמך בשוה וצריך אתה להתפלל
על צרותיו כמו שאתה מתפלל על צרותיך באין חילוק ואז אתה מקיים זו חמצוה של ואהבת
לרעך כמוך באמת אבל ליתן לו מעות או להלבישו צוזתה התורה אל יבזבז יותר מחומש
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(כתובות נ) אבל בעונותינו הרבים בנמצא אנשי□ שהם מלא בשמחה כשחבירו בצער או בהיזק
וכשחבירו מרויח בהצלחה צער גדול לו מאד ,ואינו שם על לבו שכביכול הוא בצער על צרות
בניו היקרים ועל כל אחד ואחד מישראל בפני עצמו אומר קלני מראשי כו׳ ולזה כוונו חז״ל
בגט׳ (הנ״ל) שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שנאת חנם (יומא ט ב) שזה החטא גדול מכל
החטאים מצד שאינו מאמין בהי ובתורתו שנאמר בני□ אתם להי וכביכול ב״ה מצער על צרות
בניו וכוי.
(אור יצחק על אבות פ״ג מ״ג)

כיצד אפשר לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך כשרעך זה עושה לך רעה .דע ,שכל נשמות ישראל
נשמה אחת הן ,והוא נשמת אד□ הראשון .וכללות נשמות ישראל הן ניצוצות מנשמתו כמו
שכתוב בספרים .ואתה הגע בעצמך ,אדם שחבל בעצמו בשוגג ,יטול מקל ויכה את ידו שחבלה
בו בעצמה ,הא□ לא יהיה לצחוק בעיני הבריות כי הרי כאשר הוא מכה את ידו הוא מעניש את
עצמו ומוסיף כאב על כאבו .כך ממש הוא עניו אהבת החבר .שהרי הוא עצמו נפש אחת ע□
חברו ,וחברו ע□ חברו וכך עם כל כלל ישראל .וא□ אחד מישראל נותן לך מכה ,הרי זה כאלו
הוא חבל בעצמו מבלי דעת ,ואם ישלם לחברו רעה תחת מכתו ,נמצא כאלו הוא מעניש את
עצמו.
משו□ כך על איש מישראל לדעת ,כי אם אחד עושה לו רע ,אין הוא עושה זאת מדעת עצמו אלא
הכל מה׳ יתברך בא לו והרבה שלוחי□ למקום ,ואל יגרום לו מקרה זה למעט את אהבתו
לחברו.
(דברי שמואל עה״ת 9׳ קדושים בשם הרה״ק רבי שמואל שמלקה מניקלשבורג)

שא□ אינך יודע היכן השי״ת כביכול שרוי ,הלא מקרא מלא הוא בתורתנו הקדושה ואהבת
לרעך כמוך אני ה׳ (ויקרא יט יה) ,פי׳ ,כשתקיים מצות ואהבת לרעך כמוך תרצה שגם לחבירך
יהי׳ הצריך לו על זה מסיי□ הפסוק אני ה׳ ,פי׳ שמה תמצאני כביכול.
(והד שלום עמוד )34

ואהבת לרעך כמוך אני ד׳ (ויקרא יט יח) ,אפילו חבר שהוא כמוך ,כלומר ,שהוא עוסק
באומנות שאתה עוסק בה ,והלא מן הטבע הוא שכל אומן שונא את בני אומנותו ,שכן דומה
כאילו הוא מתחרה בך ,אף על פי כן אהוב תאהב אותו ,כי אני די ,יש בידי לספק פרנסה
לשניכם.
(כנפי נשרים פ׳ קדושים)

ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ (ויקרא יט יח) ,כמו התינוק כאשר מתחיל ללמוד ,מלמדים אותו
תחלה אות א׳ ואחר כך אות בי ,עד שלומד כל האותיות ,ואחר כך מלמדיו אותו הנקודות,
ואחר כך מלמדין אותו לחבר האותיות לתיבה .כמו כן ,כל אחד מישראל הוא אות אחת
מהתורה ונשמתו היא חלק אלקי ממעל .ובאהבת אחד מישראל משיג חלק אלקי ,וכאשר זכה
לאהוב עוד אחד מישראל משיג עוד חלק אלקי ,וכאשר זכה לכלל אהבת ישראל ,זוכה להשיג
הכל יכול ,אלקי עול□ ה׳ .וזהו ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ ,כמובן.
(בית יעקב צו ב ,בשם הרה״ק רבי יחזקאל מקיומיר וצ״ל)

תמי□ תהיה עם ד׳ אלקיך (דברי□ יח יג) .תמים ,בתמימות ,נכנע ושפל לב ,שמח באהבת קונו
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ובאהבת ישראל .ויהיה לבו שש ושמה על שזכה להיות יהודי ,וישתף עצמו באהבת ישראל בלב
אחד.
(היבל הגרכה)

כל דבר שבעולם יש לו בחינה לידע אם טוב הוא .מה הוא הבחינה של האיש הישראלי לידע א□
הוא הולך בדרן הישר בדרכי ה׳ ית׳ ,הבחינה היא אהבת ישראל .אם יראה שתגדל אצלו אהבת
ישראל בכל יו□ סימן הוא שנתעלה בעבודת ה׳ ית׳ והיא הבחינה האמתית בעבודת ה׳.
(תפארת היהודי בשם הרה״צ רבי יעקב יצחק היהודי מפשיסחא זצ״ל)

הכעשי׳ט ראה לרב אחד שנשק בנו יחידו אמר לו תאמין לי שאני אוהב אף הפחות שבפחותין
וכל מה שתוכל לדמות מן הפחיתות מישראל יותר ממה שאתה אוהב בנך יחידך.
(היכל הברכה פ׳ בהד)

אהבת ישראל בלי אהבת ה׳ דור הפלגה.
,

(צדקת הצדיק קצ״י)

כשישראל מאוחדים הם ,אין בה□ חסרון ,מה שחסר באחד משלים השני.
(נאות הדשא רבו)

גדול המוסר את נפשו בעד ישראל מן המוסר נפשו בעד ה׳ לבד ,שזה כמוסר נפשו עבור בן־
המלך ,אשר מוכיח בהתנהגותו מה חזקה אהבתו למלך ,עד שלא רק בשבילו אלא גם בשביל בנו
הריהו מחרף את נפשו.
(אש קידש בסופי)

מ״ע זאת היא תמידיות שבכל עת ורגע שהוא מחשב במ״ע זאת של אהבת ישראל הוא מקיים
מ״ע גדולה כזאת ,אכן הזמן הקבוע לזאת הוא קודם התפלה ,ומועיל מאוד לקבלת התפלה
כ״ב האר״י ז״ל .ומה מאד ראוי לכ״א מישראל להעמיק מחשבתו בעמן זה של אהבת ישראל,
ובפרט בזה״ו .ואמרתי עפ״י משל עשיר גדול היה לו בנים מגודלים בכל מיני תענוגים ,ומרוב
שלותם לא שמעו בקול אביה□ והיו מתקוטטים זה ע״ז עד שהיו באים למכות אכזריות.
ואביה□ רך הלבב לא הי׳ יכול לסבול כ״ז מה עשה שלח אותם למדינות אחרות ,והיו כגרים
בארץ נכרי׳ וחסר להם השלוה הראשונה וגם אנשי המדינה לא ידעו אשר ה□ בני עשיר גדול
מגזע היחוס אז אמרו איש לאחיו העת שנעשה שלו□ בינינו ,ונאהוב אחד את חבירו אהבה
שלימה כי אם לא נרחם אחד על חבירו מי ירחם עלינו כי מי יודע תפארת יחוסינו .הנמשל מובן
כשהיינו אצל שולחן אבינו שבשמים ובסמנו מרוב טובה וגרמנו בש״ח אשר גלינו מארצינו ואין
מי יודע אשר אנחנו בני מלכים כי חשך משחור תארינו .ואם לא נרחם אחד ע״ח מי ירחם עלינו
ע׳יב העת שנעשה אגודה אחת ובפרט אשר כתבתי אשר אף לעובר עבירות לא בכל עת הותר
השנאה ע׳ בכ״ז בהלכות ונשוב אל ה׳ וירפא לנו בב׳יא.
(מצות הלבבות בהשמטות)

מובא מעשה מר׳ ישראל סלנטר זצ״ל שכאשר שמע אודות ר׳ ליב חסיד טרם שהכירו פא״פ,
ושאל על טיבו ,היתה אחת משאלותיו א□ קרה אצל ר׳ ליב שיכנס אצל חנוני ויציע לו חילוף על

גדול

השלום

שבא

יום אחד שהוא יעמוד במקומו בחנות והחנוני ילך ללמוד .ולכאורה מהיכן למד ר׳ ישראל
הנהגה כזו ,דאיפה מצינו שיהיה אדם צריך לבטל מלימודו בכדי שילמד חבירו.
אולם באמת הראונו חז״ל מפורש בדיבור הנ״ל דאדה״ר נדב משנותיו לדוד ,והאם יש לנו ציור
מה הם חיים של אדה״ר ,וכשנתנם לדוד הלא חסרו לו ,ואעפ״כ ראה אדה״ר את עצמו מחויב
בזה ,ומכאן מקור נאמן לשאלת הגרי״ס.
מדת נושא בעול היא מעקרי התורה וחובת האדם ,ואין דבר בעולם שלא ישוה לוותר מדה זו.
אדם הראשון ויתר על חייו ,חיים של אדה״ר ,אך ורק בשביל נושא בעול ,ומכל זה נראה
רוממות מדה זו מצד הנותן ומצד המקבל רואים אנו עד כמה גדול ערכה .דוד המלך כל חייו
היו נתונים לו משום נושא בעול של אדה״ר.
ומאמרנו זה הוא הערה מספקת לאדם בכדי לידע רוממות ערכה וגודל חשיבותה של מדה זו
להיות נושא בעול עם חברו.
(דעת חכמה ומוסר ח״א סי׳ יח)

איש על דגלו באותות לבית אבותם (במדבר ב ב) ,מאי על דגלו באותות ,אלא בשעה שנפטר
יעקב אבינו מן העולם אמר להם כשתטלו אותי ביראה ובכבוד טלו אותי ולא יגע אדס אחר
במיטתי (מדרש).
יעקב אבינו ציין בזה דרך לפני בניו אחריו ,שיהיו נוטלים אותו ביראה ,היינו ,שישאו עליהם
את שמו של אביהם יעקב על ידי זה שתהא להם יראת שמים .ברם ,מצויים כאלה שהם אמנם
טובים לשמים אבל רעים לבריות ,והם גורמים איפוא שלא יהא שמו של יעקב מכובד ,אלא
להיפך — שהבריות מגנים את מדותיהם הרעות ומבזים אותם .לפיכך ציוה על בניו ,שיטלו
אותו לא רק "ביראה" אלא גם "בכבוד" שיהיו טובים לבריות ובזה יגדילו ויאדירו את כבוד
שמים וכבוד ישראל ,כי רק על ידי כך יתקיים "ולא יגע אחר במיטתי" ,שלא יגע שום אדם
במיטתי ,לדבר בגנותם של בני ולבזותם.
לשאת את מיטתו של יעקב ביראה ובכבוד— היינו :יראת שמים ואהבת הבריות— זו היתה
צוואתו של יעקב אבינו וזהו הדגל שתחתיו צריך להתיצב כל אדם מישראל— "איש על דגלו".
(דברי שערי חיים)

טבע האדם הוא ,אם אוהב את חברו ,אוהב גם את בניו .לכן מוכרח אתה לאהוב את רעך ,יען
בני הם אומר ה׳ .אי אפשר שתאהבו אותי ותשנאו את בני.
(פרדס ייסף)

הזהירה תורה לבקש טובתו של חבירו לא מחמת כפיית היצר של שנאה ,גם לא לאהוב אותו
מחמת המצוה ,כי בזה אין אהבה שלמה אבל יאהב את רעו כמו שאוהב את עצמו .מה את
עצמו אינו אוהב מחמת העקרון המוסרי המוסכם של אהבת הבריות כי אם בטבע בלא
חשבונות ללא שיעור ,ועוד לא קרה לאדם שיאמר די ,כבר קיימתי מצות אהבת עצמי ,כך גם יש
לו לאהוב כל איש מישראל.
(ממעיגות הגצח פ׳ קדושים בשם הגה״ב רבי שמחה זיסל מקלם זצ״ל)

ועיקר שיהיה לכם אחדות אמתי וטוב פת חרבה ושלוה בה ,ואוי לו ואוי לנפשו מי שגורם איזה
פירוד בין ישראל הקדושים ובפרט בין חברים חברה שלימה ,כי הקב״ה רצונו וחפצו העיקר
רק שלום ואהבה ורעות ,כמו שכתוב בשם הרה״ק רבי ר׳ פנחס מקאריץ זי״ע שכדאי להניח
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הרבה מצות שלא להיות בפירוד לבבות עם יהודי (הבונה על יראי די ושומרי מצותיו ית׳ ,מה
שאין כן אלו הפורקים מעליהם עול תורה ומצות עליהם אמר דוד המלך ע״ה הלא משנאיך ד׳
אשנא וכוי).
(שומרי אמונים דף עו)

סיפר הרה״צ רבי יוסף יצחק האדמו״ר מליובאוויץ׳ .כשהייתי ילד בן ארבע ,שאלתי את אבא,
מדוע ברא הקב״ה באד□ שתי עיניים ולא די לו באחת ,כדרך שיש לו רק פה אחד וחוסם אחד.
החזיר לי אבא ,היודע אתה אל״ף־בי״ת ,עניתי הן .ושוב שאל שמא ידעת כי יש שי״ן ימנית
ושי״ן שמאלית ,מה ההבדל ביניהן .בשי״ן ימנית עניתי הנקודה בצד ימין ובשמאלית בצד
שמאל .ויאמר לי אבא ,יש דברים שצריך להסתכל עליה□ בעין ימנית (בחיבה וקירוב) ויש
שצריך להביט עליהם בעין שמאלית (באדישות וריחוק) .בסידור ועל יהודי יש להסתכל בעין
ימנית ,על סוכריה וצעצועי□ יש להביט בעין שמאלית.
מני אז נחקק בלבי ענין אהבת ישראל על כל יהודי ,יהיה מי שיהיה ,צריך להסתכל בעין יפה.
(שיחת מהרי״ע שמחת תורה תרע״א)

״והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות״ — שאפילו א□ הוא בלבו אינו מחבבו כלל ,רק
חבירו סבור שמקבלו בסבר פני□ יפות ,ג□ זו היא מדה טובה.
(באהלי עריקים עמוד )261

אמר הרה״צ רבי דוד מלעלוב זצ״ל ,יודעני בבירור שאינני ראוי להקרא בשם צדיק .שאלוהו
מדוע ,השיב ,יען שאני אוהב את בני יותר מאחרים.
(לקושי דברי ריר)

רבי שמואל מקמינקא סובל היה יסורי□ גדולים ,שלח וביקש את רבי ישראל מרוז׳ין שיתפלל
לרפואתו .נאנח הצדיק ,אמר ,מה אעשה ליהודי טוב שכמותו אשר אהבת ישראל שלו גדולה
מאהבת עצמו ,ואהבת לרעך שלו עולה על כמוך והוא סובל יסוריו של כל אד□ מישראל.
(ממעיגות הועח פ׳ קדושים)

שיבח אחד מראשי הקהל בקטוביץ את בני קהלתו בפני רבי משה מבויאן .ה□ מדקדקים
במצוות ומכבדים כל קודש ,דף של ספר כי יפזל לארץ ,מיד ירימו הנכבד שבנכבדים באהבה
וביראה.
נענה לו רבי משה ,מה לי אם נזהרים בדפי□ בודדים .כשאינם נזהרים מלרמוס ספרי תורה
שלמים .נבהל האיש ושאל מהיכן למר שחשודים ככגון זה ,פשוט ,החזירו רבי משה כל יהודי
הוא ספר תורה.
(קוגטרט אהבת ישראל עמוד )19

נפל ילד מביתו של רבי יהודה פסח מליפסק ,נבהל הצדיק מהצעקות ,מהרו ואמרו לו :אין זה
מילדי הרבי ,נרגע קמעה .כעבור שניה פרץ בבכי מר ,אמר וכי כך פני אהבת ישראל שלי ,נרעד
לשלו□ ילדי ונרגע אם נפגע ילד מישראל.
(שם עמוד )20
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שכג

בבית הכנסת חיכו לבואו של רבי משה לייב מסאסוב לתפלת כל נדרי ולא בא .כשנמשך הדבר
שעה ארוכה ,אמרה אחת הנשי□ לנפשה :את תינוקי השארתי לבדו בוכה ,ארוץ ואראה מה
.
שלומו.
בפתחה את הדלת נבהלה למראה עיניה :הרבי עמד ושיחק עם התינוק כדי שלא יבכה.
ושם)

כשמכרה אשתו
— ולשמחה מה
נכנסים לחנויות
נכנסים לחנותי,

של רבי דוד מלעלוב את חנותה ,שמח רבי דוד שמחה גדולה .שאלוהו,
זו עושה ,ענה ואמר ,כשעמדתי ליד חנותי שמחתי תמיד כשראיתי קוני□
אחרות .יהודים נהנים ומרויחים .אולם ראיתי פני סוחר חמוצים ,כשקונים
אמרתי ,הלואי ואפטר מצרה זו המכאיבה לב יהודים.
(שם עמוד >21

בילדותו ,חלה פעם .רבי משה מלעלוב .מצבו נעשה נואש .בני הקהלה הרעישו עולמות ואביו
רבי דוד הסתגר בבית המדרש ,התפלל לשלום בנו יחידו .כשהוטב לו הלכו בני הקהלה לבשר
לרבי דוד ,פרץ הרבי בבכי מר .תמהו אנשים ,בכי זה לש□ מה — ,מה את□ תמהים — ענה ואמר
רבי דוד  -כשבני בסכנה מרעישים עולמות ויהודי עני ומסכן הנופל למטה מי מרחם עליו ומי
מתענין בו.
(שם)

חנות היתה לו להרה״ק רבי דוד מלעלוב ז״ל ,בשוק שבעיר .כשיצא וראה שחנותו של שכנו
מתחרהו עוד סגורה מיד רץ אליו ואמר ,אתה עוד ישן ,הלא הקוני□ כבר באו לשוק.
(שם עמוד )18

לילה תמים ישב הרה״ק רבי אברהם מפוריסוב בבית המדרש ולמד .בבוקר נגשו אליו
החסידי□ ושאלוהו ,התמדה כזו ,ודוקא בבית המדרש לעין כל ,שלא כדרכו .השיב ,התמדה
לאו דוקא .ישיש אחד נרד□ כשהוא יושב על שולי מעילי ,ולא מלאני לבי לקו□ ממקומי ,שמא
אקיצנו.
(שם עמוד >23

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו .כאשר אחיך הוא מך ועני בדעת ,ומטה ידו עמך,
והוא מטה עצמו אליך ,רוצה ומשתדל לשוב ולילך בדרך ה׳ ,והחזקת בו ,תמכהו וחזקהו.
(לקיסי אמרי חיים

'0

בהו)

סיפר הגה״צ רבי שלמה וולבה שליט״א שפע□ השתתף בשמחת אחד מתלמידי הישיבה ,ונגש
אליו יהודי זקן (שלפי השערתו היה כבן שמוני□ שנה) ואמר לו בהתלהבות "שלו□ עליכם ,מה
שמך" .ענה לו רבי שלמה ואה״כ שאל— בשביל מה ההתלהבות .ענה לו הזקן ,בעיירה בו גדלתי
היו נוהגי□ בבוא לשם אד□ חדש -לשמוח שמחה גדולה על שזכו לקיים מצות "ואהבת לרעך
כמוך" ע□ עוד יהודי.
(נרשם משיחה מיסרית)
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פרק שמיני

זה כלל גדול בתורה
הקשו הקדמוני□ על מצוה וו ליתן מחצית השקל ,מדוע חצי דבר ולא דבר שלם .ומתרץ החכם
מהר״ש אלקב״ץ ז״ל שבא להורות את בנ״י יחוס אחדות ,לבל יעלה על לב איש מה□ שהוא
נפרד מחבירו ,כי א□ כאילו כל אחד החצי ,ובהתחברו ע□ כל אחד מישראל נעשה אחד שלם.
ובזה מתרץ קושית הקדמוני□ במאמר הש״ס תרי״ג מצות נאמרו וכו׳ ,האיך אפשר לכ״א
לקיים תרי״ג מצות וכוי ,ולפי המיל אתי שפיר ,מאחר שכל ישראל ה□ שעור קומה א׳ שלמה
וכוי ,א״כ כל איש מישראל המקים מצוה אחת ומתחבר עם כללות ישראל שה□ עושין ג״כ כל
אחד מצוה ובצירוף כלם נעשה תרי״ג מצוות שהוא נתחבר ונכלל ע□ כלם ,ולכך אמרו חכז׳יל
כי כמצוה זו של ואהבת לרעך כמוך נכללה כל התורה כלה וזהו בונת חבקוק שהעמידן על אחת
ר״ל על אחדות שיש לכל איש ישראל ע□ חברו וז״ש כל המקים מצוה אחת היינו באחדות וכוי.
(פודת •וסף דף מט ע״ב)

אמרו ז״ל ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה .והטעם איתא בספרי□ הקדושים,
דבפנימיות כל ישראל הם כאיש אחד ממש אלא שבחיצוניות הגופים מחולקים .וע״ב כלבך
שהאדם נמשך אחר החיצוניות ,כן באותה מרה נתרחק ונפרד מאת רעהו ,ולהיפוך כשהאדם
נמשך אחר הפנימיות שבו באותה מדה הוא מתאחד בכלל ישראל והוא אוהב ישראל באמת
ושמח בשמחתם ,וחייו בכל צרת□ לו צר הן בכלל והן בפרט .וע״ב ואהבת לרעך כמוך הוא כלל
גדול בתורה ,שזה הוא אמת הבנין כמה הוא נמשך אחר הפנימיות ,שזהו מטרת התורה כולה.
(שם משמואל פי משפטים)

דעלך סני לחברך לא תעביד ,זהו כל התורה כולה ואידך פירושא היא זיל גמור (שבת ל״א).
היאך אפשר לומר שזהו כל התורה כולה ,והלא ישנן הרבה מצוות שבין אד□ למקום שאין להן
כל שייכות לענין זה .ברם ,הלא ידוע שכל ישראל ערבי□ וה לזה (שבועות לט ע״א) ,יוצא איפוא
שכאשר אד□ עובר עבירה נענשים בעטיו אחרים ,אף על פי שרק החוטא נהנה מן החטא.
ובכן ,אם היה אד□ נזהר ומקפיד על כלל זה ,שלא יעשה לחברו מה ששנוא עליו ,לא היה איש
עובר על שו□ עבירה ,שכן היה שוקל בדעתו ורואה שבגלל חטאו שהוא חוטא רק לש□ הנאתו
האישית יסבלו אחרי□ אשר לא אשמו כלל ואשר לא נהנו במאומה מן החטא הזה .הן ברור
הדבר שהוא עצמו לא היה מסכים לכך ,שאחרים יהנו והוא יסבול ,ואם כן היאך יכול הוא
לגרום לכך שהוא יהנה ואחרים יסבלו ,מחשבה זו תעצור בעדו שלא יעבור על שום עבירה.
אם־כן שפיר מהווה כל זה ז־עלך סני לחברך לא תעביד יסוד לשמירת כל התורה כולה ,שיזהר
אד□ לא לעבור על שו□ עבירה.
(ים התלמוד בהקדמה ,נשם אביו ז״ל)

ידוע הכלל ,כל ישראל ערבי□ זה בזה ,שכולנו חשובי□ כגוף אחד ,וכל מצוה שעושה כל אחד
מישראל נחשבת כאילו כול□ עשאוה .וזה דוקא כשיש אחדות ביניהם ואהבה ואחוה שרוי□
ביניהם ואז ה□ נחשבים כגוף אחד .אבל כשאין אהבה ואחוה ביניהם נחשבים כאישים
נפרדים ,וכיצד יהיה לאחד חלק במצוה שעשה חבירו .ולכן ע״י קיו□ מצוה זו של ואהבת לרעך
כמוך (ויקרא יט יח) שעושה לחבירו טובה שרוצה לראות בעצמו ,וכן נמנע מלעשות רעה
לחבירו ,הרי בזה נקרא שמקיים כל התורה כולה שעושי□ כל ישראל.
(מהר״ש פרימו נשם חכמי האמת פ׳ בהעלזתך)
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ואהבת לרעך כמון (ויקרא יט יח) זה כלל גדול בתורה ,משל למי שעושה חשבון גדול ורוצה
לדעת אם החשבון צדק ,עושה בסוף בחינה והוא כלל גדול א□ הבחינה מבוררת שטוב ,אז כל
החשבון טוב ,וכן אם אדם רוצה לדעת איך הוא מעמדו עם כל תורתו ועבודתו אז הבחינה לזה
והכלל עד היכן הגיע בהמצוה של ואהבת לרעך כמוך ,זאת היא הבחיגה על כל העבודה שבידו.
(דבש השדה גשם היהודי הק׳ זצ״ל)

ואהבת לרעך ,רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה (רש״י) .דרש רבי עקיבא על הכתוב "וחי
אחיך עמך"— "חייך קודמים לחיי חברך" (בבא מציעא ס״ב) .וקשה איפוא ,אם צריך אדם
לדאוג תחילה לחייו הוא ,כיצד יכול הוא לקיים "ואהבת לרעך כמוך".
על־כן אומר כאן רבי עקיבא ,ש״כמוך" הוא כלל גדול בלימוד התורה ,שחייב אדם ללמוד
תורה עם חבר ,אף כי על ידי כך הוא מבטל מתלמוד עצמו .הדין של "חייך קודמים לחיי חברך"
אינו חל אלא על ענינים חומריים ,אבל לגבי לימוד־התורההריזהכללגדול ,שתאהב את חברך
כמוך ובלמדך תורה עמו יהא הדבר נחשב בעיניך כאילו למדת בעצמך.
(חתם סופר פ׳ קדושים)

'

אחד מאחיו יגאלנו (ויקרא כה מח) .עי״ז שמתאחד עם אחיו ,שהוא הכלל גדול שבתורה
ואהבת לרעך כמוך ,זאת תהי׳ גאולתו .כי הנה עיקר התורה הוא אנכי ה״א שמע ישראל וכו׳,
וכל התרי״ג מצוות הם כמו דאיתא בזוה״ק תרי״ג עצות ,איך שאיש יהודי יתז־בק על ידם
להקב״ה ,ואי אפשר לאיש אחד לקיים את כל התרי״ג מצוות ולבא עי״ז לעיקר התורה
להתדבק בה׳ ,רק עי״ז שמתאחד עם אחיו היהודים ,שבין כולם יחד מתקיים כל התורה על
ידם .אך אי אפשר להתאחד עם אחיו רק ע״י בחי׳ אחד ,המרומז בזה ענין של מסירת נפש.
וענינו של מסי״נ הוא לאו דוקא מה שנהרג על קה״ש ,אלא נפש הוא רצון ,מה שמוסר ומבטל
את רצונו לה׳ .והיות שאין רצון יותר גדול מרצון החיים ,ע״כ הנהרג על קה״ש הוא מסירת
נפשו .אבל ה״ה כל עניו המבטל רצונו לה׳ הוא מסירת נפש .וכמ״כ באהבת רעים צריך בטול
הרצון שלו לרעהו.
עוד מרומז בזה ע״פ המובא בספה״ק כי אם יהודי לומד ומתפלל בלי תשובה על מעשיו הרעים;
התו״ת שלו עובר לידי החצונים ר״ל ,והוא מסור בידם בבחי׳ שבוי בבית אסורים .ואז העצה
והדרך עבורו שיתחזק במסי״נ וישבר דלתות נחשת ויברח מבית האסורים אל המלך בכבודו
ובעצמו ,בבחי׳ מפחדך אני בורח אליך .ואז ירחם עליו המלך ויגין עליו .אבל מי שהוא במצב
שבעצמו אינו מסוגל לוה או אחד מאחיו יגאלגו ,ע״י שבת אחים גם יחד בזה תהי׳ גאולתו.
(בית אברהם פ׳ בהר)

פרק תשיעי

אמבת חגרים ע״י שפלות
שלום אפשר להשיג ע״י שפלות.
(תולדות יעקב יוסף פ׳ בראשית)

על ידי קבלת עול מלכות שמים ,יש התבטלות אחד לחברו וזהו הגורם לשלום ,וזה כמו שמצינו
במלאכים שתקנו בסדר תפלה וכלם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה ונותנים באהבה
רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולם כאחד עונים

שכו

דובר

שלום

באימה ואומרים ביראה ,היינו כי ע״י קבלת עול מלכות שמים מתבטלים אחד לגבי השני
ושורר ביניהם אהבה ואחדות ויכולים להלל באימה וביראה למלך מלכי המלכים.
(קרישת ליי פ׳ תעית)

אדם כי יקריב מכם קרבן לה׳ מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם (ויקרא א
ב) .מתחיל בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים .העניו הוא ,שאדם מישראל צריך להיות קשור עם
הכלל ,צריך שיכיר את מקומו וידע את שפלות ערכו כשהוא לעצמו והתעלותו אפשרית היא רק
על ידי התקשרותו עם הכלל .ולכן ,אדם כי יקריב ,היחיד שבא להתקרב אל ה׳ ,מדקדקים אתו
הרבה ואז נדרש מכם ,שיהיה מתוכו ממש ,מרעותא דלבא ,וגם שיהיה קרבן לה׳ ,פירוש ,בלי
שום פניה ,רק מכם קרבן לה׳ .אבל מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם ,אם
האדם מבטל את עצמו אל הכלל ואין לו מציאות לבדו רק שהוא בתוך הכלל ,אז הכל עולה
לריח ניחוח ,גם פחותי ערך .אם מתקשרים בקשר אמיץ אל הכלל ,נמשכים אתו להיות לרצון.
(שארית מותם פ׳ ויקרא)

שבת הגדול היא על שם הנס שאירע בי׳ ניסן שקשרו ישראל את הטלה של פסח בכרעי המטה,
רמז יש בזה כי קרבן פסח הוא ענין האחדות ,שהרי הפסח נאכל בחבורה (פסחים פ״ו) ,ובכה
האחדות זכו לנסים ,והדרך לאחדות היא ע״י שפלות ,ולפיכך קשרוהו בכרעי המטה דבר
המורה על הכנעה ,ובכל שנה מתעוררת הישועה שהיתה ,וזמן זה מוכשר לזכות לאהבת רעים
ולעורר רחמי שמים לרומם ולגדל את ישראל.
(אהל יששכר עמוד ק״ו)

ותשועה ברוב יועץ (משלי י״א י״ד) .ומפני זה נענשו בני אהרן שלא נטלו עצה זה מזה ,שאם היו
מתיעצים זה עם זה לא היו באים לזה.
׳

(ברכת אהרן עסה■ מג)

אי אפשר בשום אופן להגיע למדה זו (של אהבת חברים) עד שכל אחד יכניע את עצמו ,ויחזיק
את עצמו שפל לגבי חברו ,וממילא לא יראה חסרון עליו ,ועל ידי זה יאהוב אותו יותר ויותר.
(שם עמיר קעד)

בבית הכנסת של הרה׳יק רבי מנחם מנדל (מויטעפסק -בטברי׳ תו״ב) שהוא הי׳ עניו מאד,
וחתם עצמו "השפל נאמתי׳',זה מסוגל אך ורק לתורה ותפלה ולאהבת חברים ,וממילא מי
שיש לו שפלות אינו רואה שום חסרון על חברו.
(שם קפ״ב)

אשרקה להם ואקבצם (זכריה י׳) .אי אפשר להיות קיבוץ באחדות עד שיהיה כל אחד שפל
,
מחברו כמו שורוק.
(שם עמוד ק״י)

נהירנא כד הוינא טליא ,כאשר זכינו שבא כאדמו״ר הגאון הקדוש מוה׳ ארי׳ ליבוש ליפשיץ
בעה״מ ס׳ ארי שבחבורה וקבע דירתו בעיר מולדתי בריגל יע״א והייתי חוסה בצלו איזה שנים,
שמעתיו מפיו הקדוש בתוך שיחותיו הנעימים לפרש הפסוק (מלאכי גי) אז נדברו יראי ד׳ איש
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אל רעהו וכו׳ ,ומדייק המדרש שמואל על לשון נדברו ,ולא אמר דברו יראי ד׳ ,ופי׳ הגאון
אדמו״ר זצ״ל הנ״ל ,כאשר מתוועדים יחד אנשים החפצים בעבודת הבורא באמת ,כל אחד
הוא בעיני עצמו שפל ונבזה ,וחושב בלבבו שאינו ירא ד׳ ',אך אומר בלבבו שחבירו הוא ירא ד׳,
וכל תשוקתו של כל אחד לקבל וללמוד יראה ומדות טובות מחבירו ,וזהו הפירוש אז
כשמתקבצין יחד אנשים צדיקים אפילו אם אינם מדברים מאומה ,נדברו ר״ל נדבר ממילא
בלבבם ובמחשבתם יראי ד׳ איש אל רעהו ,כמו על רעהו כי יש הרבה אל במקום על במקרא,
הכוונה שממילא נדברו יראי ד׳ איש אל רעהו ,זה אומר בלבו שחבירו ירא ד׳ ולא הוא ,וזה
אומר בלבו חבירו ירא ד׳ ולא הוא ,וסיים הפסוק ויקשב ד׳ וישמע ,ר״ל מבין מחשבתם
הקדושה ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ד׳ היינו ששניהם המה יראי ד׳ וחושבי שמו .וסיים
בדבריו הקדושים ,ועתה אנו רואין מה גדלו מעשי חברת יראי ד׳ ,דהנה נאמר בספר יצירה
(המובא בשערי ציון) וז״ל :שתי אבנים בונות שתי בתים ,שלשה אבנים בונות ששה בתים,
ארבע אבנים בונות עשרים וארבעה בתים ,חמשה אבנים בונות מאה ועשרים בתים ,ששה
אבנים בונות שבעה מאות ועשרים בתים ,שבעה אבנים בונות שמונת אלפים וארבעים בתים,
מכאן ואילך צא וחשוב מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע עכ׳יל הספר יצירה
הקדוש .ופירוש הדברים עפ״י פשוטו ,מלת אבן נרמז על אות מכ״ב אותיות אלפא ביתא ,אשר
התורה נארגת מהם ,וכל אות נמשל לאבן ,כי כמו שבונים מהאבנים בתים ,כן מהאותיות
נבנים תיבות ,וזה שתי אבנים בונות שתי בתים ,ר״ל שתי אותיות בונים שתי תיבות ,למשל
אלף בית ,נוכל לצרף תיבת אב ,או תיבת בא ,או גימל דלת ,נוכל לצרף גד ,או דג ,שלשה אבנים
בונות ששה בתים ,שלשה אותיות יתהפכו בצירופן לששה תיבות ,למשל ,אמת .אתם .מאת.
מתא .תאם .תמא .ארבע אותיות יתהפכו בצירופן עשרים וארבע תיבות ,כידוע מהשם הקדוש
אדני שיש לו כ״ד צירופים ,חמשה אבנים בונות מאה ועשרים בתים ,חמשה אותיות יש להם
ק״כ צירופים ,כידוע ומובא בסידורים כזה בזמירות מוצאי שבת ,תיבת אליהו מאה ועשרים
צירופים ,מכאן ואילך צא וחשוב וכו׳.
והנה חתימת התורה הקדושה לעיני כל ישראל ,ומובא בס׳ הקדמונים נוטריקון'ישראל יש
ששים רבוא אותיות לתורה (ועי׳ היטב בס׳ הקדוש חסד לאברהם מעין שני נהר י״א שהביא
דברי כןניבת יד קדמון אשר החשבון ששים רבוא מכוון לאותיות אלף בית עם אותיות מנצפ״ך
כל אות במילוי ומילוי דמילוי עולים ששים רבוא ,ואין הכוונה לאותיות הספר תורה כי
אותיותיה אינם יותר מל״א רבוא ,אלא הכוונה הוא על חשכון האלף בית אשר התורה נארגת
מהם ע״ש ,גם בס׳ פני יהושע על מס׳ קידושין דף למ״ד ,מביא עוד שני אופנים נעימים על הענין
יש ששים רבוא אותיות לתורה ע״ש) וידוע אשר ג״כ יש ששים רבוא נשמות ישראל ,נמצא כל
איש ישראל נאחז בקדושת אות אחת בהתורה הקדושה( ,וזה שאנו מתפללין ותן חלקנו
בתורתך ,ר״ל שלא נפגום ח״ו במעשינו אותיות התורה שאנו מושרשים בהם) ,ונשמע ממילא
אשר איש ישראל זה הוא אות א׳ ,וחבירו אות בי ,למשל ,ואם איש א׳ הוא לבדו ואין שני עמו,
אינו יותר מאות אחד ,ואין לו שום צירוף לטובה ,אבל כשהוא יחד עם חבירו ביראת ד׳ ,יוכל
להעשות ב׳ צירופים ,ואם הם שלשה יוכל להעשות ששה צירופים .והנה ,כל הגזירות משמים
מתלבשים ובאים באותיות אלפא ביתא ,ממילא אם ח״ו נגזר אותיות צרה ר״ל ,אז כאשר
יתוועדו שלשה אנשים יראי ד׳ ,יתהפכו ויצטרפו האותיות לתיבת רצה ,או לתיבת צהר תעשה
לתיבה ,ע״כ שמעתי מפה קדוש.
(ילקוט דוד)
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פרק עשירי

המתפלל בעד חבית
אמר רבה בר חנינא סבא כל מי שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא
שנאמר (ש״א יב) גם אנכי חלילה לי מחטוא להי מחדול להתפלל בעדכם.
(ברכות דף י״)3

כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמים וכו׳ ,כל שאינו מבקר את החולה אין מבקש עליו
רחמים.
(נדרים דף מ׳)

וזו היא רעה גדולה שאם היה מבקר היה מבקש עליו רחמים ואפשר שעת רצון הוא והיתה
תפלתו נשמעת ,ומניעת הביקור גורם שימות.
(פי׳ הרא״ש שם)

אמר רבי מצוה לו לאדם להתפלל על הרשעים כדי שיחזרו למוטב ולא יכנסו לגיהנם דכתיב
(תהלים לה) ואני בחלותם לבושי שק וגו׳.
(זוהר פרשת וירא במדרש הנעלם)

כל שבקר חולה ולא בקש עליו רחמים לא קיים המצוה.
(ב״י יו״ד של״ה בשם הרמב״ם)

צריך שישפוך נפשו על כל ישראל אוהביו ושונאיו ובזה מקיי׳ מצות ואהבת לרעך כמוך (ויקרא
יט יח).
(אורחות עדיקים)

שמעת צרת ישראל הרחוקים האנח והתפלל עליהם וכל שכן על הקרובים.
(ספר .היראה לרבינו יונה)

על השאלה איך אפשר להתפלל על אדם שיחזור בתשובה ,והלא הכל בידי שמים הוץ מיראת
שמים (ברכות לג ):כי השי״ת הוא כללות כל הנשמות ,וכל מה שיש בכל יש בחלק .נמצא שיש
בכלל נשמה אחת כל הנשמות .נמצא כשחוזר בעצמו בתשובה אז על ידי וה חוזר גם חבירו
בתשובה ,כי הוא כלול בחבירו ,וחבירו כלול ממנו.
(חכם הרזים עמוד לא)

אם צריך להתפלל על חבירו יתפלל ,ולא יאמר אין אני כדאי לזה ,כי מקיים מ׳׳ע של ואהבת
לרעך כמוך (ויקרא יט יח).
(דברי אמת)

צריך לאהוב ישראל ,כי כתיב בכל צרתם לו צר (ישעי׳ ס ט) ,וכשאחז״ל (חגיגה ט״ו ):אר׳׳מ
בזמן שאדם בצער ,שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי ,גם שהוא כבוד שמים אם יש

גדול

השלום

שבט

לישראל כל טוב .וכשאדם מתפלל וכוונתו שלא תהא צער לישראל כי בכל צרתם לו צר ח״ו,
א״א להיות קיטרוג ע״י שרוצה שיהא רצון הבורא ית״ש ,וז״ש לישועתך (בראשית מט יח) אם
.
כוונתו להיות ישועתך י״ת ,קויתי ה׳ שימלא חפצו.
(דברי אמת)

ועבדתם את ה׳ אלקיכם (שמות כג כה) .הנה האדם הרוצה לעבוד את ה׳ צריך להיות דבוק
ומקושר עם כל ישראל ,ואם לא יעשה כן אין עבודתו שלימה ,וז״ש ועבדתם את ה׳ לרבות
שצריך להיות דבוק ומקושר עם כל ישראל בני אל חי חלק ה׳ עמו .ועי״ז ובירך את לחמך כו׳.
והצדיק שעבודתו תמיד לבקש רחמים על ישראל הוא מניח הצטרכותו והצטרכות אנשי ביתו
ומתפלל תמיד בעד כל ישראל ולצדיק כזה צריך לעשות מלאכתו ע״י אחרים.
(אור לשמים)
X

וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו וגו׳ לילה ויום וגו׳ (אסתר ד ,טז) .אינו מובן מהו וצומו עלי,
דהלא הצום היה עבור כלל ישראל .וכן מהו גם אני ונערותי אצום כן .אך הענין ,שהעיקר הוא
שכל אחד יחשוב בטובת חבירו ויתפלל על צער חבירו יותר משלו ,וכאשר יראה טובת חבירו
אף שעבור זה לא יהיה לו ,בל יחשוש כלל .וכמו שמצינו ,ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך
ובנימין בכה על צואריו (בראשית מה) ,ופירש״י שיוסף בכה על שני בתי מקדשות שעתידין
להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב ,ובנימין בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של
יוסף וסופו ליחרב .ולכאורה קשה ,הלא אין לנו אלא מלך אחד ובית המקדש אחד וכהן גדול
אחד ,א״כ אם משכן שילה לא יחרב ממילא לא יהיה בית המקדש כלל .אך כל אחד רצה
שיתקיים של חבייו אף שעל ידי זה לא יהא לו ,כי רצה שיתקיים של חבירו יותר משלו .וכן גם
כאן אמרה אסתר וצומו עלי פירוש שאתם בני ישראל תצומו עבורי ,היינו שכוונתכם תהיה
עלי ,וגם אני ונערותי אצום כן שגם אני אצום עבורכם ולא עבורי ,ואז כאשר כל אחד יתפלל
בעד חבירו בודאי תהיה ישועה.
(נחמד מזהב פ׳ מקץ בשם חרה״ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצ״ל)

כל המבקש רחמים על חבירו ,והוא צריך לאותו דבר ,הוא נענה תחילה (ב״ק צב א) .והיינו
שנוגע לו צער חבירו ,והוא מרגיש בו כמו חבירו עד שהוא בעצמו צריך ישועת חבירו ,כמו
חבירו עצמו ,והוא צריך לאותו דבר ,אז באופן זה תפלתו פועלת לו ולחבירו.
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כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה (בבא קמא צ״ב) .ויש
להבין ,דאם כן ,כל אדם שצריך לפרנסה ,לבנים או לרפואה ומתיירא שמא לא יהיה נענה,
יערים ויתפלל על חבירו ועל ידי כך יענה הוא .ויש לתרץ עפ״י משל לשני סוגי רופאים ,האחד,
ההולך אצל החולה ,נותן לו רפואות ומחפש תחבולות האיך לרפאותו ,אבל עיקר כוונתו אינו
לתועלת החולה אלא לתועלת עצמו ,להרוויח על ידי זה ממון שכר טרחתו .ויש רופא ,אשר
עיקר כוונתו לרפאות חולים ,וכל מגמתו לתועלת החולה ואינו חושש להנאת עצמו .והנפקא
מיניה בין האחד לבין השני ,שהראשון הוא אומן כמו כל אומנויות אחרות ואם יזדמן לו עסק
אחר שיוכל להרוויח יותר ממון בודאי לא ילך אצל חולים להשתדל לרפאותם ,ואעפ״י
שהחולה יש בו סכנה אינו חושש לזה ,כי מה לו ולצרה הזאת ,ובלא זו יכוללהרווי׳ ממון .וגם
כשלפניו שני חולים ,האחד עשיר והוא חולה שאין בו סכנה ,והשני עני שיש בו סכנה ,ימהר

של

דובר

שלום

ללכת אצל החולה העשיר ולא אצל העני ,ואפילו שעל ידי כך יסתכן העני יותר אינו חושש לזה,
כיון שכל עבודתו הוא לצורך ממון .מה שאין כן הרופא השני ,שהוא בוודאי ימהר ללכת אל
החולה העני ,כיון שמחלתו יותר גדולה והוא חולה שיש בו סכנה ,שאם לא ימהר מיד אפשר
שימות ,והואיל ורופא זה הוא ירא שמים ורוצה רק בתקנת החולה ,גם אם יזדמן לו חולה
עשיר שיוכל להרוויח פי כמה ,לא ילך אליו אלא אצל החולה החמור יותר ,וכל כמה שהחולה
מסוכן ,ימהר יותר אליו לרפאותו ,ורופא זה שם טוב יש לו ,ותפארת לו מן האדם .וזאת עיקר
הנאתו בעולם ,ומזה יש לו נחת רוח והנאה יותר מכל דבר שבעולם ,כשירפא חולא מחליו
ויבריאו ,וזהו רופא האמת .והנמשל מובן ,וכך פירוש דברי הגמרא ,כל המבקש רחמים על
חברו ,על מה שצריך חברו ,וצריך לאותו דבר ,כלומר ,שצריך לאותו דבר שיוושע חברו ע״י,
ויתרפא וירווח חברו ע״י תפלתו ,וזהו צדיק האמת שמתפלל על כלל ישראל ועל כל אחד ואחד
בפרט ,וכשתבוא הישועה על ידו למי שהתפלל עליו ,הרי זה לו כמו שבאה הישועה על עצמו ,כי
מקיים בעצמו בכל צרתם לו צר (ישעי ס ט) .וממילא הישועה גם לו ,ובוודאי צדיק זה
כשמתפלל ,תפלתו ובקשתו נענית תחילה ,ומוסב על כל המתפלל ,כלומר שתפלה יקרה זאת,
נענית תחילה ,קודם לכל התפילות ,כיון שהיא באמת ובתמים ובלב שלם ,והיא מגעת עד כסא
הכבוד ,וזהו נענה תחילה ,לא שצרותיו נענים ,אלא תפילתו נענית ,וכנ״ל.
(נפלאות יצחק מלואים)

ואברכה מברכך (בראשית יב ג} .יש לפרש על דרך זה המתפלל על חבירו הוא נענה תחילה ,כי
האדם המתפלל על חבירו נעשה צנור השפע לחבירו ,שעל ידו הולכת השפע ובע״כ הוא נענה
תחלה כיון שעל ידו הולכת ההשפעה .ובזה יובן המברך מתברך ,כי המברך נעשה צינור
ההשפעה וע׳׳כ הוא מתברך וזהו ואברכה מברכך כי ברכה הוא לשון בריכה ,היינו ,צינור
השפעות טובות.
(אהבת שלום)

כשרוצים רק טובת עצמו אפילו ברוחניות ,מיקרי מקצץ בנטיעות רח״ל ,רק שיתפלל גם טובת
חברו ,כי אצל השי״ת שהוא אחד ,כל ישראל שוים לטובה.
(משנת חכמים עמוד 3נ)

מראשית עריסותיכם תתנו (במדבר טו כא) פירש שתכף מראשית שתקימו מהמטה בבוקר תכף
תתפללו בעד כל ישראל שיהיו בריאים ויהי׳ להם כל טוב ,כמו שהי׳ נוהג הרב הקדוש ע״ה מוה׳
משולם זושא ז״ל שהי׳ אמר בבוקר תיכף בקומו ממטתו ,צפרא טבא על כל ישראל וברכות
ותפלת בעדם ,וזהו תתנו לה׳ לדורותיכם דהיינו בעד כל דורות ישראל שיתרוממו וינשאו עד
למעלה אמן.
(מאור ישמש)

העיקר משרשי העבודה היא אהבת בני ישראל זה לזה אף גם האנשי׳ הנוטי׳ מדרך הטוב יאהב
הדברים הטובי׳ הנמצאי׳ בחם וידרוש טובתם ,ויתפלל בעדם על מחסורם אשר יחסר להם.
וכאשר נמצא בבני ישראל אהבה ואחוה אין מקום להסטין עליהם ומסתוף בהם יראת שמים.
(שם)
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ג .מצוה על כל אדם לאהוב את בל אחד ואמר מישראל בגופו שנאמר
ואהבת לרעד כמור (ויקרא יט) .לפיכן* צריד לספר בשבחו ולחוס על
ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו .והמתכבד
בקלון חבירו אין לו הלק לעולם הבא.

ד .אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנסי השכינה שתי מצות עשה .אהת
מפני שהוא בכלל ריעים ואחת מפני שהוא גר והתורה אמרה ואהבתם
את הגר (דברים י) .צוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת עצמו
־-8שנאמד ואהבת את ה׳ אלהיר (מריע י) .הקב״ה עצמו אוהב גרים
שנאמר ואוהב גר (דברים י).

דאת nsvnai
"בת ת״ה" מגיע לכל בת שמשיגה מהות ת״ח קר שמוכנה להקריב שבעלה ילמד
תורת ואפילו בת של ח״ח אץ לה עוד תואר "בת ת״ה" אלא כשהיא ראוייה לכד.
וצריך לבדוק אס היא "בת ת״ה" הייגו אם יש או מעלות שמשיגה ומקבלת בבית
ת״ה והדברים במגיס וברוריס_ ._______________ .
הלכת  4מנוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחר מישראל .חרמב״ם ד״ם
י״ד ראבל פוסק "מצות עשה של דבריהם לבקר תולים ולבתם אבלים ולהוציא
חמת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף
לילד לסניו ולספור ולחפור ולקבור וכן לשמח ההתן והכלה ולסעדם בכל צרכיהם
ואלו הן גמילות חסרים שבגופו שאין להם שיעור אף על פי שכל מצות אלו
מדבריהם הרי הם בכלל ואהבת לרעד כמוך ,כל הדברים שאתה רוצח שיעשו אותם
לך אחרים עשת אתה אותם לאחיד בתורה ובמצות" ,וב״קרית ספר" שם שיסוד
המ״ע דאורייתא ,רק חז״ל פירשו היאך לקיים המ״ע זן״ש ,ובלאו הכי יש מנינים
אלו מ״ע והלכת בדרכיו ולפעמים מצות צדקה וחז״ל פירשו במה ליזהר.

שם ,טצוה על כל אדם לאהוב כל אהד ואחד מישראל כגופו .נראה מלשונו
שחמצוה לאהוב "כל אהד ואחד" מישראל כגופו ,אבל האמת שאין מצוה לאהוב
פושעי ישראל רק ואהבת לרעך כמוך והייגו רעך שמקיים תורה ומצות ולהלן בה״ה
נאריך בגדר אהבה ושגאה לרשעים.
שם.
ולהלן
דוקא,
לספר

והטתפכד בקלון הכירו אין לו חלק לעולם הפא .ירושלמי רפ״ב וחגיגה
בפ״ג דתשובה (הלבה י״ד) מביא שאין לו חלק לעולם הבא ברגיל בכך
וכאן מלל האסור מכה המ״ע ראחבת הבירו ,שזהו להיפר מהמ״ע שעיקרה
כשבה הביוו וכאן נהנה מקלוגו.

הלכת ד .ציוה על אהבת הגר כסו שציוה על אהבת עצמו שנאמר ואהבת את
ה* אלקיך .שוגה מצות אהבת גר מאהבת כל אהד להכירו ,שבאהבת חבירו פירש
שצריך אהבת כמותו והיינו נמו לעצמו ,משא״ב באהבת הגר פוסק שצריך לאהבו
כאהבה להקב״ה עצמו.
דעת ומחשבה ־ רמב״ם הל׳ דעות והל׳ ע״ז שטרנבון,
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דעת תורה
ואהבת לרעך כמון"

שהם מעין ענין אחה

שהוא מענין אחר .למה נכתב

ואחרי כן •הוכח תוכיח את עסיתך וכר

,הוכח תוכיח את עמיתך"

באמצע בין לא תשנא ובו׳

ובין לא תקום וכר ואהבת לרעך וברז
,ולא תשא עליו חטא" מופלאה הכונה,

ובאור המדרש והגמרא •שלא תבישהו,

שלא תשא (עליו) בשבילו חטא" דחוק להיות הפשט הפשוט.
לע״ה מלא תשנא וכו׳ עד ואהבת לרעך וכר הוא עגין אחה ועקר התוכן הוא הוכח

תוכיח וכר.

והל״ת לפניו

ולאחריו,

אף שהן

משמשות הזהרות

בפני עצמן,

נכתבו

בסדר כזה להיות לתנאים לתוכחה .כי התוכחה ע״ם רוב תהיה לא מאהבה למובח,
אלא בקרח ,בשביל שגאה בלב עליו למצא עליו חטא ולשא ולרומם את החטא יותר

טכפי שהוא ,למען התנקם כזה ,בשביל הנטירה שיש בלבו עליו ,חסנה לתוכחה היא
השנאה ,והתכלית היא הנקמה .וזה אומר הפסוק ומזהירו כסדר הענין לפי הלוך רגשותיו
ומעשיו להפרישו מזה ,כדי להציבו על דרך טוב .בראשונה מהסבה •לא תשנא את אחיך
בלננך ,הוכח תוכיח וכר ,שלא תהא השנאה טבח לתוכחתו .מצוה היא זו ,אכל צריך לנקותה
מהתערבות רע ,משנאה קדומה ,ולא תשא עליו חטא  -לא תעלה את החטא יותר

מכפי שהוא,

בשביל השנאה הקדומה

להשפיל כבוד חברו .ואתרי כן מזהיר להפריש

מתכלית השנאה •לא תקום ולא תטור״ בתוכחה .אלא ,ואהבת לרעך כמוך״  -תוכיחהו,
בשביל אהבתך

אליו,

שהיא

תהיה הסבה והתכלית.

ומסיק:

אני ד׳ו

היודע

התוכחה ותכליתה.

סבת

—,
ואהבת לרעך במוך.

" לדעת

רבים נמנע בטבע אהבת רעיפ

באופן כזה .לע״ד אפשר

רק להחליט

שאהבת הבריות באופן כזה נמנע בטבע לרבים ,אולם כנגד זר .מוכח מן הנסיון מן כמד,
אנשים שמסרו נפשם בעד טובת הכלל

ובשביל חבריהם,

כמו כשביל עצמס.

ומציגו

מקריס של אהבת רעים יווזר מגופם ,כמו יהונתן לדוד ,כמו שמכנה התנא אחכה כוו
•אהבה שאינה תלויה בדבר" אהבה עצמית .ומלבד מן המפורסמים כדברי הימים מלפנים,

בבל דור ודור ומדינה ומדינה תמיד נמצאים כאלה .ויש רבים שבהנוך בכוון זה אפשר
להמריצם ולהעמידם במדרגה כזו .מצוות התורה הן לכל אחד לפי כהו ,ולא נגד לטבע

איש .ולסחותי המדרגה שנמנע בטבעם אהבת רעים באופן כזה במדד! המקסימלית,
ההיוב במצור .הזאת המדה המינימלית ,הדין כסי מה שהורה הלל לגר המצוה הזאת

?

של •ואהבת לרעך כמוך" ,מה דעלך סני לחברך לא תעביד" ,להמנע מהרע לחברו.
הלל הורה לגר לפי כהו ,אבל הלל בעצמו מצינו בגמרא שהתנהג עם אנשים לסי

J
־
)

המצוה הזו בחיוב בשלמות לפי כהו .וכידוע  -המצוות נאמרו לא ליחידים אלא לכל
החברה ,כלומר במצוה זו דורשת התורה היי הברה בסדר הבנוי על יסוד אהבת רעים,
ולא על יסוד אהבה עצמית ,היינו סדר כלכלה משוהף ,שיהיה כל אחד מענין במוכת

I

חברו כבטובת עצטו.
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דרשות ופירושי דגנו יתד9 .ל התודה

a

שיראה אדם עצמו כאלו נוטה למות׳ ושמא ימות ונמצא עומד בחטאיו .לפי׳ ישוב
מחטאיו מיד ולא יאמר כשאזקין אשוב .שמא ימות קודם שיזקין .הוא שאמר
שלמה בחכמתו .בבל עת יהיו בגדיך לכנים (קהלה ח ט) .אז״ל גדולה תשובה שאפילו
(בלשון) [בשביל! יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולעולם בלו י* .שנא׳ ארפא משובתם
וג׳ (הושע יד ו!) .בהם לא נאמר אלא ממנו׳ גדולת תשובה שאפילו זדונות נעשו
לו כזכיות .שג׳ ובשוב רשע מרשעתיו ועשה משפט וצדקה חיה יחיה (יחזקאל
יה בו) .גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם .שב׳ שובו בנים שובבים ארפא
משובותיכם (ירמיה ג יד) .גדולה תשובה שמקרבת הגאולה .שג׳ ובא לציון
גואל (ישעיה גט) «ר .טעם .משום ולשבי פשע ביעקב וג׳ .וכתוב מהיתי בעב
פשעיך וכענן הטאתיך שובה אלי כי גאלתיך (ישעי׳ מב בב).

פרשת מי תצא למלחמה
טכל משטר נצור לבך כי טמנו תוצאות חיים .הפר מטך עקשות
פח ולוות שפתים הרחק טטך .עיניך לנוכח יביטו ועפעפך יישת נגדך.
פלם טעגל רגלך וכל דרכיך יכונו (משלי ד בג־כז) .שלמה המלך ע״ר ,מדבר
בטשליו לדעת הכמה ומוסד .ופי׳ הפסוקים האלה בעניין החכמה מדבר על
דרישתה ומזהיר לאשר ידרשנה שישמור לבו מכל משמר׳ כלומר מכל דבר הטעאה
שצריך להשמר ממנו .ונתן טעם .כי ממנו תוצאות חיים .כלומד מדרישת הועמה.
בהיות הלב נקי ממעי הטעאות והסברות הנשחתות ממנו תוצאות חיים* .ואמר
ביצר יצור לבו מהם ,בהיותו מסיר ממנו עקשות פה .בלומר היות ענין המאמר
לפי לשונו שתפרוש בו וצריך להיותו מפרש׳ במו שהקשו רז״ל« מפסוק דרשו
ה׳ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב על פסוק כד׳ אלהיגו .ותירצו כאן ביחיד כאן
בציבור .הנד .כי יש הטעאה מצד העניין שיביגה ,והלמוד מצד אחד וההורה או
החכם המחבר שאמרו מצר אהר .וזה נקרא עקשות פה בלומר עקשות מאמר .ולזות
שפתים הוא ההטעאה מצד הלשון׳ כגון מלת ערלה שג׳ על ערלת הבשר ועל
ערלה חשפה ועל ערלת הלב ועל ערלת הפריעה שהנוצרים יפרשו מצות אשר
לא ימול את בשר ערלתו כמצות וגמלתם את ערלת לבבכם ,וזו היא הטעאד■
בלשון השתתפות jnovn
עוד הזמיר באטרו הסר ממך עקשות פח שאם [ישמע! פברא אחת באיזה
מחקר שיהיה .ויקשה לו עליה שום קושיא ,שלא יחזר למצוא דחית לקושיא ההיא

 47יופא .x id
 1בסי׳ ר׳יי נחמיא׳ז  mומז ימי* זה.
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פרשת

xxn <9

רצא

בדי^להעמיד סברתו" אלא יחשוב כי אולי הקושיא ההיא היא אפתית שהיא
סותרת הסברא ההיא .ועל כיוצא מה אמרו דז״ל* ממין לדיין שלא יעשה
סגגורין לדבריו" שנאמר מדבר שקר תרחק (שמות בג ז) .ועל זה אמר בפסוק
שאחריו" עיניך לנכה יביטו" כלומר לסברא שהיא נכחו .ועפעפיו יישירו עדך.
כלומר יבקשו אס ימצאו הישרה בקשיא שהיא גגד מברתך .וחזר ואמר איך הוא

דדך המהקר הזה ואמר פלס מעגל רגלך .כלומר לשמור במאזני הצדק הידועים
שהם המרות שהתורה והחכמה נדרשת בהם צדדי”הסברא שלך ושכנגדה" ואז כל
_____
דרכיך יכונו.
ר״א מכל משמר נצור לפו" כלומר יותר מכל דבר שאתה צריך לשמור.
נצור לבך שלא (תחטיא) !תחטא) בו באמונה או במחשבה דעה" כי ממנו תוצאות
חיים .כלומר׳ כל המצות שבתודה אע״פ שנחלקין" שיש מהם בלב בלבד" בגון
מציאות הבורא וייחודו׳ ומלכותו והשגהתו והדוש העולם׳ ומצוה לא תקום ולא
חטוד ולא תשנא את אחיך ואהבת לרעך במוך .ויש בלשון" כגון תפלה ותלמוד
תודה ושלא לישבע בשקר .ויש במעשה" שאר המצות .אעפ״ב כלן תלויות בלב׳
אפילו המצור .הנאמרת בלשון והמעשיות׳ אס לא יעשר .בכונת מצות לא [עשה]
מצור .בתקנה.
חזר ואמר הסר ממך עקשות פה" כלומר ,אף על פי שהזהרתיך על שמירת
הלב׳ (שמור) [הסד] עקשוח פה׳ כלומר הרגילהו שלא תוציא דבד בפיך עד
שתבינהו בלבך׳ ואז כאשד יהיה לבך שמור כאשר הזהרתיך לא תחטא בדבריך.
וקרא עקשות פה ולזות שפתים הדברים היוצאים מפי האדם שלא בהשגחה .שוב
אמר עיניך לנוכח יביטו" כלומר גס עם היותך נשמד מכל מה שצריך לחשמר.
צריך שתהיה אוהב היושר ומתרחק מכל מה שזולתו כאלו אינך רואה כי אם
שאז״ל 4שצריך אדם לנהוג
3
היושר לבד .וחזר ואמר פלס מעגל רגלך .והיא מה

בכל דעותיו בדרך הממוצעת" במו ששגו במשנה" רבי אומר אי זו היא דרך ישרה
שיבור האדם בל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכו׳ .וזהו עניק
מעגל רגלך" שישקול דעותיו אס הם על דרך הממוצעת" אף כי יש כמה דעות
שהוא טוב להיות נוטה קצת לצד ד״פאד ,זזו היא מדת הנדיבות .וכן במדת הולשת
הלב והפחד יטת קצת לצד גבורת הלב.

ד״א מכל משמד נצור לכף וגו .,הזכיר הנה על הסדר האיברים שהם
עקרי החטאים אם לא יזהר בהם .והתחיל בלב שהוא יסוד ואדון לכולם .ואחרי כן
בלשון לקלות תנועתו׳ והיות החטא בו עם התנועה יהד .ואהרי כן הזהיר על
העיגים״ כמו שג׳ ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם (במדבר טו)״ ואז״ל 8
 3שבועות לב.

 4בשם חז*ל כך פי• רגינו גס בפי׳ לאמת שם נ א•

ברכות א ד.
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לד

מעמע

מטות מאילתא קלו

משן ל״גית נש לפנינו דשמרא דמה היא ,ועש״ה הגיא דישה

יאלה

שק יאיי למור ,ומר נימי עשה ממי כי• נמה מימת

וחדר* .ז& סלינו בח רבי זרבגן ט׳ .כן כיא מס׳ נדאי׳ נשנס ז״ל משה רביט גזר נסה סירוס ני" ,ואילי
רטנו בברייתא מרי רבי ,וכני משעס סדאיצסריך לפסיק נשניל זה קרא מסוג נד״ה אס השה בבס אמנמר,
שלא כאותו הזוג ,וליי סבל לשסשקזכיותייהו ,ואפאי וסי׳ נרבה ויקרא פ -אביהן של הגיורים .שיט שגור
הוא ושד אס ישראל מסה
הלנה נסנסיס ‘
הא ‘
אלא נגוס
מיגו דמי סליג בבוייהו לנערה מאורסה מאביה ובעלה מפיריו נדריה ובריס שלא יגאו לאיסור
והלנה נמי מסטיו ולא והוא דמפירין לה בההוא יומא ושמעי אבל של חורה ,ינמה ובריס לא
ממכיריו עראי׳ בפסחים דנ״ז
ץ«זר אז• .יד׳ ובס מה שסר
לבתר הכי לא הויא הפרה:
א׳ וגר סום• ביב רקכ״ד נ•
צריך למימר אילו היכא דשמע בסלגיה  3לא היה אלא למדו ,נמוש״ב
מנס
דיה מספקא לי* ,זכני
ובריס י״א א׳
דיומא מי סצי סיפר עד לסהר בההיא נהמ*ד
אמר
לשמועתו
יומא
אמרינו
מי
לא
אי
עידגא
מיט בסי׳ קשט ויבואר שעה
ימנ״ס שו גדולי
עיי״ש,
בעזר הגומר ית׳,
ואשיג רחמנא מן ההיא שעתא ועד דמלי יומא מצי כיור ויראי ד שירים מצפן
דהנא ס«״מ טוסי׳ דרבי מיסד לה או דילמא יומא למנייגא דעלמא מדעתן ,אלא שלא בא לכלל
אתי" ,מכ״ט איבא מא; יס״ל אמר רחמנא וכיון דערב שימשא תוב לא מצי איסור לכל ישראל עי שבאו
מסגיסין ימידאה היא זלית פיפר  )nפליגו בה רבי ורבנו דתניא • הפרת חז״ל בכל דור ועשו גזרה סוק
ליי&
הילכסא טוסי׳ וכדאי׳ בשמו נדרים כל היום דברי • רבי ר׳ יוסי בר׳ יהודה ילא יעטר ,וכ״ז כש טף
רבי
לעת
מעת
אומרי׳
שמעון
בר׳
אלעזר
ור׳
ס״ל
יוסנן
ר׳
ורק
שלין,
ן׳
י״6
תורה שגנסב שפד שלא
למולה
משגה
כסתם
הלבה
סבר ביום שמעו כתי׳ ורבנן סברי מיום אל גיהגה הורה כבר כי׳ נזהרים
אפי* אתי* ביסידאה .תגן יום כתיב הלכתא מאי ת״ש דאמר ר׳ שמעון בה סתימת בית האטס,
הסס כו׳ מר כסוף מסר בן פזי א״ר יהושע בן לוי אין הלבתא באותי יגמרו גדולי כהר  atעזה
ננסי* ובפי* נס״י ,ובאפס הזוג לוי סבר לסיעכד עובדא כי האי זוגא ומהרי בכם ,אלא שלא
אינו עגין לנאן.
א״ל רב הכי אמר חביבי אין הלבתא כאותו מהרו נל ישראל בסיוון מה
אוסס כמכרים בהם הורו
הזוג:
נץ כי
«י11< 6
נג המגי! תגן התם • נודרין להרגין ולהרמין ולמוכסין לעצמן שחר בפס הצורן
שהוא תרומה ואע״ג שאינה תרומה ובהוראה שעה כש יעקב שנשא
סד ואי איס בהו .
קרטומני
טלהו אסירי הומסק בתנשסא שהיא של בית המלך ואע״פ שאינה של בית שהי אפיות ומשם שנשא
ס" סקס ומשם גרס להשי המלד ולמוכסין והאמר שמואל דינא דמלכותא דודתי .פו שגהפרש האישר
ולהגיה במקום הצורן ,ויש דיגא אמר רב היגנא בר בזע׳ אט׳ שמואל נשט מל כל שראל ,שוב
במוכס שאין לו עצבה:
אין מקום להורום שסר
ג׳׳כ שטשים שמה וצריך
להניסם מכאן .ב) סן סדעם
סדפע עצמם ועש שהאריך
דרשה אילו נדרים ממא סיפר
בזה בם׳ נפש מזיים .כך
טסאב דאישר .בתטזופא ונן
א) דמתייבין דבית ישראל בגזרות דרבנן ,גהט מכבר
מח״י ליחא ראיסר ,והנ״ה עלז
למיפרש כ) מן מדעם מסאב גרולי הרוגי משל פ״ס
הוא לפרש מכו מסאב ש&ין
זו והבדלסה וכיב״ז בסש*נ
הטוגה מו&אה ממש אלא
דאיסוד
עילי דאישרא וקרי לה מסאב מ״ש כססו׳ שהביא רביגו אלא שהי" כדבר צרשין ומל" ברפת סצהס ,עי שבאו
וכבדלחס בין הבהמה כמהורה לטמאה .וראוי לשוס לב מז״ל וסרו פל כ :ישראל סק ול״י .ובזה סיבן הא מקשה
ולמשד מ״ד רניט למאי מיא רניני האי קרא ,הא נל כש״ס במגינה דיו כל הא שנא כמלה אלקגה אס
דבר שאשר אזהרתו משרש בהורה ,ולמאי הקדים אלו ששאל לראוה פנים משים סטך ,והטה הגש! ת״א שם,
הדברים להגפלס נליס ,אבל הטונה הלשין רבינו דסיינין ברי שניך איט אלא מרדננן ,ומעסה מונן דפשיעא
למיסרש להתרסק מן כאישרדתלסשוש שלא יבא לכלל ץ להש״ם שמכבר נכט גדילי כיור במצית מנון "••.ובאסם
שסוד ומכאן למדו סז״ל כמה סירוס ,והמליט ״ז 3נראה שה ראיה לפסק הרמב״ם פ״ה דמניבה ,יע»ן
מייב בראיה ,מדנתיב נל זטרן ,יגא נסב משוס סטן,
מאמרה בפ״ג יי״יז לך לך־ אמרח לגמרא נר .ז
הגזירות נכללו בפשה והאי קרא דוהבדלסם וגו'וכטש״כ וסס״כ שם כוי להנט במצים ,איני כלשין סמך בכל השים
הרטג״ן בשי השרה ריס קדושים לכל מיני לפרישות חניך מציה זי ,אלא נדי לסנכי ככל מצית שנהורה שיראה
מרומז בפשה קדושים תשו וכל מילי דמסידוחא נין אדם בירי&לים ,וגא מחם משנה < ,>•:ונראה ולא פסק
לסבירו בעשה ועשית ששר והפוב כש בר מצרא ושמא כברייתא שם בס* י׳ ,שדריש שטרן גמטש מוסמים
הדרא ומז״ל שרשו כמה וברים לסי רעתם ,ומכ״מ אשלי כשביציו מנתין .והרמנ״ם פשק מפורים משים
נקרא ההל דרבנן נטש״ב כרמב״ם ה׳ אבל ר׳יס י״ד ס״ע שהוא ספק ,וא״נ כשניציו סנשן נאפת הוא מייב ,וכן
של דבריהם לבקר סולים בר אפיס שכל אלו מדבריהם הא ראי׳ שס מג זטרך נא  venaהפקתן ועמצרף
שה בבלל ואהבת לרעך כמוך וטי ,והן הן דברי נסישח דפטורין מראי" ,וכרמבים פשק דתייבין ,וכבל
כרטנ״ן אלא פהרמב״ס שירי בגפ״ס דטפו ונטל בס^ע הילך למק״א ,רס״ל להרפכ״ס ותנא דמשנהיט דס״ל
מלא יבא גאיסיר יקסן חייב בלשה מדאורייתא אפילו לקרבן בשם״כ
ואהבח לגפן כפין\,וס*ג סימע
ז לל־־ פ׳דחס5מתם וגח וגחן הדבר למכסים בכל מר התום׳ ריש מכילתין יכני משספות המשנה ,ואי משם
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תנוך מציה זי שמא מדרבנן לא הי׳ אפשר להניא קרנן ,להרמיק עצמו סמר איסור יומר ממה שאסרה חורה
אנא ה״ל וקטן תייג מה״ת כוי למט מלל תירה ומצית בפירוש ,ול״ס ממם דססאב גופי׳ אלא אשי׳ כר שי׳ אסי׳
מרנתיב כל זנוין ,ימנו בפס© דס״ל לכרמב״ס ,דשה מגלות אסור יש להפריש מצמו יותר מהמפורש ,וגא רניגו
י -לנית אני© מכ״ת ,שהא 3מסייג תה"© לשמיה מליו ג״ס ללמוד בזה דנסיגן הגמלה לכלי שאינן ג״י נ״ה ומש״ה יש
להגמיל סתם כלי מט״ם
כן כאב מסיע להניא אה
הקהן לעזרה ,ולהניא עליו דאיסור דכתיב והבדלתם בין הבהמזז הטהורה אע״פ דסחם כלים איון
קרנן סגיגה ,ופירוש כל ומרן ,לטמאה וגר ולא מיבעיא מן מדעם מסאבא ג״י וכטעם אי׳ נע״ז דמ״ו
גזירה קדירה שאיגה ג״י
גופיה
היינו על יסיר ,וא״כ גא
גסעמה טימסוס ולא המקק כי" ,וסשו״ה לא תימס משים קדירה ב״י ולא הימא דגזרה זו סאוסרח היא ,אלא
המגא ימשגמינו כל הני ,אנל כתגא דכנריימא יתמעט מימות משה רניגי וכרי כצווי של אלעזר גכלי סדין כי׳
טו״א מזכירך ,ומפרשי דזכירך הייני של כל ישראל ,וא*כ נמה יעים אמר כסלממה ,ונס נל״ז סתם בלים אינן נ״י
משמעית מל זכירך הוא להוציא המקמץ וכר ,הא קטן אלא וודאי הגעילו אפי׳ אינן מי יומן ובן כמי בפי* בסה״ח
אינו מייב אלא משום ©ניך מציה זו ופורנק ,ובאמת כ׳ או״ה רס״י נ״ה ,ומ״ס אוח י״ט סש״כ נשם כתום׳
אין סגיאין סליו קרנן ,והשתא סוגיא ושמואל סתמא זבחים (ילא בהריטב״א במי׳ מ*ז שלא כ«כ) ונ״ז נכלל
כסשנתיני ,יסשו״ה שפיר מקהה הגמר׳ מל הא שלא נמ״ס והבדלתם .והא שאמרו לא אסרה תירה אלא
הניא אגקנה א© שמיאל .והא דאניי שם בסמוך באינסי קורה נת יומא ,כיינו איסור חורה ממש שיהא אסיר אם
בקטן חיגר שסופי להתפשט ,דקאמר אניי שעיקר סיוג מלו נלא הנעלה אבל לכתסילה ודאי במי הגעלה משים
דקטן היא מדרבנן ,הייני משים דעיקר כאיגעיא כוי גזרה ונכלל במ״ע והבדלתם .ולא תקפה א״כ דכל גורות
רק להאי תנא דגרייתא שהחייב הוי משום סנוך ,משו״ה מזיל נכללוגמ״ט והגדלתם ,אסאי כוצרט נסרק נ* דיבמית
יש סברא דאע״ג שהוא סיבר מתה ,מכ״מ כיין שנגדלית להסמיך שניות לעריוח מקראי ושמרתם אח משמרתי משי
יהי׳ מייב מה״ח ,יש לחנך כקטן מדרבנן ,אבל לסשנהינו משמרם למשמרתי ,תיפוק לן מהית כולה הכי היא ,הא
דקטן טייב מה״ת ,סשיטא דקטן אינו ממיר סן הגדול ל״ק שאינה דומה גזרה דנל האיסירין לגזרה דעריוח,
דכ״ז שהיא סיגר הוא פטיר ■r* .יפפי״ז יובן הא דתק דבנל כאישורין לא עשו אלא הרסקה בנוף כאיסר וכינ׳־ז
שלא
בסס׳ ידים כנ״ס עמון ומואב מפשרין מ״ע בשביעית ,כי* ראוי לגזור על ימיד וקורבה כ״ש בעריות
וכרי ידוע שסיקר מעשרות ביזי״ל איני אלא מדרבנן יבאו לידי איסיר ,אבל לאסור אשה הסוחרת בשביל כאסורה
והאיךשיין לומדע״זכל״פונשבילזה נ׳הר״ש שאיני הל׳־מ ולעשות איסור דרבנן לא מצינו ניני© נטאגלים ,כי אס
בשבת ע״א תכן באמת אמרו כחזן ריאה היאך בשולי נכרים וכדומה שכן נ״כ משים עריות כיינו משנות
ממש,
התינוקת קידאין ,ואי• בירר פ״ז המשגה מאמת אמרו דאוכ״ע והוא בכלל משמרת דמליוח ,אבל שאר איסורי
הוא כל*מ ,והרי הא דלא יקרא לאור כנר וט• אינו אלא מאכל מדרבנן כמי גבינות ומלב ושרד הכל משוס תערובת
גזרת י״ם דבר של ב״ש וב״ה ,ימש״ה כ׳ כרא״ש ה׳ איסור מה״ח וא״נ הוי הבדלה מן גוף כאיסיר ונכלל במ״ס
סקואיח שאין זה כל״ע ממש ,אבל הרמב׳ים מקימות והבדלתם .כן אמת דמפרש״י ביצה ר ב׳ נראה לכיסך
פי׳ המשניות מונה והולך כל כל״מ שבש״ם ,ומנה נם מדברינו ,שט טעם על שאין גי זיין גזרה לנזירה משוס
אלו בכלל כל״ס ,אלא ע״כ דס״ל דכליע כסה כמשמעו ,דכתיב ושמרתם את משמרתי ולא משמרת למשמרמי,
ובסיני נאסר שאם יגזרו על סי״ל מעשרו׳ משוס והבדלת׳ ואי איתא דשאני גזרה דשניות לעריות שאיסור מדש
שלא יגאו לאיסור ענל בא״י ,יהא בשביעית מעפר עני ,הוא ,א״כ דילמא דוקא נזה כאופן שעושין איסיר מיש
יכן אס יגזרו מל קריאה לאיר כנר לא יגזרו על כתזן ופריה מדרבנן הוא שאין מושין משמרת למשמרת וכהא
ותיטקס וכ״כ נס״ש כירונק ה׳ ג׳ נ©ים׳ ד״ה שפרצתו דאי׳ טבעו© דכ״א נ• לענין שניות היא טפא גזירה
[וע׳ רימב״א עירובק רס״ב בשם י״ע מל הלכה דסציצה דאגן נגזור נזירה לגזירה ,אבל בשאר גזרות סנמים שהוא
שניתן הלכה לס״ס שיגזרו ב״י כך ימי״ש והוא כמש״נ) הבדלה בנוף כאיסיר אין הוכסה שאין להבדיל ולהתרסק
וכי׳ כדבר ברפיון עי שבאו תצמידי שמאי והלל וגזרי יותר .ונכי דאפשר לומר כמו נן בדרשה דוכברלתם בין
במקום שראוי לגזור .יידויובן בזה בא דאי׳ טרו* כלאים & הנהמה וצו׳ פשו הנדלה להאיסיר ולא הבדלה להבדלה,
כרס בהא דלטדו מק״ו שאסור לרכיב סל פרידה ,ימקסכ£מכ״מ הרי רש״י הניא דרשה ושמרתם את משמרתי
עהא מני דוד המלך ,ומשני אין למדין סן המלטת לגעיות סז״ל■ ,ט* והכי פירש״י בחומש בראשית כ״ו ה׳ מו*י©
והביא בתוייט גשם תוספתא שכס תוקעק עצמן לדבר סיי״ם ,וכ״ה בפי* המשניות להרמב״ס טובות ס״א מ״א
הלכה ,ולא גתבאר יפה הטאור על זה ,אבל באמת דעת על הא דתנן זעפו סייג לתורה כרש״י ,״ ■rולא כסש״כ
הרטבים וטמאה עם טמאה ,עיקרו לעניין הנהגה אינו רטנו דעוהנדלחס ג״ל .אמנם נראה דדטני ודת״י פליגי
אלא איהיר דרנני ,וא-כ כשהקשה בירי׳ מסדירה רבני יראי בזה ,ונם אזלי לסעעייהו ד«מ*כ פ׳ קדושים תניא
דרו שהוא מסים יתמיר .מ״כ ולא מקשה אלא מרהיה והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה צ״ל טן פדה
לסם להזהר נפרדה כסו שנזהרו מדרנק מסאה עם לסטור והלא כבר מפורשים סס א״כ לינ והבדלתם טן
טמאה ,ועת משני שהן חיקפין עצמן לדבר הלכה ,פי׳ הנהמה הטהורה לטמאה טן טבורה לך לטמאה לו טן
סם סעפ״י ד״ה אסיר ,ולא מה שאסיר רק עפ״י מיערות שנשמט רוט של קנה לנשסט סציו וכמה הוא נין רובו
ימאמר שכן מונן להיכן דגרי לסציו מלא שימר ,ולכאורה מדיין קשה עשיטא דבלא
שנהגו ימיט הדיר אז.
רטנו עטייפין וה״ק דצריך למיפרש תדמם דסאג ,טי נשמט כדיןיה״ז נטלה ואזהרתו מטרשת ,אלא ה״ס
דטוו
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פרק ח

"ואהבת לרעך כמוך"
״אוהבה כגופו״  -דאורייתא
ביום מן הימים ,פנה אלי אחד ממכירי ,וביקש ממני לשוחח עם אברך מסויים
הנתון במצוקת .אברך זח ,לדבריו ,חינו מיוחד במינו ,מגיד שיעור נפלא ,מבוקש
ומצליו/מאןד ,אך יחד עם זאת הוא מתלונן שוב ושוב ,כי אין שמחה בלבו והוא
שבור ומדוכדך .הוא עצמו אינו מוצא סיבה לכך .מכרי הוסיף ואמר! ידוע לי
ממקור נאמן כי אברך זח נוהג בביתו בצורת בוטח ,ומתנהג כרודן .אני שולח

אותו אליך ,יש לנהוג עמו באופן שהוא עצמו יגלה את אשר בלבו.

וחנה ,בפגישה שחיתח לי עמו ,הוא חרצה בפני את טענתו המפליאה!
תראה" .אני מגיד שיעור מוצלח ,יש לי מעמד חברתי מעולה ,פרנסה ברווח
ב״ה ,ילדים מוצלחים ,תודה לא־ל .חיי מתנהלים על מי מנוחות ,אך למרות כל
זאת ,השמחה היא ממני והלאה .אינני מוצא כל סיבה הגיונית לכך.

שאלתי אותו! ומה עם שלום ביתו

ראיתי כי הוא מתפעל מ״רוח הקודש" שאחזה בי ...וענה :ב״ח שלום הבית
מצויין! בנוסף לכך ,אני גם מדריך חתנים מבוקש!

אמרתי לו :אתה הרי תלמיד חכם ,ובודאי חנך יודע כי חז״ל אמרו! "השרוי
בלא אשח ,שרוי בלא שמחה" .אם ה״שלום בית" שלך היה מאה אחוז ,חיתה
צריכה לחיות לך שמחה!
לנוכח שאלתי הוא השיב ואמר :לומר שאין מריבות ,לא אוכל לומר .אבל זה
נורמלי ,בכל בית רבים ...הלא כן!!

אמרתי לו :ודאי ידועים לך דברי חרמב״ם שאדם חייב לאהוב את אשתו
כגופו ,אולי הנך יודע מחו מקור דברי הרמב״ם הללוז דין זח הוא מדאורייתא או
מדרבנן? האם זו תקנת חכמים או הנהגה מוסרית טובה בלבד?
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הוא שתק לכמה רגעים ואמר :מצות עשה דאורייתא זח ודאי לא! אינני זוכר
דבר כזה .גם מקור לכך שזוהי מצוח דרבנן אינני מוצא ,אם כי יתכן שזו תקנת

אמרתי לו :ידידי היקר! הנני לבשרך שזו מצות עשה דאורייתא ,ומן החשובות
ביותר^.זוחי מצות" :ואהבת לרעך כמין" .אין לאדם מי שמכונה "רעך" יותר
מ״חברתך ואשת בריתך" (מלאכי ב) .אין קירבה ורעות גדולים יותר מאלו
המצויים בין איש לאשתו ובין אשה לבעלה .מצוה זו נוהגת בין באנשים ובין
בנשים ,ביום ובלילה ,בפני הבית ושלא בפני הבית ,זוהי מצוח תמידית בכל עת
ובכל שעה.

ולא עוד ,אלא שבמצות זו טרחו חז״ל הקדושים לפרט לנו את דקדוקיה
ופרטיה .וכך כותב הרמב״ם (הלכות אישות פט״ו) ,וזח לשונו" :ובו ציוו חכמים
שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ,ואוהבח כגופו .וכן ציוו חכמים על
האישה ,שתהא מכבדת את בעלה ביותר מדיי ,ויהיה לו עליה מורא ,ותעשה כל
מעשיה על פיו ,ויחיה בעיניה כמו שר או מלך .מהלכת בתאות ליבו ,ומרחקת כל
שישנא .וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים ,הטהורים בזיווגן,
ובדרכים אלו ,יהיה יישובו נאה ומשובח".
הרמב״ם סומך את דבריו על דברי חז״ל" :האוהב את אשתו כגופו ,והמכבדח
יותר מגופו ,והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרת ,ותמשיאן סמוך לפירקן ,עליו
הכתוב אומר" .וידעת כי שלום אהלך".
המקור שממנו שאבו חז״ל את הדין שחייב אדם לאהוב את אשתו כגופו,
מתבאר בדברי הגמרא (קידושין דף מ״א ע״א)" :אסור לאדם שיקדש את האשה
קודם שיראנח ,שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ,ורחמנא אמר" :ואהבת
לדען כמון".

כלומר ,אם ימצא בה דבר מגונה ,עלול להיות שלא יאהב אותה .ואז מה!
חז״ל לא חששו שמא הבעל עצמו יפגע מכך ,הם חששו שמא הוא לא יוכל להביע
ולגלות כלפיה את ח״אוחבה כגופו" ,והרי הוא מבטל מצות עשה דאורייתא של
"ואהבת לרעך כמוך".
וכך מלמדינו האר״י הקדוש (ספר הליקוטים פרשת עקב)" :על כל מוצא פי הי
יחיה האדם" ,באמצעות האשת .והכוונה שיקיים כל המצות ,שאם יאתב אותת
כגופו ,יקיים מצות ואהבת לרעך כמוך ,ששם נכלל כל התורה ...אם תקיים זח
כאילו סיימת כל התורה כולה.
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״ואהבת לרעך כמוך״  -דאורייתא

נמצינו למדים ,שמצות "ואהבת לרעך כמון" מחוות חלק עיקרי במערכת חיי
הנישואין ,לא פעם רגיל אני לשאול חתנים בני עליה שאלת מפתח מעניינת.
השאלה היא ,איזה "לשם יחוד" או איזה "הנני מוכן ומזומן לקיים"...׳ יש
בדעתכם לומר לפני החתונה .היו שטענו שהכוונה היא לקיים מצות פריה ורביה,
חיו שטעט שכוונתם לקיים מצות קדושין ומצות נישואין ,וכיוצ״ב.

אן האמת היא ,שלמעשה ,התן ביום חופתו יכול לומר בפה מלא ובהתלהבות
דקדושה" :הנני מוכן ומזומן לקיים מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך" .שכן עד
ליום נישואיו הוא לא זכה לחוש בטעם של עשיית מצוח זו בשלימות.
אמור מעתה ,יהודי שנכנס לביתו ,יש לו הזדמנות לקיים מצות עשה
דאורייתא של "ואהבת לרעך כמוך" .אך אם הוא מתעלם מחובתו זו ,ועושה עצמו
כמי שאינו יודע ,למה הוא דומהז ליהודי שבליל הסדר ,לאחר שקודם לכן אפה
מצות מצות בטורח ויגיעה ,ועתה הכל ערוך ומוכן לפניו ומגיע זמן אכילת מצה,
לפתע הוא מחליט שאין לו חשק לאכול מצח .ודאי שלא נוכל להעלות על דעתינו
מאורע כזה .אין ספק שכל יהודי חינו דרוך ,מוכן ומזומן לקיים מצות עשה
דאורייתא של אכילת מצח.

נתאר עוד בדרך משל ,יהודי התרוצץ בערב סוכות ,דקדק וחיפש להשיג ארבעה
מינים מהודרים ,וכשמגיע יום טוב ראשון של חג ,הוא מחליט ,שאין לו חשק ליטול
לולב .ודאי שדבר זח לא יעלה על הדעת .לא יתכן שהוא יקרה אי פעם.

״ואהבת לרעך במוך״  -גדרה
שומה עלינו ,אם כן ,להעמיק ולחקור אודות גדרה ומהותה של מצוח זו .הבנה
מלאה ועמוקה של חמצוח תורמת רבות לקיומה בפועל.

ואהבת לרעך "כמוך" .התורה כרכה את אהבת הרע באהבת עצמך .אהוב את
חברך כשם שאתה אוהב את עצמך.
דבר זח אומר דרשיני ,מה יעשה אדם שאינו אוהב את עצמו ,מי שהוא
"מזוכיסט" ,האם פטור הוא ממצות "ואהבת לרעך כמוך״י ולהיפך ,האם ככל
שאדם יותר "אגואיסט" ,כך גדלה חובתו לאהוב את רעוז היתכן?

בהרצאה שמסרתי לפני בחורי ישיבה מבוגרים ,בחורים שמחפשים זמן רב את
זיווגם ,טענתי לפניהם :ידידי היקרים! יתכן מאוד כי לא מצאתם את ח״חצי
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השני" שלכם מכיון שעדיין לא מצאתם את ההצי הראש? ...אולי חסרה לכם
הבנה יסודית מי הוא ח״כמוך" ,ולכן ,גם ה״ואחבת" לוקה בחסר .סוגיית "מי
אני" ,עדיין מעורפלת אצלכם .בטוחני שכאשר תכירו את עצמכם כראוי ,ייקל
עליכם למצוא את זיווגכם.
לא תתכן אהבת אמת כלפי הזולת ,כל עוד האדם אינו אוהב את עצמו אהבת
אמת .כך חם פני הדברים ביחס שבין כל שני יהודים .ודאי שראויים הדברים
להתבוננות מיוהדת בסוגיית איש ואשתו.

נעיין עוד בדברי אותו תנא קדוש ,שאמר על הפסוק חזה" :זה כלל גדול
בתורה" .רבי עקיבא ,פסק להלכה דבר שנראה לכאורה סותר את הציווי:
"ואהבת לרעך כמוך" .כך מובא בגמרא (מסכת בבא מציעא דף ס״ב ע״א) :שנים
שחיו מחלכין בדרך ,וביד אחד מחן קיתון של מים ,אם שותין ־ שניחם מתים,
ואם שותה אחד מחן ־ מגיע לישוב .דרש בן פטורא :מוטב שישתו שניחם וימותו,
"ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו .עד שבא רבי עקיבא ולימד" :וחי אחיך
עמך" ,חייך קודמים לחיי חברך ,ע״כ .והלא דבר חואז כיצד מתיישבת דעת רבי
עקיבא עם הפסוק "ואהבת לרעך כמוך"?

עניו נוסף צריך ביאור .אדם שאוהב את עצמו ,כיצד יוכל לאחוב גם אחרים?
וחרי חאוהב את עצמו קשה לו מאוד לצאת מד׳ אמותיו ,אם כן כיצד יוכל לאהוב
את חברו? הדברים צריכים עיון ,ממח נפשך :מי שאוהב את עצמו ,אינו יכול
לכאורה לאהוב את חברו ,ומי שאינו אוהב את עצמו אינו חייב לכאורה לאהוב
את חברו ,שחרי גם את עצמו אינו אוהב.

אם כן ,מוכרחים אנו לומר ,שאין אנו מבינים כלל מחי אהבה עצמית
אמיתית ,שחיא ח״דגם" לאהבת חךע .עלינו לקבוע שאם ענינים אלו כרוכים
יחדיו ,הרי שדוקא מי שיודע ומכיר את ה״כמוך" האמיתי שלו ,דוקא מי שאוהב
את ה״כמוך" שלו ,מסוגל לקיים מצוה זו בשלימות.

לא זו בלבד שאהבה עצמית אמיתית אינה מפריעה לקיום מצות ואהבת ,אלא
חיא גם מסייעת לקיום חמצוח.

מהי אהבה מעמית אמיתית?
הדבר ברור ,בי אדם שאוהב את עצמו באמת ,הוא מי שרוצה בטובת עצמו.
גם בחור צעיר או ילד שעושים ככל העולה על רוחם ונהנים ממנעמי החיים ,לא
ניתן בשום פנים להגדיר את מאוויהם כאהבה עצמית אמיתית .לדוגמא ,ילד צעיר
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 pעשר ,אם לא יהיה גדול עומד על גביו ומפקח על מעשיו ,יאכל ממתקים
במקום אוכל מזין ,יהפוך את כל סדר היום ,היום יהפוך ללילה ,וחלילה ליום,
והוא יהרוס את בריאותו הגשמית והרוחנית .אדם החי ללא רסן וללא קביעת
גבולות למידותיו ולתאוותיו ,גורם לעצמו הרס nm־ pעצמי .הוא אינו אוהב את
עצמו ,והראיה לכך היא שהוא לא דואג באמת לטובת עצמו.
ככל שהאדם מתבגר ,ודעתו והכרתו מתחזקים ,הוא מתחיל להבין כי הערב
והמתוק לשעתו ,אינו בהכרח טוב באמת .באותה שעה הוא מכיר במציאותה של
נשמתו ,נעשה מודע לצרכיה ולתשוקותיח ,ומשתדל לספק לח את כל הדרוש
לקיומה  -זוהי אהבת עצמו .בשעה זו ,מתחיל האדם לאהוב את עצמו אהבה
אמיתית ,שהיא אהבת נשמתו.
מהי אם  pאהבה עצמית אמיתית? כאשר יהודי מכיר את האמת ומאמין כי
נשמתו חצובה מתחת לכסא הכבוד ,והוא נברא ב״צלם אלוקים" ,באותה שעה
גדלה ומתעצמת אהבתו לעצמו באמת! כאשר יהודי מתייחס לנשמה האלוקית
שבו ,הוא מגלה את ח״כמוך" האמיתי שלו.

גילוי זח עומד
“מובילה את האדם
אובדן פיזי ורוחני
על הנפש הבהמית,

בסתירה לרצון הנפש הבהמית השוכנת באדם .הנפש הבהמית
לאיבוד השליטה והרסן על מעשיו ,עד כדי איבוד עצמי לדעת,
כאחד .רק כאשר יהודי מגביר את כח הנשמה האלוקית שבו
הוא נקרא אוהב את עצמו אהבה אמיתית.

אהבה זו אינה פרי של ריגוש או של דחף חולף .זוהי אהבה מתוך חכרה
ודעת ,אהבה שאינה תלויה בדבר .מכאן נלמד שאהבת ה״כמוך" אינה מתייחסת
לגוף ולנפש הבהמית ,אלא ל״כמוך" האמיתי ,לצלם אלוקים ,לחלק אלוק ממעל
הטמון באדם.
לאחר התבוננות ,נראה שדברים אלו מוכרחים מצד עצמם .שחרי אם באהבת
הגוף הדברים אמורים ,הרי איננו מסוגלים לצייר בשכלנו ובדמיוננו שיחודי יאהב
את חבירו כמוהו ממש .אדם תרגיל לחשוב שה״אניי׳ שלו הוא הגוף וצרכיו,
כלומר ,הכסף ,הנכסים ,הכבוד ,האגו שלו ,שאותם הוא מכיר כ״אני" ,אדם במצב
זח אין באפשרותו לקיים את מצות "ואהבת לדען כמוך" ,שחרי הוא חש :כל מה
שאתן לזולתי ,יחסר לי.

רק כאשר יהודי מכיר כי ה״כמוך" ,הוא הלק אלוק ממעל ,ורק כאשר הוא
אוהב את עצמו מפני שהוא חלק אלוק ממעל ,מפני שהוא "ממלכת כוזנים וגוי
קדוש" ,מפני שהוא נחשב ככהן המקריב בעבודתו הרוחנית את כל העולם לקב״ה,
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רק אז הוא מסוגל לאהוב גם את חברו כמוהו ממש .שהרי גם חברו הוא חלק
אלוק ממעל ,גם חברו מקרב את כל העולם לה׳ יתברך בעבודתו שלו .והוא חושב:
שנינו הננו חלקים של אותה מציאות ,קיים קשר דבקות ביננו ,וממילא ביכולתינו
לאהוב זה את זה.
רק אדם המעריך את עצמו באופן זה ,ויודע אל נכון את גודל ערכו בעיני הי,
רק אדם המכיר את תעצומות נפשו ,רק אדם המוכן ומסוגל לוותר על צרכיו
הגשמיים עבור אהבת נשמתו ,הוא גם אדם המוכן ומסוגל להעניק נם לחבירו,
שהרי הוא יודע שכל ה״יחוס שלי" בעיני עצמי ,הוא היותי "חלק אלוק ממעל",
״ ואם כן ,גם חברי הוא "חלק אלוק ממעל" ,ועלי לאהוב אותו כאילו הוא עצמי
ובשרי.

אמור מעתה ,אם ה״כמוך" הוא הגוף ,והאהבה העצמית היא האהבה לגוף,
הגוף שלי אינו הגוף שלו .לעומת זאת ,אם האהבה היא לנשמה ,מפאת מעלתה
הנשגבה ,מעלה זו יש גם לחברי.

"חייך קודמיך
עתה נבין היטב את דעתו של רבי עקיבא .אין התורה מצוח את האדם לאהוב
את חבירו על חשבון ה״כמוך" ,אלא אדרבה ,רק אחרי שיהודי מכיר בערך עצמו,
בערך ח״כמוך" ,רק אז מוטל עליו לאהוב את חבירו .לכן ,גם במקרהשהשני
ימות ,אינך מחוייב לוותר על חייך למענו .אם ח״כמוך" זו הנשמה ,אינך רשאי
לזלזל בפקדון זח" .חייך קודמים" .כלומר ,ראשית ,אהוב את עצמך ושמור על
נשמתך ,ורק אחר כך אהוב את רעך .ולכן ,מחד קיים הציווי לאהוב את זולתו,
ומאידך קיימת בו הגבלה "חייך קודמין".
הדברים נפלאים ,כיון ששתי אהבות אלו ,אהבת עצמו ואהבת הרע שתיהן
חצובות ממקור אהד" :אתה אחד ושמך אחד ,ומי כעמך ישראל גוי אחד" ,באמת
שאין חילוק בין האדם לבין חברו ,כיון שכל עם ישראל הוא חלק ממציאות
אלוקית אחת .ועיין עוד בספרנו "פרקי מחשבה" על מהות .היהודי.

האוהב את מעמו יוכל לאהוב את חכרו
כאמור לעיל ,המקום המתאים ביותר שבו יוכל האדם להשתלם ולעלות
במצות "ואהבת לרעך כמוך" ,הוא דווקא בבית היהודי .לאחר שביארנו לעיל
שהכרת הכמוך היא היסוד לקיום מצוח וו ,ניתן לקבוע כי בני הזוג בחיי
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הנישואין שלהם ,משולים לשני בני אדם העומדים משני צידיה של פירמידה .הם
עולים במעלה הפירמידה ,וככל שהם עולים ,הם מתקרבים זח לזה .כאשר יגיעו
אל הפיסגח ,לחודת-של הפירמידה ,חם יפגשו .זוהי המציאות האמיתית של חיי
הנישואין .ככל שבני הזוג מתעלים באופן אישי ,כל אחד בתחומו ובעולמו ,באותה
מידה חם מתקרבים זח לזה .ועל פי דרכינו נאמר :ככל שיהודי מפנים את אהבת
עצמו האמיתית ,מתחזקת בו תחושת ח״״כמוך" ,בעקבות זאת הוא מחשיב את
עצמו כצלם אלוקים ,וכבנו אהובו של חקב״ח שבשבילו נברא העולם ,ובאותה
מידה הוא גם עולה מעלה מעלח ,יוצא מכבלי אנוכיותו ומתקרב לזולתו.

נתינה מולידה אהבה
ואכן ,עלינו לברר מחי אהבת על פי השקפת התורה .לשם כך נציב כמה
שאלות בביאור מצוח זו :ראשית ,כיצד יתכן לצוות על מישהו לאהובו הרי אהבה
היא ענין שבלב ,או שאוהבים או שלא אוהבים? בנוסף לכך ,איזה טעם יש לאהבה
שאדם נצטווה בה ,ואיננה טבעיתו האם ניתן לצוות על אדם שיאהב דגים גם אם
אינם ערבים להיכוי
כאשר אני מדבר בפני ציבור חילוני ,ציבור שבו מדברים השכם והערב על
אהבה ,וסוברים שהיא שלחם ...ואני מתאר בפניהם כיצד נראה סדר השידוכין
־־דתנישואין בקרב ציבור שומרי התורה והמצוות ,אני מותקף בתמיהות ובהשתאות
עצומה .חם שואלים :כיצד יתכן תדבר שחיי הנישואין מצליחים במיגזר חדתי
ללא היכרות קודמת וממושכת?
כדרכם של יהודים אני משיב בשאלה נגדית .האם חנך אוהב את ילדיך? לרוב
אני חש כי שאלה זו פוגעת בנשאלים ,ודאי! הם עונים ללא היסוס .אני ממשיך
ושואל ,מאיזה רגע חשת אהבה כלפי ילדך? כבר ברגעי חייו הראשונים? כולם
משיבים ,כיצד יתכן לאהוב יצור זעיר זח שעתידו לוטה בערפל ,ואיננו יודעים מה
יחיה עתידו ,האם יסב לנו נחת או שמא לחיפך?

התשובה לכל השאלות הללו היא ,שהאהבה היא דבר הנרכש על ידי נתינת
ללא תנאי .רק לאהר שמשקיעים ונותנים זח לזה ,נולדת אהבה .רק הנתינה
השלימה מולידה את האהבה.

זאת ועוד ,על פי התורה ,שורש המילה אהבה הוא "הב" שפירושה נתינה,
וכפי שנאמר"" :חבו לה" בני אלים ,חבו לח" כבוד ועוז" (תתלים כס) .כלומר ,תנו
לה" .זוהי ליבה של האהבה ומהותה :נתינה לשם נתינה.
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וכך אמרו חכמים (מסכת דרך ארץ זוטא פרק שני)" :אס חסץ אתה להדבק
באהבת חבירך ,הוי נושא ונותן בטובתי".

אהבה אמיתית כוללת את הרצון להעניק לשני ,לחפוץ לראות בשמחתו ,לתת
לו לתועלתו ,ולא לתועלתי ,לתת לו בבל מצב וללא שום תנאי.

כך מאלפינו בינה בעל "מכתב מאליהו" (קונטרס החסד)" :יותר ממה
שהקנייה באה בעקבות האהבה ,האהבה באה בעקבות הנתינה".
כעת נוכל להבין ,מדוע אוהבים החורים את ילדם כבר מהרגע הראשון ,כיון
שבתת מודע גומלת החלטה בליבם ברגע זח :לילד זח נעניק את כל אשר לנו ,עד
כדי מסירות נפש .למעט נשקיע את כל כוחנו ,הוננו ,וזמננו ,בכל מצב ובלי שום
תנאי ,כך נולדת חאחבח חעצומח כלפי התינוק.

נתאר לעצמנו מקרח ,שראובן נוסע במכוניתו בגשר העובר מעל נהר .לפתע
הוא מבחין בשמעון ,יהודי שמעולם לא הכירו ,שמועד ונופל לנתר .מבלי להסס
קופץ ראובן ,שהוא שחיין מעולח ,למי חנחר ,ומציל את שמעון .מפליא להיווכח
כיצד נוצר קשר בלתי מוסבר בין השניים .ראובן ילך לבקר את שמעדן בבית
החולים ,ואף יעניק לו תשורה למזכרת .שנים רבות לאחר מכן ,עדיין יתעניין
ראובן בשלומו של שמעון.

ברית אהבה עמוקה נכרתה בליבם .זהו הטבע שהטביע ה׳ בבריאה :כאשר
אדם מיטיב לרעהו חטבה אמיתית ,ללא קבלת תמורה כלשהי ,נוצרת ביניהם
אהבה עזת.
טבל להבחין בתופעה זו במשפחה גדולה שבח מצויים ילדים רבים ,כל אחד
ועולמו הוא .לעתים זוכים החורים במתנת שמים מיוחדת ,לגדל ילד עם פיגור
שכלי ,מוטורי או כל פיגור אחר .ילד זח ,מטבעם של דברים ,מושך אליו תשומת
לב רבח יותר מאשר שאר אחיו היות והוא זקוק לטיפול מתמיד.

למרות שחחורים לא רווים ממנו נחת כפי שהם רווים מאחיו ואחיותיו,
ולמרות שהוא כל כולו "לוקח" ,מבלי לחייך ולהודות להוריו המעניקים לו ללא
גבול ,ניתן להבחין כי דוקא ילד זה הוא האהוב ביותר במשפחה.

על אהבה זו לא מעיבה העובדה שבגללו השתנו סדרי חבית ,והעובדה שהוא
מחווה עול ומיטרד להוריו ,לאחיו ולאחיותיו .חהיפך הוא הנכון ,האהבה כלפיו
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הולכת ומתעצמת .לילד זה נותנים ללא גבול וללא קבלת תמורה ,ונתינת בטבעת
מולידה אהבה.
אודות יצחק אביט נאמר בתורה (בראשית כד)" :ויביאה יצחק האהלה שרה
אמו ,ויקה את רבקה ,ותהי לו לאשת ויאהבה" .על פי התורה ,אהבה אמיתית
אינה נוצרת כל עוד האדם הוא נוטל .רק לאחר שהוא נעשה טתן ,כפי שנאמר:
״ויביאה האהלה ...ותהי לו לאשה״ ,רק לאחר מ pנאמר" :ויאהבה".

ראשית ,על האדם לתת לזוגתו ולהשפיע לה שפע טובח ,ורק אחר כן מגיעה
האהבה .טעות היא לחפש אהבה לפני הנישואין ,לא זו הדרן ולא זו העיר ,אהבה
אינה פרי ריגוש תאותני חולף ,אהבה אמיתית היא נתינה וחרעפה ללא תנאים,
אהבה זו אינה יכולה להגיע רק לאחר הנישואין ,רק אחר ח״ויביאה האהלה".
מעיקר דין תורה ,רשאי אדם מבוגר  pארבעים שנה ,כיצחק אבינו בשעתו,
לשאת אשה בת שלש שנים ויום אחד ,כרבקה אמט בשעתה ,והרי היא אשת איש
לכל דבריה .הוא מחוייב לאהוב אותה כגופו ,ככל חיובי בעל לאשתו .אהבת זו
ודאי שהיא אהבה הנובעת מנתינה ,שחרי לטתן אין עדיין תועלת אישית ממנה,
וכל האהבה בטיה על נתינה וחענקה ללא גבול.
מסופר על רבי ישראל סלנטר ,שראה יהודי אוכל דגים בתיאבון רב ,חלה
התנצל בפני רבי ישראל כי הוא אוהב דגים .אמר לו הגרי״ס :אינך אוהב דגים.
אם היית אוהב דגים חיית מחזירם למים ,אינך אוהב אלא את עצמך.
כל האהבות שבעולם ,מלבד האהבה האמורה בתורה ,חן מסוג "אהבת
הדגים" .אלו הן אהבות התלויות בדבר .משיבטל הדבר תיבטל האהבה.

לצעריט ,אט חיים לצידם של גויים או בין יהודים המתנהגים מויים ,ומסיבה
זו ההשגות שלנו אודות מושג האהבה נשתבשו ונתערבו ב״טתן טעם" של העולם
הגויי .משחו מהנחגתם ושאיפותיהם דבק בנו ר״ל ,עד שלעתים נדמה ,שאהבתט
כאחבתם ומעשיט כמעשיהם .מובן שלמעשיט יש לבוש יהודי ,אלא שעל פניו
נראה ,שההבדל בינגו לבינם הוא שאנו שומרים על ההלכות הנוגעות לענינים אלו,
ואילו חם לא .אולם רוח הדברים היא דומה.

טעות זו נובעת מכך שאיננו מודעים לאמת הנשגבה הטמונה בחיי הנישואין
של יהודי .אינט מתבוטים  piraהפנימי והעמוק שיש במושג האהבה .ולכן ,נדמה
לט שאורחות הגויים הפכו לאורחותינו .חשוב לשרש ולעקור הבנה זו.
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חיי נישואין שלא על פי ונורה ,כמוהם בהסכם עסקי ־ אני וקוק לך ואת
זקוקה לי ,לפיכך הבה ונקים חברה ,החברה תקרא "מר וגברת" ,ומקום מגוריה
יהיו בכתובת זו וזו ...אני אספק לך את צרכיך ,ואת תספקי לי את צרכי .אין זח
אלא חוזה שרות חדדי .אם הם ימצאו שותפים אחרים אשר יעניקו להם שרות
טוב יותר ,ומחם יוכלו לקחת יותר ,הם יפרו את ההסכם .כל עוד הבסיס לקשר
הוא צרכי הגוף והנאותיו ,לאחר תקופה קצרה לא יוותר מאומה מן הקשר הזח.

אם אהבת בן הזוג היא רק כאשר מקבלים ממנו משהו בתמורה ,הרי שאהבה
זג-היא כאהבה לחפצים חומריים ,אהבה לבית או למכונית .וכבר ידועים דברי
החזון איש' :׳מת שקוראים ברחוב אהבה אגו קוראים תאות".
^_ילעומת זאת ,כאשר הקשר מבוסס על סיפוק צרכי הנשמה ,הרי שאהבה זו
עולה ומתעצמת מיום ליום .כל אחד מבני הזוג אינו שקוע ברצון לקבל ולהשיג מן
הקשר ,אלא שמעייניו נתונים במגמה לתת ולהעניק .זוהי נתינה המביאה
בעקבותיה רמות גבוהות יותר של עונג ההולך ומתעצם.

הדמיון לאהבת ה׳ את קמו
על פי השקפת התורה ,הדוגמא לאהבת אמיתית היא" :אהבת עולם אהבתנו
הי אלוקינו" ,אהבה שכל כולה נתינה לשם נתינה .לקב״ה אין תועלת באהבה זו.
הוא שלם בכל מיני שלימות ,ואינו נצרך כלל לבריותיו ,וכפי שנאמר" :אם צדקת
מח ונתן לו ,ומה מידך יקח" (איוב לה ,ז) .זוהי אהבה לשם נתינה בלבד .למרות
שאיננו מסוגלים לתת לו מאומה ,הוא אוהב אותנו וממשיך להעניק לנו מטובו.

אהבתו של חקב״ח לכנסת ישראל דומה גם לאהבת אב לבתו ,כפי שביארו
חז״ל את הפסוק בשיר השירים (פרק ג פסוק יא) :משל למלך שהיונה לו בת
יחידה ,וחיה אוהבה ביותר .לא זז מחבבה עד שקראה בתי ,שנאמר (תחלים מה):
"שמעי בת וראי "...לא זו מחבבה עד שקראה אמי ,שנאמר (ישעיה נא)" :שמעו
אלי עמי ולאמי אלי האזינו".

המיוחד באהבת אב לבתו ובאהבת אם לבנה הוא בכך שאהבה זו אינה
מותנית בתנאי כלשהו .זוהי ,כאמור ,אהבה שכולה נתינת מבלי לצפות לקבל .גם
אם האב מגלה שקיים חסרון בבתו ,הוא אינו מתמרמר או כועס עליה כפי
שכועסים על אדם זר .הוא מרגיש שהבעיה היא שלו ,והוא עושה הכל כדי לעזור
בפתרונה.
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למדרגת זו של מידת טובו של חקב״ח צריך האדם לשאוף להגיע .נתינה ללא
תנאים ובלי רצון לקבל תמורח.
אם נעמיק ונתבונן יותר בענין ,נווכח ,שגם האהבה שחקב״ח מעוניין שנאהב
אותו היא אהבה שתחילתה נתינה והתמסרות,־אהבה בלי תנאי וללא גבול ,כפי
שנאמר" :ואתבת את ה׳ אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשן ובבל מאודך" .אפילו הוא
נוטל את נפשך ,אפילו נוטל את ממונך ,אפילו מביא עליך יסורים ,בכל מצב
תמשיך לאהוב אותו במסירות נפש .זוהי אהבה אמיתית שנובעת מנתינה.

כך מבאר הרב דסלר במכתב מאליהו (קונטרס ההסד פרק י״ג)" :בעשותו
ככה יהיה האדם כמו נותן ,והקב״ה כביכול כמקבל ,יזכה האדמ למדריגה הכי
גדולה ,הדבקות בו יתברך ,כאשר ידבק הנותן כמקבל שהיא האהבה הגמורה ,כי
עד שיגיע האדם לקמן כה הנתינה לא ישיג את האהבה כלל ...שורש אהבת
הקל ברוך הוא שהוא כה הנתינה".

מובא בשם חכמי הנסתר (עיין סידור תפילה לחרש״ש עמוד ע״א ע״ב) שיש
לכוון בתפילה בתיבות "למען שמו באהבה" ,שהאדם מוכן למסור את נפשו למען
השיי׳ת .נכונות למסור את הכל ,אפילו את הנפש ,מתוך אהבה אליך ,זוהי האהבה
עפ״י השקפת התורה ,נתינה והתמסרות הדדית ללא גבולות ומגבלות.

מעות קעה דאורייתא
על יהודי לצייר לעצמו מהי באמת הכוונה "מצות עשה דאורייתא" ,ומה נקרא
"לא תעשה" .כך חיה מנהגו של החפץ חיים ,להמחיש ולצייר לעצמו ציורים
וענינים בעבודת ח? דרך זו מסייעת לאדם להגיע להכרח עמוקה של חענין הנידון.
על האדם לדמות לעצמו כל פרט במצוות הבית ,למצות אכילת מצה או למצות
תקיעת שופר.
על האדם להחדיר ללבו ולהאמין באמת ובתמים ,שכאשר אין לו סבלנות
כלפי בני ביתו ,והוא מתעלם מבקשת אשתו וכדוי ,הריחו כאומר :אין לי סבלנות
ליטול את ארבעת המינים או לאכול מצח .הדמיון הוא מוחלט ,שחרי גם זו מצות
עשה דאורייתא ממש ,ללא כחל ושרק.
נצייר דוגמא מחיי חיום יום .בקשו ממני להוריד את האשפה,
בהיותי באמצע המדרגות אני נזכר בכך .עתה עומדת בפני השאלה,
ולהוריד אה האשפה או לאו .וחנה ,כל עוד הגישה לחיים היא "קח
ועולים אותם "חשבונות" :מגיע לה או לא מגיע להי יש לי כה או
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פרקי מחשבה

וכדומה .לעומת זאת ,כאשר אני יודע שהנידון הוא האם אקיים מצות עשח
דאורייתא או שאמס לריב ומחלוקת ואעבור על כמה איסורי תורה ,אני יודע
־שכעת עומדת בפני שאלה כאילו שכחתי את הלולב ביום ראשון של סוכות...
פשיטא שאעלח בחזרה כדי לקחתו.
נדגים זאת בדוגמא נוספת .כאשר פורץ ויכוח בבית והדברים מאבדים שלישח,
הצדדים נגררים ללשון הרע ,לשנאת חינם ,למחלוקת ולאונאת דברים .כאשר
מתחילים עם "חשבונות" מן העבר ,עלולים בקלות לחכשל גם באיסורי נקימה
ונטירה .כל אחד מהאיסורים הללו ,הרי חוא לאו דאורייתא ,כאכילת כזית חזיר
ממש .מחשבות אלו חייבות ללוות כל אדם באשר הוא שם.
מדהים לגלות ,עד כמה בחיי הנישואין אנו צועדים על חבל דק .מצד אחד
נוצרה אפשרות עצומת לקיים רבבות רבבות מצוות עשה של "ואהבת לרעך",
ומצוות של גמילות חסדים לרוב .ומאידך גיסא ,עלולים אנו לחכשל ברבבות
איסורי דאורייתא חמורים.

כאמור לעיל ,אין לך מקום בחיים היהודיים שהדברים בו חם כח קוטביים
וגורליים כמו בתוככי חבית .יחסי הרעות עם כל אדם אחר ,משתנים ומתחלפים.
לעתים הוא בידידות קרובח עם אלמוני ,ולעתים עם מישהו אחר .כאשר הוא לא
מסתדר עם אף אחד מחם הוא פונה לשלישי ,וכן חלאה .האדם אינו כבול מבחינת
חברתית .לא כן חם פני הדברים בביתו של חאדם .כאן אין שינויים! מרגע
כניסתם לחופה ועד זיבולא בתרייתא ,עליהם לחיות יחד באהבה ואחוח .תמיד
תמיד עליהם לקבל את כל חמשוגות של בן הזוג .עליהם גם להתחשב בכל
הדברים החשובים לו ,למרות שבעיניו של האדם עצמו אין להם כל ערך .על כל
אחד מהצדדים לחיות שותף לתחושותיו ,חוויותיו והרגשותיו של בן זוגו! זוהי
עבודת חיים.

סוד ההצלחה והעמידה במטלה הקשח ,חוא לחאמין בתמימות ,ללא כל
התחכמות ,לדברי חז״ל הקובעים ש״אוהבח כגופו" זוהי מצות עשה דאורייתא,
ועליה נאמר שהיא כלל גדול בתודה ,ו״מצוח הבאה לידך אל תחמיצנח" .עשה את
המצות בכל החשק והשמחה העומדים לרשותך .קיים את חמצוה בחמימות
ובהתלהבות דקדושה ,לא פחות מאכילת מצח ונטילת לולב .דרך קיום זו מקנה
תחושת לב גדולה וקשר עמוק למצוה ,והיא הולכת ומשתבחת ,הולכת ונעשית
מושלמת יותר ויותר.
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אהכת אמת
זלזול בדקדוקיה של מצות זו ,משמעותו כשלון בלאו דאורייתא של" :לא
תשנא את אחיך בלבבך" .וכפי שמפרשים הפוסקים ,שאין כוונת מצוה זו דווקא
לשנאה כבושה וגדולה ,אלא כל זמן שיחודי אינו מדבר עם הבירו מהמת כעס,
הוא עובר על לאו זה .ויש לחזחר בכך מאד ,שהרי אם מוסיפים גם עקיצה קלה
כלפי הזולת ,עוברים גם על לאו דאורייתא של" :לא תונו איש את עמיתו" ,שהוא
לאו העוסק באונאת דברים.

ואם על ידי הדיבורים הללו מגיעים לידי מריבה ומחלוקת ,עוברים בלאו נוסף
דאורייתא של" :לא יהיה כקרח וכעדתו" .כפי שביארנו לא אחת ,אין הבדל
בחומרה בין חלאווין שבין אדם למקום כגון ,אכילת מאכלות אסורות ,ובין
ר?ל&(יו שבין אדם לחברו .כולם מרועה אחד ניתנו ובקיום כולם אנו עובדים את
ה׳ בנאמנות ובאהבה.

כלל זה קיים לגבי כל שני יהודים .יש ביכולתם לקיים את מצות "ואהבת
לרעך כמוך״ ,ומאידך ,יכולים הם לריב ולהגיע לידי עבירות חמורות .כמו ,P
בידם האפשרות ליצור מצב ביניים שהוא לא אהבה ולא שנאה ,מצב שבו כל אחד
פונה לדרכו מבלי כל קשר עם הזולת ,בין לטוב ובין למוטב.

בחיי הנישואין לא קיים מצב ביניים .או שאתה אוהב ומקיים בכל רגע את
מצות עשה של "ואהבת לרעך כמוך" ,או שאתה שונא ,ובכל רגע אתה עלול לעבור
על ג׳ לאוין .עקיצה קלה או דיבור שלא במקום הנכון או באופן הנכון ,עלולים
לגרור עבירות דאורייתא שחן חמורות כאכילת חזיר .גם שתיקח רועמת מחמת
איבה יש בה משום איסור "לא תשנא" .ואם מוסיפים מילת פגיעה או שנוצרים
ויכוח וריב בין הצדדים ,הרי זח לאו דאורייתא של אונאת דברים.
וכל כך למהי כך טבע חקב״ח במהות הקשר שבין בני זוג .אין בקשר זה מצב
נייטרלי .אם היהודי איט נותן יחס ראוי לרעייתו ,אפילו בדברים של מה בכך,
היא נפגעת ממט .כל דבר קל העובר על בני הזוג ,הוא לא דבר של מה בכך .בכוחו
להעכיר את חאוירח ,לגרום לאיבה ולשנאה ,הרבה יותר מבכל תחום אנושי אחר.

חסד אמיתי דוקא בבית
בטסף לכך ,מציאות חיי הנישואין מחייבת את האדם להיות "אוהבה כגופו
ומכבדה יותר מגופו" .אין אפשרות שיחודי יוכל לחמוק מחיוב זה .בכל קשר
אהבה אחר עם רע או עם שכן ואפילו עם רב ,יהודי יכול למצוא לו תחליף.
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לעומת זאוג עם רעייתג-חוא קשור בקשר של קיימא לעולמי עד .או שהוא מקיים
את חיובו "אוהבה כגופו ומכבדת יותר מגופו" ,או שחיי הנישואין עולים על
שרטון .נמצא אם כן ,שמציאות חיי הנישואין מחייבת את האדם להגיע לביטול
והכנעה גמורים ,וביחוד לקיום מצות "ואהבת לרעך כמוך" במיטבה.

מכאן עולה מהשבה המסוגלת להיות מעשית מאד בעבודת ה׳ .יהודים בני
עליה יוצאים לחפש אוצרות של ביטול והכנעה כדי להתעלות בעבודה .לעיתים הם
אינם שמים לב כי האוצר האמיתי בתחום זה נמצא בביתם שלהם ,הקב״ה מזמן
להם בביתם מלוא חפניים הזדמנויות פז לביטול ושבירת האנוכיות .לידם עוברות
דרכים ,שעל ידם יזכו לדבקות עצומה בבורא עולם .אין צורך להביא ממרחק
לחמו .אם נשים לב למהלך חיינו בתוך ביתינו פנימה ,נוכל להתעלות מאד ולהשיג
מדרגות נישאות בעבודת ה?
אמר רבי עקיבא" :ואהבת לרעך כמוך" ,זה כלל גדול בתורה .ניתן להסביר,
שה״כלל הגדול" הוא הידיעה שאין במצוה זו דבדים קטנים ,אלא כל מילה טובה
של עידוד וחיזוק ,חשיבותה רבה ביותר .ולחיפך ,בל מילה של פגיעה וביקורת
חינה הרסנית ביותר ,או "מצוח גדולה" או "עבירה גדולה".

פעמים רבות ,הנני שומע מבני זוג הבאים אלי בעת משבר כדי להתייעץ ,את
הטענה :מה כבר אמרתי? מה כבר עשיתי? התשובה האמיתית לדבריהם היא,
שמצוה זו היא כלל גדול .אדרבה ,היא הנותנת ,כיון שבני הזוג תכלית בריאתם
היא להיות קשורים באחדות שאין למעלה ממנה ,ממילא אין דבר קטן בתחום
זה .כל פגיעה קלה ,אפילו ברגש דק ובנימי הנפש העדינים ביותר ,עלולה להיות
ביטול מצות עשה של "ואהבת לרעך כמון" .אם בעינינו קל הוא דבר זה,
בתורתינו הקדושה גדול הוא.
מסופר על בעל ה״דברי חיים" מצאנז שהתבטא ואמר :בצעירותי ,רציתי
לתקן את כל העולם .כשהתבגרתי יותר ,השבתי שאת העולם כולו לא אצליח
לתקן ,אתקן לפחות את בני עירי .ושוב ראיתי כי אינני יכול לתקן את בני עירי,
החלטתי לתקן לפחות את משפחתי .אך גם זה לא עלה בידי ,והחלטתי לתקן
לפחות את עצמי.

שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד .מה פשרה של אמירה זוז
בדבריו אלו ,התכוין להסביר את דרכי עלייתו של בן תורה עובד ה׳ ,בסולם
העולה בית אל .ככל שיהודי עולה ומתעלה ,הוא שם ליבו דוקא לדברים הקטנים
יותר .בתחילת דרכו הוא נותן חשיבות ודגש לעשיית "דברים גדולים" ,ולפעמים
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מעלים עין מהעבודה היום יומית .הוא מחפש "פרויקטים׳ /אין לו זמן לחשוב על
המעשים הקטנים .עם עלייתו במעלה העבודה ,הכרתו הרוחנית מתעשרת
ומתפתחת ,ואז הוא לומד להכיר בערכו של מעשה קטן ,הנראה חסר משמעות
כביכול .דוקא הדקדוק במעשים הקטנים הוא המוכיח על גדלותו של האדם.
הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ״ל ,ראש ישיבת טשיבין ,אמר בהתייחסו
לחמיו חרב מטשיבין זצ״ל :אדם קטן מעריך ומחשיב דברים גדולים ,ואילו אדם
גדול מעריך ומייקר דוקא את הדברים הקטנים.

זו חיתה כוונתו של ח״זברי חיים" ,בתחילת דרכי חייתי סבור כי הקשר
והחכרה שלי עם בורא עולם ,יחיו רק אם אצליח להחזיר את כל העולם בתשובה.
עד שהגעתי למסקנה ,כי החכרה שלי עם בורא עולם יכולה להתבטא בכל רגע
מחיי ,ואדרבה ,הכרה זו גדולה יותר ,שכן באמצעותה אני חי עם בורא עולם בכל
רגע ,בכל מחשבה ,דיבור ומעשה .זוחי גדלות אמיתית.
 .זוהי כוונת חז״ל באומרם :בן כמה שנים הכיר אברהם את בוראו! יש
אומרים בן ג׳ שנים ,ויש אומרים בן ח׳ שנים p ,מ׳ שנים ,בן מ״ח שנים .כל
הדעות חללו ,הן בגדר אלו ואלו דברי אלוקים חיים .הכוונה היא ,שההכרה
בבורא עולם הולכת ומעמיקה ,מתרחבת ומתפשטת .בתחילה היא מתייחסת
לדברים הגדולים ,אך ככל שאדם מתעלה ,הוא מוצא את השי״ת בכל מקום ובכל
דבר קטן ,גם בדברים שאדם דש בעקביו.
דוקא שימת חלב ח״קטנח" של "ואהבת לרעך כמוך" בבית היהודי ,היא
ה״גדלות" .הזהירות העצומה לא להכאיב אפילו כחוט השערה לזולת ,היא כלל
גדול בתורה.

הכלל זזקולזז
הכלל העולה מדברינו הוא ,שהתפקיד המרכזי של חיי הנישואין הוא ,ששני
חלקי הנשמה ישובו ויתאחדו באחדות ורעות שלימה .ולכן ,כל מריבה וקטטה,
ואפילו דבר דק מן הדק של פירוד לבבות ,פוגעים בתכלית חיי הנישואין ,כי אין
זה איחוד מלא .אמנם איחוד זה אינו מתחולל ביום אחד ,שחרי זוהי עבודת חיים
המתנהלת לאורך כל שנות החיים המשותפים.

ומה נמלצו דבריו המופלאים של רבינו חיים ויטאל־ בעולם האמת ,שואלים
לו לאדם על מעשיו ועיסוקיו בעוח״ז .בין השאלות נשאל האדם ,האם עסקת
בחסד! כשמשיב האדם בחיוב ,בודקים את מצבו בבית ,האם גמל חסד גם בביתו
עו ע,׳ .utw
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פרקי מחשבה

במסגרת חיי הנשואין .והיה ,אם אמנם היטיב עם ביתו שלו ,החסד שגמל עם
־-אנשים אחרים שריר וקיים ,וחשוב חוא בבי״ד של מעלה .לעומת זאת ,אם ימצא
שבביתו שלו הוא לא גמל חסד ,נחשב הדבר כאילו לא עשה חסד כלל! וזחו
שאמרו חז״ל "קירות ביתו של אדם מעידות עליו בשעת הדיף׳.
־־ נעמיק עוד בעניו .חסדם של אומות העולם מכונה ע״י חז״ל (מדרש תנחומא
כי תשא פ״ח)" :חסד לאומים חטאת" .מדוע? כי "כל מה דעבדי ,לגרמייהו הוא
דעבדי״ (תרגום :כל מח שעושים ,לעצמם הם עושים) ,המניע שלהם לעשיית חסד
הוא ,כי משתלם לחם לעשות זאת .לעומת זאת ,החסד האמיתי הוא אותו חסד
של "עולם חסד יבנה" ,דהיינו חסדו הגדול של הקב״ה בבריאת העולם ,חסד
שנעשה אך ורק כדי להייטיב לנבראים .חקב״ח לא חיה חסר מאומה לפני בריאת
העולם ,ולמרות זאת הוא ברא את העולם כדי להיטיב לזולתו .זחו חסד אמיתי,
שאותו דורשת התורה .זהו חסד ללא נגיעות וללא חשבונות אישיים.

מטבע הדברים ,עשיית חסד עם אדם שאינו מבני ביתנו ,מלווה פעמים רבות
בחשבונות שונים ,בתקוח לגמול ,בתקוה לקבלת כבוד והערכה וכדומה .גם הרצון
הטבעי של האדם להראות נחמד וטוב כלפי חוץ ,נחשב כחשבון של כדאיות .כל
החסדים חללו אינם מהווים חסד בטחרתו.
לא כן חם פני הדברים מקשר יהודי גומל הסד עם רעייתו .פעמים רבות הוא
אינו זוכה להערכה על מעשהו .אדרבה ,למעשה ,הוא אף פעם לא יצא ידי חובתו.
אין כאן תקוה לגמול או להערכה ,אלא לחיפך מרגישים שהוא חייב לעשות •P
לכן ,זחו חסד סחור ,חסד לשם חסד .רק חסד כזח נחשב לחסד אמיתי במרומים.
"גדולה מצות השלום והאהבה בין איש לאשתו ,מכל אהבת החברים" .בתורת
משח (אלשיך) ויקרא פרק ט ,כד] .לכן ,אם יהודי אינו משלים את עצמו בתחום
זח ,כל חסדיו האחרים נחשבים לפגומים ולקויים בשורשם.
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בכנס במבין .ויעחק עמו הענק לעני! גויכוה שכלי עד שיהבייב־ למהיכה גבוה המבין מאליו בזולה
הגדת המוכיח והתודה אשר מחא עציה בהידאת עצמו! הגה גזה האופן ישיג המוכיח תטקשי בלי
ספק .כי ע״י שבא אליו במתינות ובמסופק הנה הוא משא"־ לעברו הרחבה זמן כלי להתיישב בדבר
ואין הבישה נכנסת עליו פתע פתאום עד שיהיה מוק להשקצף על שנגגלו .וזהו הנרמז במלת את
שיאמר תוכיח את עמיתך (צו לעלע שנועללען) .דהייני שיהיה הוא מועמד לחוכחתך .ולא שתהיה
תובעתן מועמדת לו• כ״א המתוכס היא יהיה המדבר והמספר ואתה תהיה המקבל .ונרע״מ (פ״וא׳)
הוכח .אי איסו בר נש דיכסוףלא יימא ליי ולא יוכח ליה אפי׳ בסהרא .אלא יימא קמי־ כמאןדמשחעי
במלין אחלנין ובני איטן מלין ידבר מאן דעבד ההיה מובא היא כן ובן וטי לא יסלק קמי" ההוא
*^זובא דעביד וט׳ אלא יימא סתם וכו׳ ולא ירשום עליי סינא .לקב ה סס על יקלא דבר נש אפי"
בסייביא :את עמיתך .בתנא דב״א (ח״א פי״ח) לעמיתך שמא איהבן ושהוא עמן בתולה
ומצות אתה חייב להוכיח אותו• אבל לרשע שהוא שינאך אין אחה חייב לסוטס אותו• וגס אי אתה
רשאי להוכיחו שנאמר יוסר לץ לוקט לו קלון ומוכיח לרשע מומו .אל תוכח לץ פן ישנאך .וכמאמרם
(יבמות ס״ה בי) כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מציה על האדם שלא לומר דבר
שאיני נשמע .ריא אמר סובה שנאמר אל תיכח לץ .ובספר היראים לרא־מ (סי׳ לה) אס ברור
הוא שלא יקבלו סוב לו לשחוק• שלא להרבות עליו עונש משיגג למזיד .משאיט מיקרה למותרה:
(יה) ואהכת ליען «1טוך .ר״ל כל אואל הנווב יהשסד שאדם מסכים בדעתו וגימר בלט שראוי
לו לקבל מאהובו יעשה לרעהו שהוא כל אדם ,זהיא .ראיבן ריצה משמעק אהוט שיתנהג עמו
כאוהב נאמן בכל המרים .וחושב בלט אלה הדברים והאופנים שראיי לו לשמעץ להתנהג עמי׳
א׳ שיאהב אותי באמת לא בזיוף ,ב׳ שיתנהג בי כבוד תמיד כי ק ראוי להיות וכמאמר מז״ל.
כבוד חברך כמורא רבן• ג׳ שידרש שלומי תמיד כי כן ראוי לרעים אהובים להיות בשלום תמיד
ולדרוש איש בשלום רעהו• 7׳ שישתתף בצערי .ה־ שיקבל אותי בסבר פנים יפית כשאבא לביתו.
ר שידק אותי לכף זטת בכל מי׳ זי שיתנדב בנופי באיזה סרחה קחנה בשבילי יסיא ילוני בעמלי
לפעמים נמל שלא יעמל בו הרבה• מ' שיתנדב להישיע לי במר מיענו מממוני לפעמים נעת פאצסדן
נהלואה או במתנה מר קסן ולא ימנע ממני שאלה אחת קטניה כדרך סוב איש חונן ומלוה• ס*
שלא יתגאה עלי• והוא מסכים כשכלו וטמר כלט עוד מדים מיס כאלה .אכל לא יסכים כשכלו
ששמעון״מזן לו יכל הממון שלו וכל רכושו באהנמו אימי .זה לא ירצה ראובן מעמי ולא יחפוץ
מאתו .כי הדעת לא יסבל זה יהשכל לא יחייב ק; יהנה בל האופנים במספרם כמשפסם אשר
יספץ לבב ראובן שימשה לו שמעון אוהבו .איתן בעצמן צריך שיעשה ראובן לשמע.ץ ,יבזה הוא יוצא
ידי חובת אהבת שמעון בשלמות גמור• לא שצריך למסור לשמעון כל ממונו רכל ביפו עם חדריו
ועליותיו וכל לטשו באהבתו • אותי• שהרי אין טצה כזאת משמעון רעהי .יז״ש ואהבת לרעך
כמוך כלומר האהבה לרעך יהיה בכל אומן האופנים• כמון .כמו שאתה מבקש את האהבה מרעך.
ומעתה לא יקשה בעיניך מס שנתקשו המפרשים ע״ז הפסוק איך חציה סתורה דבל שהוא נגד
הנובע ואין האדם יטל לקיימו? ולברוח מן המצר הזה ברסו ונפלו בדחוקים עמוקים׳ כי י״א כי
כמוך על דרך הפלגה וטזמא .ויא כי במוך בהנאה בדבר שאתה מקבל הגאה ממן לו• אס
אתה אוהכ ’סוס חן לי וכדומה לזה; ובאמת אין אנו צריכים אל הדסיקיס האלי כי לא קשה
מלת כמוך כלל׳ כי• בזה מבאר לנו המורה כוונתה שמציה על דני שטא 7ר__1הנובע׳ ושכל אדם
‘יוכל לקיימה• לא על דבר שהיא נגד הנובע ושאין אדם יוכל לקיימא(טהגדית^) אמנם לפ״ז

המטון במלת .כמוך .כמי אתה( .יויא דוא)• ויחסי הנשוא שהיא בקשת מהגה־• לק נלאה לי
שבמלת כמון נכלל גרי כן הוראת החמוד והחשק אל הדבר ,מענין כמה לך נשיי (מהליס
דוא זיא "ינשעסס):
ס״ו)״ יפי שנים בהוראת במוך .וסעמו כמו שאמה תחמוד ותמאיה (וויא
(ימ) לא תרביע .לרד״ק הוא מתרגום וחרבן מסח מל בלעם .ורנעת .והיא לביצת הבהמה על
מליו לשכיב .ומשתמש גס לנעילת סבע״סי ויש להוסיף מיד ,שבהיפך אתיק יש בי לשין עבור.
הפגין שוייו עבר• (במי כנש כשב) יטעמו רביצה לעבר( .צול בעגאסנוינג ברינגען) ותרביע בהפעיל
לפי שהאדם מחברם יחדיו :לא תזרע כלאים .נר״ע דפסק הרמב״ס טיחיה דבכלל לאו זה גס כן
שאסור נקיים כלאי זרעים בשלה אלא ציין לתלשו .מנת תזרע הוא מן הפעלים סמממצעיס בין
פועל למחפעל וכאלו אמר לא יהיה זרוע (עמ״ש באחיי מוח ביאה זכר לא משכב ועיין בכ״מ
כלאים ס׳־א ס״ג• ובנו״ז ירד ססי׳ רצ״ו) :כלאים .שרש המלה כלא ,לפי שהמחבר שגי לברים שלא
יחמו להיות מחוברים הרי סס עד־מ ככלואיס בע׳ב (מ״ו) .וי״א שענינו מן ויכלא הגשם לשון
מניעה ועצירה• כי עמב המין באיט מיני הוא מעצר לו במו עצור האסוי• בד״מ מין אחד מתבשל
מהל ועומד לקצור וחגיו עדן לא נחנשל .ומכש״ב כלאים בע״ח שנמנעים מעשית פי־י ר׳ל לא
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בידה .שהשאיר והניסו בידה (איבעללאססען) הב׳ פזר וישועה .כמו עזוב מעזוב עמו (משפעים
כ׳? ה ),לרש״י הוא לשון עזר .וכן ויעזבו ירושלים פד הסומה .ושמי פנינים •אלה כלולים ?אן׳
ני פעמים יניס לפניהם לבד ולפעמים יעזור להם ,בתבואה וכדומה יניס לפניהם והם יבזו להם.
ואסור לו לסלק להם בידים ,והמסייע לאסד מן העניים יש נו משום גזל ,ובאילנות מון בדליה
ובדקל שים סכנה בעלייתם .הסיוב עליו לעזור להם .שיוריד הוא על הוצאותיו מן האילן ויסלק
להם .כנממני׳ רפ׳ד דפאה ופ״ה ע״ו .ואמרו עוד בספרא מניין שספק לקנו לקע ספק שכסה
שנסה ספק פאה פאה מלמוד לועד מעזוב אותם .פי׳ מדלא כמיב ממן דק מעזוב ילה לומר
אף שיש לך זכות בו שהש ספק שלך מעזוב אומס לעניים ולא מקסם .וכן אמדו בירושלמי הנס
לפניהם משלך (ב״א) והוא עזיבה מלשומו לדשומ העני ,ודוגמתו בלשון אשכנזי כפהקונה צריך
מאד אל הספן והמוכר איע דסוק כל כך למכרו כפת ,ולטובת הקונה לבד ימכרנו יאמר
(צולאססען) .כאן אמר לשון מעזוב ובפלשח ני מצא נאמר לגר וגוי יהי'• עמש״ש בשם לכרמינו:
(יא) ולא תכחשו .אין ע :,א מכסש אלא המולק על האמת :ולא תשקרי .לא הזהיר על כזב
לומר לא מסבו .שכזב הוא מה שלא נהקיים כמו שאמר כגון שהבעיס להעיב לאסד ולא עשה כן <
כמו לא איש אל ויכזב .אל מכזב שפקתך .עוג לש מאיש סב׳ וכן כלס ,ובשעת הדבור לא נתנאל
עדיין אם יכזב ואיך יאמר לא מסבו ,אבל שקל הוא בשעת הדבור שברגע שהוא יוצא מפיו הוא
משקר( :יג) ולא תשכעו כשמי .כל שם שיש לי למוש כל הכנויין (לש״י עמ׳יכ) ,וע״ד האמה
לא תשבעו בשמי הוא השם המיוסד ,וחללה את שם אלקיך .הוא האלהיס שממנו נחרבו כל המרים
(המנץ) ,וטעם דבליו ילאה מדאמלי׳ (סועה ל״ס) ,גבי ברכת כהניס ושעו אח שמי על בג״י
שמי המיוסד ,לכן אמר משוס דסיפא דקלא דידן וסללת את שם אלהין מוכיס שאף על הנגרים
הוא מוזהר ,וכמ״ש הרא״ש בפ״ד דשנועות סי' כ״ד( :יג) לא תלק פעולת שכיר .להראנ״ע הוא
לשק קצר והראוי שנר שכיל ,והלנ״ו כ' כל לשון פעולה על הכוונה שיכוין העושה במעשהו .יניגדיל
י
המון לא אמר שנר שכיר ,אלא פעולת שכיר כלומר העני הזה השכיר עצמו עבודת אדסל־ר
נפשו ונפשות ב״ב כמ״ש (כי מצא) כי עני הוא ואליו הוא נושא אמ נפשו ,וזה נקרא שעולה;
שמזה יצא לרבותינו דאע״ג דבכל דוכתא אימ לן שוה כסף ככסף מ׳ימ גבי פועל אינו יוצא ”ה
בעמן לו שוה כסף כ״א כסף דוקא ,כבממני׳ (ב״מ קי״ס) השוכר אמ הפועל לעשוח עמו נתק
 tsp31ואמר לו תן לי שנרי ואמר לו עול ממה שעשית בשכרך אין שומעין לו ,ני זה העני לא
עשה פעולתו אצל נעה״ב רק לפי שצריך למזונותיו לעמ ,דלכשיצא מפעולתו לא יסא צריך לירד
לשוק ולסזור ולמכור ושימות נינמים ברעב ,ולזה לא אמרה סמוכה שכר לק פעולת ר״ל המכוון
בפעולתו והוא למזונותיו ולא לעשות מקנה וקנין; אמנם רש״י שס שכי דמש״ה גבי פועל דוקא'
כסף ממש ,דבל מלין שכלו כתיב מה דאתני בהדי׳ משמע ,נאמת ממס עליו הלשב״א בסדושיו
שסי והר״ע נלענורה העמיק קרא דילן( :יז) קובה תוכיח .שם נכס למדע ישמש כשם נגד כמו
לנכס הצאן ,והושאל ג״ב להוראת הממסה ,וממ תוכמת מוסר שהוא העמדת געת הפעולה מד
ונדפס הפועל והתברר לו בדבלים שהוא על דרך לא טוב ,כמו והמיס אברהם את אבימלך (ראשית
כ') ,שהעמיד לנגדו אשל לא טוב עשה במוך עמיו לגזול גאל המים (פארגעשעעללע פארגעהאלעען) ■
וכן כאן הונה תוכיס ר״ל שתעמיד מומו למד עיניו; ומה נכבד סענין שהעמידמנו עליו המורה
ברמז בשעתה את עעעה לומר תמיא את עמיתך .שמלת אס .עורה על עצם העממס ,שהמובן מזה
הוא שיהיה המתוכס מוצג לנכס .דברי המוכיס .ולא אמר סוכת תוניס'לעמיתך מסיה הנרצה מיסיס
דבלי המוכיס מוצגים לנכס הממוכס אעפ״י שהיה ראוי יומר לומר בזה הסגצון כפי העמסייב מענין
שם תוכסה שהכוונה נו העמדת המוכיס את דבליו נכס המקבל לא העמדת המקבל נכס דבריו.
כמו שאמר מוכים לרשע מומו (משלי טי) .סוכת לסכם ויאסבן (שם) .לא יאהב לן הונס לו (סם
ע״ו) ,והוניס לנבון ויבין דעת (שם י״ט) ,והדומים לזה שכלם עם למ״ד כמשפט ,והיה כאן יומר
זסמבד לומר הוכס תוניס לעמיתך ׳ אבל תורמינו הקדושה לסיומה אוצר המוסר העמידתנו על מנין
מסיי נעלם .מלבד המכודן במאמר עפיי טונה ראשונה והנגלה .וזה פשנשמדל להטות אס אסיע
נדרן המגונה ,רמזה במלת את שאף בזמן שעכיס את זולמינו ,לא נבוא עליו מלן הסלע ,כאלו
בר בלול לע שסטא סבלע .עד שנאמר לו מדוע ככה עשיס הלא הוא פעל רע ומגונה ,כי בזה
אופן ננייש אומו נמה שהוא רואה שכבר עדע גטסו .ונלנין פני העמוכס" גם לא נשיג את
מבוקש כי נניאע נזה האופן במכונת הרוגז להתעורר בזעף אף להשיב עול קולה מבין עיניך,
א זו סדרן מוציאסו מידי עברה׳ לכן למדמע ספורה מסטלה נמוכסה שלא יתבייש המסוכם•
«*•. ,יי*
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נמס בענץ ,ויפהק עמו מענין לעני! בויטס שבלי עד שיתברר לעתוכס גנוה הענין מאליו בזולה
עדם המוכיח והפודה אשר שנוא עליה בהודאת עצמו׳ הנה בזה האוק ישיג המוטס מבוקשו בלי
ספק׳ ני מ״י שבא אליו נמתינות והמסופק הנה הוא משאיר לחברו הרחבת זמן כדי להתיישב בדבר
ואץ הבושה נכנסת עליו פתע פתאום עד שיה־ה מוכן להמקצף על שכעדו׳ וזהו הנרמז גמלת את
שיאמר תוכיח אס עמיתך (צו לעדע שטפללען)׳ דהיינו שיהיה הוא מועמד לתוכסתן ,ולא שתהיה
תומתן■ מועמדת לוי כ״א המפוכח הוא יהיה המדבר והמספד ואמה תהיה המקבל .ובמדע (פ״וא),
הומ .אי איסו בר נש טכסוף לא יימא ליי ולא יוכח ליה אפיי בסמלא ,אלא יימא קמי' כמאן דמשמעי
בעלץ אחרנין ובנו איכון מלין ידבר מאן דעבד ההוה שונא הוא כך וכן וכו׳ לא יסלק קמי׳ ההוא
סובא דעניד וכו' אלא "מא סתם וכוי ולא ’לשוס מלוי שונאי דקב״ה סס על יקרא דבר נש אפי׳
נסייביא :את עמיתך .בתנא דנ״א (ס״א פי״ח) לעמיתך שהוא אוהבן ושהוא עמך בתולה
ומצות אתה חייב להוכיח אומו׳ אבל לרשע שהוא שונאך אין אתה חייב להוכיח אוהו׳ וגם אי אמה
רשאי להוכיחו שנאמר יוסר לן לוקח לו קלק ומוכיח לרשע מומו׳ אל מומ לץ חן ישנאך׳ וכמאמרם
(יבמות ס״ה נ׳) כשם שמצוה על אדם לומר דבל הנשמע כן מצוה על האדם שלא לומר דבל
שאינו נשמע .ר״א אמר סונה שנאמר אל הוכח לץ ובספר היראים לרא׳יע (סי׳ ל־)) אם ברור
הוא שלא יקבלו טוב לו לשתוק׳ שלא להרבות עליו עונש משוגג למזיד׳ משאינו מופלה לעומרה^
'(ית) ואהנתלרעך כמור .ריל כל אופני העוב ומוסד שאדם מסכים בדעתו׳ וגומר בלט שראוי
לו לקבל מאהובו ייעשה לרעהו שהוא כל אדם ,והוא ,ראובן רוצה משמעון אהוט שיתנהג עמו
כאוהב נאמן בכל הדברים׳ וסושב בלבו אלה הדברים והאופנים שראוי לו לשמעון להתנהג עמי׳
א׳ שיאהב אומי נאמת לא בזיוף׳ בי שיתנהג בי כבוד תמיד כי כן ראוי להיות וכמאמר חדל,
כבוד סבלך כמורא רנך׳ ג׳ שידרש שלומי תמיד כי כן ראוי לרעים אהובים להיות בשלום תמיד
ולדרוש איש בשלום רעהו׳ ד׳ שישתתף בצערי ,הי שיקבל אומי בסגר פנים יפות כשאבא לגיסו׳
ו׳ שידון אותי לכף !טס בכל דבל ,ז׳ שיתנדב עופו באיזה עלמה קטנה בשבילי והוא ילוני בעמלו
לפעמים בדבר שלא יעמל ט הרנה׳ ס׳ שיתנדב להושיע לי בדבר מועט מממונו לפעמים נעת שאצטרך
נהלואה או במתנה מר קנון ולא ימנע ממני שאלה אחת קטנה כדרך טוב איש חונן ומלוה׳ פ׳
שלא יתגאה מלי׳ והוא מסכים בשכלו וגוער בלבו עוד דבלים רבים כאלה׳ אבל לא יסכים בשכלו
ששמעון ימן לו כל הממון שלו וכל רכושו באהבתו אומו׳ זה לא ירצה ראובן מעמו ולא יספק
מאתו ,כי הדעה לא יסבל זה והשכל לא יחייב ק; והנה כל האופנים במספרם כמשפטם אשל
יספן לבב לאונן שיעשה לו שמעון אוהבו ,אומן בעצמן צריך שיעשה ראובן לשמעון ,ובזה הוא יוצא
ידי חובת אהבת שמעון בשלמות גמול ׳ לא שצריך למסור לשמעון כל .ממונו וכל .ביפו עם סדריו
ועליותיו וכל רכושו באהבתו אומו׳ שהרי אין רוצה סאת משמעון רעהו ,ח״ש ואהבת לרעך
כמוך כלומר האהבה לרעך יהיה בכל אומן האופנים׳ כמון׳ כמו שאמה מבקש את האהבה ערען.
ומעמה לא יקשה בעיניך מה שנתקשו המפרשים עת הפסוק איך תצוה המולה דבר שהוא עד
הטבע ואץ האדם יטל לקיימו? ולברוח ק המצל הזה בלחו ונפלו בדחוקים עמוקים׳ כי י״א כי
כמוך על דלן הפלגה וגתמא׳ ויי׳א בי כמון בהנאה בדבר שאתה מקבל הנאה תמן לו׳ אס
אתה אוהב סיס מן לו וכדומה לזה; ובאמת ל ן אט צריכים אל הדחוקים האלו כי לא קשה
מלת מטן כלל׳ כי נזה מבאר לנו המוכה כוונתה שמצוה על דבל שהוא דלן הטבע ,ושבל אדם
יוכל לקיימה׳ לא על דבל שהוא עד הטבע ושאין אדם יוכל לקיימה (ס׳ הבטת); אמנם לפת
המכוון בעצת ,כמוך .כמו אמה( .וויא דוא)׳ ויחסל הנשוא שהיא בקשת האהבה׳ לק נלאה לי
שגמלת מטן נכלל גם ק הוראה הסעה והחשק אל הדבר ,מענץ נמה לך נשט (מהליס
 >)rpוסי שנים בהוראת כמון ,וטעמו מט שאמה החמה וממאוה (תיא  Tדוא זיא ווינשעסט):
(ים) לא תהניע .לרטק הוא מתרגום ותרבץ מסת רגל בלעם ,הבעת ,והוא לביצת הבהמה על
מליו לשכוב׳ ומשתמש גם לבעילת הנע״ס .וים להוסיף עוד ,שבהיפן אפוון יש ט לפון עבור.
מממן שורו עבר׳ (מט כבש כשב) וטעמו מיצה לעגל( ,צור נעגאטטוע נטעען) ומרביע בהפעיל
לפי שהאדם מסבלם יסטו vb :תזרע כלאים .לטע דפסק הלמב״ס טוסיה מכלל לאו זה גש ק
שאסור לקיים כלאי זרעים בשדה אלא צריך למלשו׳ מלת תזרע הוא ק הפעלים המממצפיס בין
פועל לממסעל וכאלו אמר לא יהיה זרוע (עמ״ש באסט מום נואם זכר לא תשכב ועיין נטע
כלאים פ״א ה״ג׳ ובט״ז יו״ד ססי' לציד) :כלאים .שרש המלה כלא ,לפי שהמחבר שני מטס שלא
יתכנו• להיות מסונטס הט הס עד׳יע ככלואיס נע״כ (לרו) ,וי״א שענינו מן ויכלא הגשם לשק
«•»«« .׳•*ית• . ••••> ••*A-׳•-י* •♦•• •V -•4י■^•• ייייי■ האמו׳־■? ,ד״יו »יי אמד מתבשל
•>••• *<••*••4׳».-

הלכות הטבח וחסד

קעה

יב .תלמיד חכם המזלזל במצות ואין בו יראת שמים ,הרי הוא כקל שבצבור«(.
יג .ממה שכתוב בתורה בפרשת כהנים (ייקרא כא׳ ח׳) וקדשתו למדנו שתולקין כבוד
לכהן מחמת קדושתו ,שלכל דבר כבוד בין בתורה בין בישיבה הוא ידבר בראש,
וכן הוא מברך ראשון בסעודה ,ואם יש לחלוק איזה דבר כגון בסעודה וכדומה
מכבדים הכהן לקחת ראשוןw .
יד .אין להשתמש בתלמיד חכם ואפילו דק שונה הלכות ,וגם לא בכהן )”< ,אמנם
יכולים למחול על כבודם ,ובכל זאת לא ישתמשו בהם שימוש בזרי00 .
טו .כבוד התורה עדיף מכבוד כהונה ,ואין להקדים כהן עם הארץ לחכם מישראל
דרך חק ומשפט ,אבל באופן אקראי ,שנותן החכם רשות ,מותר< .פ)
טז .דרך התורה לתת כבוד לכל אדם ,וכתב הרמב״ם ז״ל לעולם אל תהי כבוד
הבריות קל בעיניך w .ועוד אמרו אל תהי בז לכל אדם מ> ועוד הפליגו
בחשיבות זה ואמרו כבוד חברך כמורא רבך< .י> בדרך כלל הבזיק הוא מהדברים
המתייחס לרשעים כמו שנאמר (משלי ית׳ ג׳) בבא רשע בא גם בוז ,אבל הצדיקים
דרכיהם לחלק כבוד לכל אדם ,והחכמים הקדימו שלום לכל אדם ואפילו לגוי בשוק.
וכד׳ אלף תלמידי רבי עקיבא מתו על שלא היו נוהגים כבוד זה בזה ,וענין הכבוד
מתייחס לצדיקים בעצם ואומר (ישעי׳ כד׳ «׳) ונגד זקניו כבודw .

הלבות חטבה וחסד
סיטן נד

הלכות אהכת רעים והגד
א .מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך
כמוך (ייקרא יט׳ יח׳) .לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום על ממונו כאשר הוא חם על
ממק עצמו ורוצה בכבוד עצמו <*> .ויש לו לעזור לחבירו בבל יכלתו ולחפות על

ל.
מ.
נ.

ם.

ע.
ם.

שם.
שם.
גיטין נט! ע״ש בפרש״י ותוס׳ ,או״ח סימן רא׳
סעיף ב׳.
יו״ד סימן רמג׳ סעיף ו׳ ברס״א לגבי ת״ח ,ולגבי
כהן או״ח ס״ס קבה׳ וע״ש משגה ברורה סרטי
דינים.
מ״ב שם לגבי כהן וכ״ש לגבי תלמיד חכם.
או״ח דא׳ סעיף ב׳.

צ .רמב״ם סנהדרין ם׳ כד׳ הל׳ י׳ מבוכות יט!.
ק .אבוח ם׳ ד׳ משנה ג׳ ע״ש בפירוש רבינו יונה
ז״ל.
ר .שם משנה יב׳ וע״ש בפירוש רבינו יונה ו״ל.
שאין הביאור דכבוד החבר יהיה כמורא רבך,
אלא כמו שמורא הרב הוא דבר חיוב וחשוב
וחביב  pיהיה כבוד החבר בעיגיך.
ש .מסילת ישרים ס״פ כב>.
א .רסב״ם הלכות דעות פרק ו׳ הל׳ ג׳.

הליכות עולם :אהרמן ,אברהם יוסף בן משה חיים ( )61{ )37עמוד מס 196הודםס ע״י תכנת אוצר החכמה
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הלכות חטבה וחסד

חסרונותיו כמו שמחפה על חסרונות עצמו ,ואם יש על הכירו כעס מאיזה אדם יסלקו
ממנו בטענות ואמתלאות .וזהו הפך מדת אנשים רעים ששמחים במפלת חברם,
ומגלים חסרונות שלהם ,ועושים השגגות לזדונות לעין כל ,ומעוררים מדנים
ומחלוקות ,ולא עוד אלא שמתהללים בזה שעשו חכמה וגבורה ,ובאמת החכמה
והגבורה היא להיות מן הטובים המקיימים מצוה זאת כראוי <ב) ,והוא כלל גדול
בתורה <ג>.
כ .ואם הוא גר נוסף בו עוד מצוה שנאמר ואהבתם את הגר (דברים י׳ יט׳) .צוה על
אהבת הגד כמו שצוה על אהבת עצמו שנאמר ואהבת את ה׳ אלוקיך <שם ו׳ ה׳).
הקב״ה עצמו אוהב גדים שנאמר ואוהב גר (שם י׳ יח׳) (י).
,ג .כלל המצוה דואהבת לרעך כמוך כל הדברים שאתה רוצה שאחרים יעשו אותם
לך ,עשה אתה אותם לאחיך בתורה ומצות (") .שאין הביאור שתאהב אחיך כמו
שאתה אוהב עצמך ,שהרי זה אי אפשר ,שכל אדם אוהב עצמו יותר ממה שאוהב
לחבירו ,אלא כוונת המצוה היא שכמו שטבע האדם לאהוב עצמו בכל הטובות כמו
עושר וככוד^^ ואין מקנא בעצמו ,ואין לו צרות עין על עצמו ,בן לאחרים צריך
שיאהבם עד שירצה להם כל הטובות שבעולם בלי גבול ,ולא יהיה לו שום צרות עין
בעניניהם ,ולא ירצה שהכירו יהיה פחות ממנו בשום ענין מהענינים ,ולמשל יש
שרוצים שחבריהם יהיה להם הרבה תכמד .ולא עושר ,או עושר ולא חכמה וכל כיוצא
בזה ,אין להיות כן ,אלא ירצה שהכירו יהיה לו כל הריבוי בכל ענין מהענינים ,ונמצא
שנצטוינו להסיר מלבנו ענין הקנאה (י) .וכל הטבה שיעשה להבירו בין קטן ובין גדול,
ואפילו הארת פנים בעלמא ,נכלל במצות ואהבת לרעך כמוך <י>.
ד .וכמו שיש מצות עשה לעשות לחבידו כל מה שירצה לעצמו ,כן יש בזה איסור
עשה ,שאסור לעשות לחבירו שום דבר שאין אדם רוצה לעשות לעצמו .והעובר
על זה ,ועושה איזה פעולה לחבירו שלא היה רוצה לעצמו ,עובר על איסור עשה
דאורייתא <״).

ה .אין משערים דבר זה באדם העושה אלא באדם שמקבל החסד או הפורענות .כיצד,
ראובן אברך שיושב ולומד ,ושמעון בעל הבית טרוד בעסקיו ,ובא ראובן וסיפר
על שמעון שהוא לומד ד׳ שעות ביום ,אין אומרים שמאחר שלראובן אין זה שבח
כלל לכן אין זה קיום מצות ואהבת לרעך במה ששיבח שמעון ,אלא אומרים שמפני
שלפי ערך שמעון הוא שבה גדול ,הרי קיים ראובן המצדה ,שהרי סיפר בשבח חבירו.
ב .שמירת הלשון שעד התבונה פרק יד.
ג .שבח לא.

למעלה ולא למטה במשנה ראשונה רפאה.
ח .שבת (לא ).דעלך סני לתברך לא תעביד .ועיין

ד .רמב״ם שם הלכה ד׳.

בתורת כהנים על הפסוק ואהבת לרעך כמוך זה

ה .רמב״ם הלכות אבל פ׳ יד׳ הל׳ א׳.
ו .רמב״ן פרשת קדושים על הפסוק ואהבת לרעך

כלל גדול בתודה בפירוש התפץ תיים ז״ל שם,

כמוך.
ז .פשוט דהוא מהדברים שאת להם שיעור לא

ודוק .ועוד עיק אבות דר״נ סוף פרק טז (כגירסת
הגד״א ז״ל) באזהרה גדולה וכולי ואם לאו אני
דייז לפרוע.
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קעז

וכן להיפך ,אם שמעון יספר על ראובן שלומד רק שש שעות ביום ,אין אומרים
שמכיון שלגבי שמעון זה שבח גדול לכן מותר לו לספר על ראובן ,אלא אומרים
להיפך דמכיון שלגבי ראובן הוא גנאי גדול ,ביטל שמעון מצות עשה דואהבת בדיבור
זה ,שהרי סיפר בגנות אחרים ,ולא עוד אלא שעבר בלא תעשה החמור דלשון הרע,
־וכן כל כיוצא בזה ,דתמיד דנים לפי האדם
ן .וכן לגבי קטנים ,שהרי גם הם בכלל רעך .וכל מה שמשמחם לפי מדרגתם נכלל
במצות ואהבת ,וכל מה שמעציבם לפי רוחם הוא ביטול המצוה ,חוץ ממה
שעושים ההורים לחנך את ילדיהם ,ומה שעושים מלמדים לחגך את תלמידיהם (י).
ופשוט דבכל מה שהוא חוץ לגדרי חינוך יש על זה מצות עשה ואיסור עשה ככל
אדם מישראל ,ולכן ההורים המשמחים את הילדים ,יש להם לכוון לקיים מצוה זאת.
וכן אין לאב ואם להניח לתינוק לבכות הרבה יותר מדי (אם אינו נוגע לחינוכו,
ויתבוננו היטב מה נוגע לחינוך ומה נוגע לנוחיות ההורים) מפני איסור עשה דעלך סני
לחברך לא תעביד ,וידוע שמרן קדוש ישראל רבינו ישראל סלנטר ז״ל דחה תפילה
בציבור בליל יום כיפור כדי שלא לעבור על איסור זה ,להניח תינוק בוכה הרבה
ומצטער.
ן .מאחר שלמדנו שמצווה האדם להטיב עם חבירו ,כל שכן שמצווה שלא תיק
לחבידו בין בממונו בין בגופו ובין בנפשו .ואפילו אם רק רואה חפצי חבירו או
קרקעו שעומדים להיות ניזוקים ,חייב להצילם ,ועל זה אמרה תורה לא תוכל להתעלם
•־""(דברים כב׳ ג׳) .וכל שבן אם רואה שחבירו יהיה ניזוק בגוף או בנפש שחייב להצילו,
ועל זה נאמר לא תעמוד על דם רעך (ריקרא יט׳ טז׳) <כ).

ח .ונכון להיות בכל עיר מתנדבים בעם להיות נכונים ומזומנים לבל דבר הצלה,
בהיות איש או אשה מישראל שרויים בצער ,והנה נתחייבנו לטרוח בשור אחינו
או שיו הנדחים ,להיות עמנו עד דרוש אחינו אותו ,כל שכן שחייב לטרוח עבור
בעליהם (ל).
ט .וכן יש לברור אנשים שיהיו מזומנים לשום שלום בין איש לאשתו ובין אדם
לחבירו ,ויהיו אנשים שמחים שיודעים לפייס ולרצות בני אדם ולהטיל שלום ,ולא
יהיו כעסנים ורגזנים ,ואנשים שמטילים שלום בשמחה ובטוב לבב מובטח להם שהם
בני עולם הבא «.0
י .חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולעמול בנפשו על תקנת חבירו בין דל ובין
עשיר ,וואת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם <נ).
יא .מצוה ליכנס לפנים משורת הדין שנאמר ואת המעשה אשר יעשון (שמות יח -כ׳).

ם .חפץ חיים הלמה לשק הרע כלל ה׳ סעיף ו׳
ופשוט דה״ה הכא.

י .פשוט שקטן בכלל "רעך" והדין נלמד מהג״ל.
כ .שערי תשובה שער שלישי אות ע?

ל .שם אות עא׳
« .אגרת התשובה לרבינו יונה אות יד
נ .שערי תשובה שער שלישי אות יג׳.
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אמרו חז״ל לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא נכנסו
לפנים משורת הדין(.)°
יכ .זה שאמרנו שאדם מצווה להטיב עם חבירו ,היינו דוקא אם על ידי זה לא יפסיד
לעצמו ההטבה הזאת ,אבל אם בא לידו אתו הטבה ,והוא צריך אותו לעצמו כמו
שהאחר צריך לו ,אינו מוזוייב לוותר עליו לטובת הבירו ,שנאמר וחי אחיך עמך (ויקרא
כה׳ לו׳) חייך קודמין לחיי-חביריך («).
ע .וכל זה אם ההטבה שוה לו ולחבירו ,אבל אם מניעת ההטבה אצלו היא מניעת
ריוח בעלמא ,ואצל חבירו יש בזה הפסד ,יש לו לוותר לטובת חבירו ,כגון אם
הוא עשיר ,וחבירו עני ,ואם הוא יזכה בהטבה יהיה זה הוספת עושר בעלמא ,אבל אם
חבירו תכה יוכל לקנות לעצמו רבד הנצרך לו ,יש לו לוותר לטובת חבירו ,ואין
אומרים על זה חייך קודמין .ואפילו אם הוא אינו עשיר ,וגם אצלו יהיה מניעת
ההטבה בכלל הפסד ,אלא שהכירו הוא עני גדול ואצלו יהיה זה הפסד מרובה ,יש לו
לוותר לטובת חבירו ,ואין אומרים על זה חייך קודמין ,שאין אומרים חייך קודמין
אלא אם ההפסד שוה («<).
יד .אם ההפסד שוה ,אלא שאצלו זה ספק הפסד ולהכירו ודאי ,ספק הפסד שלו קודם
לודאי של הבירו .מכל מקום חז״ל הזהירונו שלא לדקדק תמיד בכך ,ואם אין לו
הפסד מוכח אין לו להתרגל להתיירא מספק בעלמא שמא יוגרם לו התק ,ואם מרגיל
עצמו לדקדק בכך פורק מעליו עול גמילות הסדים וצדקה הס ושלום ,ובסוף יבא לידי
עניות ,רק יבטח בהשם יתברך ויעשה טובות לחבירו<.צ>
טו .במה דברים אמורים בענין ממון ,אבל בענין נפשות ,לעולם ספק נפשות שלו
דוחה לודאי של חבירו ,ואסור ליכנם לספק נפשות כדי להציל חבירו .ומכל
מקום גם בזה אין לו להורות לעצמו היתרים לומר שזהו ספק נפשות ,רק אם הוא לו
ספק ברור ושקול גת/
טץ .זה שאמרנו שאם ההפסד שוה אינו חייב לוותר על שלו לטובת חבירו ,היינו
שאין בה חיוב ,אבל ודאי אם ויתר לטובת הכירו יש בזה קיום מצוה באופן
מעולה ,ובלבד שלא יסכן את עצמו ,ולא יהיה בזה הפסד לאחרים( .כגון אם יעשה
חסד אם חבירו על חשבון אשתו או בגי משפחתו ,ובן כל כיוצא בזה).
ין .מן האמור נלמד שאם אדם יושב באוטובוס ,ונכנס אדם אחר ואין לו מקום לשבת,

 .0שם.
ע .רמב״ן ם׳ קדושים על הפסוק ואהבת לרעך כמוך
דנוהג בה דין והי אתיך עמך ,וכן מוכה מנדרים
(ם ).ורש״י ותום׳ ד״ה מעין.

ספ״ב דב״מ ,שוב מצאתי שכ״מ מההתם סופר
ז״ל בשו״ת יו״ד סימן רלד ע״ש.
צ .כ״ו מספר מצות הלבבות פרק ב׳ סעיף ו׳ וראייתו
מחושן משפט סי׳ תכו׳ ע״ש בס״ת ס״ק ב׳ .וב״מ
(לג ).כל המדקדק בכך סוף בא לידי כך וע״ש

מ .נדרים שם וכת״ק ,וע״ע תוספתא אתרונה דבבא
מציעא ,שוב ראיתי שכ״כ בעל מצות הלבבות

בפרק ב׳ סעיף ת׳ .ושם כ״דרך מצותיך" מביא
ראיה ברורה לזה מהדמכ״ם ז״ל בפירוש המשניות

בפרש״י ז״ל.
ל.

שם ומפ״ת הנ״ל בשם תשובת הרדב״ז ז״ל.
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קעט

אינו חייב לעמוד כדי לתת לו לשבת ,אבל אם עשה כן קיים מצרה .במה דברים
אמורים אם שניהם היו שוים ,אבל אם היושב בריא ,ונכנסה אשה מעוברת או עם
תינוק ,או זקן או חולה ,חייב לעמוד מפניו .ונראה לי שאם מתחלה ידעו שאין מקום
לשבת ,והיו יכולים לקחת אוטובוס אחר ,ואף על פי כן נכנסו ,אינו חייב לעמוד
מפניהם ,שאינם יכולים לחייב אחרים לעמוד מפניהם ,אבל אם עמד בפניהם בכל
אופן קיים מצוה.
יח .מצות אהבת רעים נוהגת בכל מי שהוא בכלל "רעך" ,שהוא מאמין ביג׳ עיקרים
ושומר עיקרי "הדת ככל ישראל ,ואף על פי שעשה עבירות מפני יצרו הרע ,מכל
מקום עדיין הוא בכלל אחיך בתורה ומצות .ואף על פי כן אם ראה תבירו שעבר
עבירה הידועה לכל ישראל ,והתרה בו ולא חזר ,הרי זה מצוה לשונאו מחמת רשעתו
עד שיעשה תשובה ,ואף על פי שמצוה לשונאו ,מ״מ חייב גם לנהוג בו כל מצות
אהבה וחסד ככל איש מישראל הואיל והוא עדיין בכלל עמיתך ,ולא עוד אלא שאסור
לשנא אותו מחמת קנטור ,שלא הותר לשנא אותו אלא מחמת יראת שמים ,ואם בא
לידי שנאה גמורה מחמת קנטור ,עובר בלא תשנא את אחיך בלבבך (י) .ואם תאמר,
הואיל ומצוה לשונאו מתמת יראת שמים ,ואסור לשונאו מחמת קנטור ,היאך ידע
האדם אם שנאתו נובעת מקנטור או מיראת שמים ,נראה לי דיכול האדם לבחון עצמו,
ראם הוא אוהב הצדיקים אהבה גמורה מחמת צדקתם ,דאפילו אם לא יטיבו לו באיזה
הטבה וירגיש עצמו "נפגע" ,אף על פי כן לא יזיז אהבתו מהם מחמת שהם עבדי
השם יתברך ,אז יכול לדעת שאהבתו ושנאתו הם מחמת יראת השם יתברך ,ואם רואה
אדם עובר עבירה ידועה במזיד וכנזכר לעיל ,מצות לשנא אותו כמו שנאמר יראת ה׳
שנאת רע (משלי ח׳ ע׳) אבל אם בוחן בעצמו שאם היה הצדיק פוגע בו היה מרגיש
עצמו "נפגע" ,והיה מתרחק מאהבתו ,והיה מתעורר בו רגשי קנטור ושנאה ,אז יש לו
להודות לעצמו שהאמת־־היא שאהבתו ושנאתו באים לו מחמת נגיעה עצמית ,ואין זה
מצות שנאה של יראת ה׳ שנאת רע ,אלא הוא בכלל לאו דלא תשנא את אחיך
בלבבך.
יט .במה דברים אמורים במי שהוא עדיין בכלל עמיתך ,אבל האפיקורסים והמינים
מצוה לשנא אותם שנאה גמורה ,ועל זה אמר דוד המלך ע״ה הלא משנאיך ה׳
אשנא (תחלים קלט׳ נא׳) .וכבר נתבאר (לעיל סימן יא׳ סעיף יז׳) דבזמן הזה יש להם דין
"עמיתך" לחומרא ,ולכן יש לאהב אותם ולהטיב להם ,אבל מצד מעשיהם מצוה
לשונאם (").
ר .כל זה מתבאר בעזהשי״ת בק״י סימן כ׳ ,ומבואר
בתום׳ פסוזיס (קיג >:וממ׳־כ ונ״ל וכו׳ כעין זה
בהקדמה לפרק ב׳ מספר מצות הלבבות.
ש.דזה שהחסרנו כל כך בסעיף ית׳ ,היינו משום
דסדובר באנשים שהם לגמרי בכלל "עמיתך",
אבל כלפי הוזפשים .הרי נל סתם איש ישראל יש

בו כל כך יראת שמים שעל כל פנים ישנא
למתנהג כגוי ,ויאהב ויקרב למי שמתנהג כיהודי.
ולכן ואת השנאה מסתמא באה מחמת יראת
שמים ,ובלבד שידע היטב בעצמו שאין השנאה
באה מחמת קנטור ,שלא יכנס בחשש לאו דלא
תשנא זז״ו.
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כ .עיקר מצות אהבת ישראל הוא מפני שהם עבדי השם יתברך )"(.וחכמי התורה
ותלמידיהם שהם גדולי עבדי השם יתברך יש לאהוב ביותר .וגדולי חכמינו
התפארו שחביב עליהם כל תלמיד הכם כנפשו <א> .והמלך יהושפט כשהיה רואה
תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו ואומר רבי רבי מורי מורי (ה .אבל
אותם שאוהבים לקלי הדעת ושונאים חכמי התורה מפני שאינם נכנעים לרעיונות
שלהם ,ובשם "אהבת ישראל" מכריזים שיטתם ,אין זה מצוה כלל ,ואפילו אם שונאים
רק חכם אהד ,או עדה קדושה מישראל אחת ,מפני שאינם נכנעים לרעיון פלוני ,הרי
זה מעיד על עצמם שאין זה אהבת ישראל כלל אלא אהבת עצמם ויצרם הרע ,שמצות
אהבת ישראל הוא סעיף ממצות אהבת השם יתברך ,וכמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך
אני ה׳ <ג) .והאוהב המלך אוהב בניו ועבדיו מהמת שהם בניו ועבדיו ,וככל שיגדל
עבדותם ושירותם למלך יאהבם יותר.

סימן נה

הלכות הלואה
א .מצות עשה מן התורה להלוות כסף לעניי אחינו שנאמר אם כסף תלוה את עמי
(שמות כב׳ כד׳) ,וקבלו חז״ל ד״אם" זאת חובה היא .וכן מצוה להלוות לעשיר לפי
שעה אם אין מעות מצויות אצלו ,ולא נאמר בפסוק "עני" ,אלא כדי להקדים עני
לעשיר .גם העני חייב במצוה זאת להלוות לעני אחר כשהדמן לידו (א).
כ .והנמנע מלהלוות לעני ,לא רק שעובר בעשה ,אלא גם עובר בלא תעשה שנאמר
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכו׳ (דברים טו׳ ט׳) והשמר ופן הם לא תעשה,
ונמצא עובר בשני לאוים (ה.
ג .וכל שכן אם ההלואה נוגע לענין איזה סכנה ,שיש בזה עוד לאו של לא תעמוד על
דם רעך (ויקרא יט׳ טו׳) <ג> .ויש בזה עוד לאוין ועשין כמבואר בספר אהבת הסד
בפתיתה ,עיין שם.
ד .אם אחד מאחינו בני ישראל עלול להתמוטט חייבים להחזיקו בהלואה או בצדקה
או בכל דרך אחרת שלא יתמוטט ,שנאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך (ויקרא
כה׳ לה׳אי).
ת .פשוט רזה כונת הפסוק ואהבת לרעך כמק אני
ה׳ .וכך משמע באבות דר״ג ס״פ טז׳ ע״ש.

א .אהבת הסד פ׳ א׳ הל׳ א׳ ושם פרק ב׳ הל׳ א׳
ועיין בק״י סימן לח׳ בדיון אי הלואה לעשיר הוא

א .שבת קיט.
ב .מכות כד.
ג .עיין אבות דר״ג ס׳׳פ ט״ז וע״ע דומה לזה שמירת

רק מצוה מעד גמ״וז או גם נכלל במעות אס כסף

הלשון שער התבונה פרק ו׳ ,וע״ע מסילת ישרים

תלוה את עמי.

ב .שם פתיחה ל״ת סעיף א׳ (יבמות סג.).

ג .שם סעיף ג׳.
ד .שם עשין סעיף ג׳.
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הלכות הטבה וחסד

עריק לא ראו אוד התודה ,והם מכריחים לעשות חתונה שאין בה גדרי התורה,
והרי יש מצוה גדולה לשמח האומללים האלו ,ומצד אחר אסור לעבור שום עבירה,
אז הדבר תלוי לפי מה שאומד עצמו אם יבשל או לאו ,ולפי האנשים שיהיו שם ,ולפי
המציאות ,וחייב לעשות שאלת חכם.
יג .מי שהיה לפניו מת וכלה מניח את הכלה ומתעסק עם המת .ויש אומרים דבשעת
הכנסת כלה לחופה כלה קודמת .אבל בשבעת ימי המשתה ושבעת ימי אבלות,
אם יכול ללכת רק לאחד מהם ,ילך לבית האבל ,וכן הוא אומר (קהלת ז׳ ד׳) לב חכמים
בבית אבל ולב כסילים בבית משתה( .ל)

טיטן סט

הלכות חסד התלויים בתבור
א .כשם שמקיים מצוה עשה של ואהבת לרעך כמוך בחסד של מעשה ,כן מקיימו
^בחסד של דיבור ,שבכל משהו שמטיב לחבירו מקיים מצות עשה של חסד( .א)
ב .המלמד תורה לאחרים מקיים מצות עשה של חסד ,ואף על פי כן אינו יוצא ידי
חובתו עד שיגמול לו חסד בצרכי גופו ממש.
ג .נראה לי שזהו בשעה שהזמנים כתיקונם ,שהרי כל תלמיד שצמא נפשו לתורה יכול
ללכת אל כמד ,וכמה תלמידי חכמים ללמוד תורה מהם .אבל מי שנמצא במקום
שאין תלמידי חכמים מצויין ,והתלמידים צמאים לדבר השם יתברך ואק מי שילמדם,
אז היושב ומלמדם מקיים מצות עשה של חסד בגופו ממש ,והרי זה כאילו האכיל
לרעב( .ס
ד .בכלל מצות חסד הוא להסיר כעס של אתר מעל השני ולהביא שלום ביניהם ,וכן
אם יכול בדיבורו לסבב שלא יבא דעד ,על הכירו או שיטיבו לו ,הכל בכלל מצות
עשה של חסד.
ה .וכן המייעץ לחבירו עצה הגונה בעניניו ,או מייעצו היאך להשמר מן הרעה
המיועדת לבא עליו,הכל הוא בכלל חסד .וחייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו
ל .רמב״ם הל׳ אבל ם׳ יד׳ הל׳ ח׳ וע״ש בכ״ם

שיטת הרמב״ן.

ספרים וכל אתר שיודע ללמוד יכול ללמוד ,ולכן

אין דנים אלא על עצם התורה שמלמד לאחרים
שנקרא תורת חסד ,וע״ז פסק הח״ח ז״ל שאין

א .סימן זה לקוח מאהבת חסד חלק ג׳ פ׳ ח׳

ובהג״ה שם.
ב .הטעם דהתם אין דגים על מה שהתלמיד מרגיש
צורן לדבר והוא ממלא הצורן ,שהדי בלאו הכי

יש הרכה למלאות הצורך ,וכ״ש בזמנינו שמצויין

יוצא ידי מצות הפד שבגופו בזה .והביא ראיה
מהגמרא .אבל במקום שהתלמיד צמא לתורה,

ואין מי שילמדנו ,אז היושב ומלמדו הרי מפיג
דאגתו ומניה נפשו ומזכהו להיי עולם הבא ,וכיון
שמקודם הרגיש עצמו חסר ,ועכשיו מלא ,לא גרע
משאר חלקי חסד ,ואדרבא ,עדיף מהם.

הליכות עול□ :אהרמן ,אברהם יוסף בן משה חיים ( }61{ )37עמוד מס 233תודפס ע״י תכנת אוצר הוזבמה

הלכות הטבה וחסד

£

ריג

ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חבירו אם דל ואם עשיר ,וזאת מן החמורות ומן
העיקרים הנדרשים מן האדם)«(.
ן ,אם רואה בהכירו שהוא עצב מחמת עניות או מחמת איזה צרה חס ושלום ,יש לו
לדבר על לבו ולהפיג דאגתו ,ואמרו חז״ל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות
והמפייסו מתברך ביא׳ ברכות ,ועל זה נאמר ותפק לרעב נפשך (ישעיה נח׳ י׳).
ז .יש לאדם לשית עצות בפני רבים לעשות צדקה וחסד ,וגדול המעשה-יותר מן
העושה ,וכל שכן אם מזכה הרבים על ידי זה.
ח .וכן בכלל חסד_.להתפלל על צרת וזבירו ולהרגיש בעניניו .וכל שאפשר לו להתפלל
עבור חבירו ואינו מתפלל נקרא חוטא ,ואם תכירו תלמיד חכם צריך שיחלה עצמו
עליו( .ה
ט .אמרו חז״ל הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות >”< .וגם זה בכלל חסד .עוד
אמרו חכמים שהמלבין שינים לחבירו (שמחייך ומראה לו מאור פנים) גדול
ממשקהו חלב( .י)
י .כל שיודע בחבירו שרגיל ליתן לו שלום מצוח להקדים לו שלום שנאמר בקש
שלום ורדפהו (תחלים לד׳ טי׳) .מ> וגדולי חכמינו היו מקדימים שלום לכל אדם ואפילו
לנכרי בשוק )°(.אבל לאשה פטור< .ט> וכל שנתנו לו שלום ולא החזיר נקרא גזלן)’< .

סימן ק

הלכות הליכה בדרכי השי״ת
א.

מצות עשה מן התורה ללכת בדרכי השם יתברך שנאמר והלכת בדרכיו (דברים נח׳

ט׳) ופירשו חז״ל מה הוא רחום אף אתה תהא רחום .מה הוא גומל חסר בניחום
אבלים וביקור חולים ומשמת חתן וכו׳ ,אף אתה תעשה כמותו ,והנה כל אלה הם
דוגמאות ,דמדות הטוב של השם יתברך רבים הם ,ויש לנו לחפש אחריהם וללכת
בדרכם)"(.
ב .מעשה באחד מגדולי הדור ז״ל שהיה צריך להוכיח רב אחד ,ולקח אתו סכום כסף
לכבדו בשעת תוכחה ,והוציא דין דה מהגמרא שזהו מדרכי השם יתברך לכבד
בשעת תוכחה ,וכן כל כיוצא בזה מקיים מצות עשה של תורה של והלכת בדרכיו(.ב)
ויש לכל ירא השם יתברך לדקדק בלימודו כשמוצא איזו מרה טובה של השם יתברך
ג .לשון ד״י שע״ת שערג׳ אות יג׳.

ח .ברכות יו.
ט .רבינו יוגה ו״ל בספר מיראת.

ה .אבות פ׳ א׳ סשנה טו׳.
ו .כתובות קיא!.

י ,ברכות ו.:
א .רמב״ם רעות ם׳ א׳ הל׳ ו׳ ועור מקומות.
ב .אור ישראל נתיבות אור נח.:

ד .ברכות יב!

ז .ברכות ו!
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ה ואהבת את יהוה אלהיף בבל׳לבבך
ובכל״נפ #ובכל־מאדך :ו והיו הדברים

ר,

^ונקלום
 nותרחם קז «ן אלהןו ככל
לפךובכל {פקוך ובכל נכסך־
ו מהון פחגמןא האלץ זיי

י7י

דש״י
(ה) ואהכת}$ .ה דבריו מאהבה ,אינו דומה עושה מאהנה לעושה מיראה ,העושה אצל רגו
מיראה ,כשהוא ממרים עליו ,ממשו והולך לו (ספד ל□) :בכל ׳לבבך .בשני יצריך דבר אשר בכל
לבבן ,שלא יהיה לבן שלוק על המקום (ספרי 9־ :0וככל נפשך .אפילו הוא נוטל אש נששן:
יכהל ®אדן .בכל ממונן ,יש לן אדס שממונו שביב עליו מגופו ,לכן נאמר ובכל מאדן (גרמם
סא .>:דבר אחר ובכל מאדן ,בבל מדה ומדה שמודד לן ,בין במדה טונה בין במדש פורענונן יק
וגו׳ (הסלים ק«ז ,י□) צרה רג1ן אןנצא וגו׳ סם□) )1( :והיו
בדוד הוא אומר ,בלס ןשוע1ש
הדברים .ומהו האהבה ,והיו הדברים האלה ,שמשון כן אשה מטר בהקב״ה ומדבק בדרכיו «»ד
העמק דבר
"ה׳ אלהינו" .45והיינו דאיתא בר״וז (לב,ב) הנאהב].ושתי כוונות אלו מוזהרים אנו בזה
דבזה המקרא "שמע ישראל" יש בו המקרא; א׳ ,כמו שכתב הרמב״ם הלכות
׳מלכות׳ .46מה שאין כן משה רבינו לא יסודי התורה (ה,ז) :ומנין שאפילו במקום
אמר ׳ברוך שם כבוד טלכותו׳ וכו׳ ,משום סכנת נפשות אין עוברין על אחת מג׳
שהיה מתנהג במדת ׳תפארת׳ ,47וכדכתיב עבירות הללו ,שנאמר "ואהבת את-ה׳
(ישעיה סג,יב) "מוליך לימין משה זרוע אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך" ־ אפילו
תפארתו" .ואנחנו יש לנו כח להגביה הוא נוטל את נפשך (עכ״ל) ,והוא נתינת כל
דרכינו ,אבל לא זכינו להיטיב מעשינו ,48אשר לו על דבר כבודו ואמונתו .ב׳ ,כמו
על בן אנו צריכים לומר ׳ברוך שם׳ 49וכו׳ ,שכתב הרמב״ם שם (ב,א) :האל הנכבד
אבל הוא גנאי לנו ,ומשום הכי אומרים והנורא הזה מצוה לאהבו וכו׳ ,שנאמר
בחשאי .וכפי המשל .נננד כאן הרחב דכר>" .ואהבת את ה׳" .והאיך היא הדרך
(ח> ואהבת את וגר :׳אהבה׳ משמעה על לאהבתו 52וכו׳ .ועל זו הכוונה 55איתא
שני אופנים ,א׳ ,שיהא מוותר מרצונו 50על בברכות בירושלמי פרק הרואה (פ״ט ,ה״ה)
דברי 5הנאהב וקיומו .ב׳ ,דביקות שאמר ר״ע 54בפירוש דהאי קרא ׳רחמתיה
במחשבתו ותשוקה עצומה להשתעשע עם בכל לבי ,רחמתיה בכל ממוני׳ ,55והוא
,45וכנ״ל בד״ה ״ה׳ אלהינו״ ,עיי״ש ברכינו .46 .פסוק זה הוא אחד מעשרת הפסוקים שאומרים
בפסוקי ׳מלכויות׳ בראש השנה .47 .שהיא מדת ההנהגה של למעלה מן הטבע .48 .כדי שנזכה
להנהגה של למעלה מן הטבע .49 .מדת ׳מלכות׳  -הליכות עולם הטכע .50 .על כל אשר לו ,כולל
נפשו.51 .כעבור הנאהב.62 .המשך! ויראתו ,כשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים
הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ to ,הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה
גדולה לידע השם הגדול .53 ...האופן השני של האהבה  -׳דביקות במחשבתו ותשוקה עצומה
להשתעשע עם הנאהב׳.54 .כשסרקו בשרו במסרקות של ברזל ,והגיע זמן קריאת שמע ,וקרא ק״ש
ושתק לפגי טונוסרופום הרשע ,ושאל אוחו מה פשר השחוק הזה מתוך כאלו יסורין ,ואמר לו שעד
כה קיימתי שני חיובים מתוך חיובי האהבה ״ככל לבבך ובכל מאדך״ ,אך ״בכל נפשך״  -׳לא הוה
בריק לי׳ ,ועתה כשאני מקיים ״ובכל נפשך״ אני שמת .55 .בלשון הירושלמי מופיע אהבה בלשון
׳רהמחיה׳ ,כי זהו תרגום הארמי ל׳אהבה׳ כמו בפסוקנו כאוגקלוס ״ואהבת אח ה״ " -ותרחם" .אך
רבינו הבין שר״ע הגדיר את חיוב אהבת ה׳ כדביקות במחשבתו עם הנאהב ,ולכן הגדירו ׳רוזמתיה׳.
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לז

הקמין דבד
מלשון "התשכח אשד .עולה מרחם בן שאלה סימן ק״א< .עד באן הרחב דבר).
בטנה" (ישעיה מט,טו) שמשמעו 56דביקות ועיקר שתי משמעויות הללו 54נמשכות אחר
הרעיון באהבתו (רק פירוש (תהילים יח,ב) המשך המקרא הקורם .55רלטי• שמתנהג
בהליכות עולם הטבע ולא הגיע לדרך
"ארחמך ה׳ חזקי".}57
(הרחב דבר :ולולא לשון הרמב״ם ז״ל 58חסידות למצוא אופן דביקות בה׳ ,הרי וה
הייתי מפרש עיקר לשק המשנה בפרק מתפרשת מצות עשה זו באופן הראשון,
הרואה ׳אפילו הוא נוטל את נפשך׳ לא שיעמוד על בל פנים זזזק באמונתו ולא
מיירי במסירות נפש ,59אלא על דביקות ,ימירנו בשום אופן ,אפילו במסירות נפש.
ולשק ״הוא״ הכוונה על הקב״ה  -אפילו ועל זה מתבארת כל הפרשה .ולטי שמתנהג
בשעה שהקב״ה נוטל את נפשך מצוה במעלת הנפש 66הרי זה מוזהר באופן השני
לייחדו .50יעל זה מביא בברכות (סא,ב) ־ להשקיע מחשבתו באהבה ודביקות באתו
עובדא דר״ע שקרא קריאת שמע בשעה שעה רצויה לזה להזכיר שמו יתברך
שסרקו את בשרו ,ואמר שבכל יום היה בקריאת שמע ותפלה\ .ומשום הכיכתיב[
מצטער על פסוק זה ,׳אמרתי מתי יבא לידי ״את ה׳״ ולא 67בדכתיב (ויקרא יט,יד)1
ואקיימנו׳ וכו׳ .ולא שהיה ר״ע מקרה "ואהבת לרעך" ,דשם אין משמעותו אלא
למיתה רעה זו חלילה ,אלא שהיה מצפה כפירוש הראשון שמניח רצונו לריעו ,אבל
שכשיגיע למות בעתו 61לא יתבלבל ויהיה "את ה׳" משמע שמזכיר שמו .ודבק בו .וכן
בדעת צלולה לקיים מצות יתור ולקרות להלן (יא,א) "ואהבת את ה׳" רמייה לענק
שמע ,62ועתה הרגיש בעצמו שהגיע למות ,עבודת המצוות באהבה כמבואר שם ,גם כן
משום הכי היה מקבל עול מלכות שמים מתבאר הכי .ועל זה האופן תבואר פרשה
באהבה .אבל עיקר דק מסירות נפש מדרבי זו בדרך המביאה לכך.
אליעור הוא דגפקא לן ,בדאיתא בפסחים  VWrTFהדברים האלה וגר על לבבך:
(כה,א) ובסגהדרק (עד,א) ׳אינהו ראמה לפירוש הראשק 68משמעו ■ הרעיק של
כר״א׳ .65והדבהם עתיקים ,וכתבנו בהעמק מסירות נפש יהא מושרש בלב ,שהה

I

 .56לא מלשון רחמים ,כדעת המפרשים שם ,אלא מלשק דביקות מחשבתו מאהב ,ועיין.57 .רש״י
שם :אאהבך ,כדמתרגם ״ואהבת לרעך״ " -ותרחם" .וכך ברד״ק וכן ביונתן שם "אחבבינך".
 .58שביאר ״בכל נפשך״  -אפילו במקום סכנת נפשות (וכך הוא ברש״י באן על אתר).59 .ש׳הוא׳
■ הגוי ,האנס ,נוטל אח נפשך .60 .או לאהוב אותו .61 .ולא ע,׳ ,אדם  -שונאים ,גויים .62 .אך
קצ״ע ,כי הציווי נאמר על "ואהבת" ולא על "שמע ...אחד" ,ובהקשר ל״ואהבה" המשמעות של
׳אפילו נוטל אח נפשך׳ היא  -כשהורגים אותך על יהדותך עדיין תאהוב אותו (ולא תפוג מאמונתך),
ואילו לרבינו יותר היה מתאים לצוות בפסוק וה על ייתור ה׳ או ׳והאמנת בה׳ אלהיך׳  -אפילו הוא
נוטל את נפשך .ועיין .65 .אמר ר׳ יוחנן ...בל עבירות שבחורה ...יעבור ואל יהרג ,הח מע״ז ,ג״ע
ושפיכות דמים ...אינהו דאמור כר״א ,דתניא ,ר״א אומר" ,ואהבת וגו׳" ,אם נאמר "בכל נפשך"•למה
נאמר "בכל מאדך" ,ואם נאמר ...אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר "בכל נפשך"...
וכאן לא הובא הלימוד של ׳אפילו הוא נוטל את נפשך׳ ,והלא דבר הוא  .64 11שני אופני אהבת
ה׳ שהוזכרו בתחילת הקטע .65 .כפי מה שהתבאר שם בהרוזב דבר ,הנהגת הטבע ,וההנהגה שלמעלה
 .67ולא נאמר ׳ואהבת לה׳ אלהיך׳ .ועיין
מהטבע .66 .וההנהגה עמו היא למעלה מן הטבע.
באחרונים על הדמב״ם שהסיקו מדיוק זה ששונה מעות אהבת ה׳ ממצות אהבת הרע ,ומעות אהבת
הרע שונה ממעות אהבת הגר ־ ״'ואהבתם את הגר״ .68 .לאופן הראשק של אהבת ה׳ ,כפי שהגדיר
רבינו בפסוק הקודם בתהילת ד״ה "ואהבת את ה׳ וגו׳" ,שהכוונה למסירות נפש על אהבת ה׳ ,אק
יקיים מעוה זו ,על כך מסביר ובינו ...ועיין ברבינו בהמשך דבריו (פסוק ד׳) שהאופן
חומש העמק דבר <חדש>  -ה (דברי□) :ברלין,נפתלי צבי יהודה בןיעקב־( )3{)3עמוד מס 121הודפס ע״י תכגה אוצר החכמה
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קנז

את^ח'^34567

הרב משה אהרון טייכמן
כפר חב״ד

מצות אהבת ישראל
הלכות דעות
ס״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.
האם מצווים לאהוב גם עמי הארץ ? האם מצווים

לאהוב רק צדיקים או אפילו רשעים?

השוחטים והמלמדים היו מביטים על היהודי הפשוט

מלמעלה למטה והיו מתבדלים מהם ,ער שבקושי:
הניחום להתפלל בפני העמוד כשהיה להם יום זכרון או
היו אבלים .ובהרבה קהילות  .אף נוצרו בתי כנסת

מיוחדים

לסנדלרים

ולחייטים מאחר שלא

הורשו

להתפלל יחד עם הלמדנים .וכאשר שאלו את הלמדנים
הנ״ל מדוע אתם מרחיקים יהודים? הרי כתוב "ואהבת

מדבריו אלו משמע שמצות אהבת ישראל היא

לרעך כמוך"! היו עונים תשובות שונות תשובה אחת

אפילו ליהודי בור וע״ה ואפילו לעובר עברה בי גם

היתה :הרי כתוב ואהבת לרעך מי שכמוך — דומה

הוא בשם ישראל יכונה .אבל בהלכות רוצח ושמירת

לך :למדן ותלמיד חכם ,אותו צריך לאהוב אבל לא את

הנפש פרק י״ג ה׳ י״ד כ׳ הרמב״ם כך" :השונא שנאמד
בתורה (כי תפגע שור שונאך) לא מאומות העולם הוא

עמי הארץ.
או מישהו פלט תשובה מעין זו :מפסוק זה

אלא מישראל ,והיאך יהיה לישראל שונא מישראל?

"ואהבת לרעך כמוך" הרי לומדים חז״ל" 3תניא מנין

והכתוב אומר לא תשנא את אחיך בלבבך! אמדו

למומתין בסייף שהו מן הצוואר אמר קרא י ואהבת

חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עברה והתרה בו ולא

לרעך כמוך — ברור לו מיתה יפה" וזה מספיק להב.

חזר הרי זה מצוה לשונאו עד שיעשה תשובה וישוב

תשובה וטענה בסגנון אחר כדלהלן 4:הגאון החסיד
רבי

יצחק

אייזיק

מויטבסק סיפר לכ״ק

אדמו״ר

מרשעו"
מדברי רמב״ם אלו משמע שאין מצוה לאהוב רשע

(מוהר״ש) נ״ע ,בפרוטרוט אדות אסיפת הויכוח הגדול

אדרבה יש מצוה לשנוא את הרשע .ויזה סותר לכאורה

שנתקיים בין רבנו הזקן לבין גאוני־עולם מוילנה,

את דברי הרמב״ם הנ״ל מהלכות דעות ,והנה בכדי

שקלוב .בדיסק ,מינסק וסלוצק בשנת תקמ״ג במינסק.

להבין ענין זה יש להקדים תחילה את הפרושים

השונים שנאמרו במצוד .זו של אהבת ישראל.

בין הטענות שהגאונים הנזכרים טענו כלפי שיטת

החסידות של מורנו הבעש״ט ותלמידיו היו שתי טענות

כלליות ויסודיות:

א .אהבת ישראל
בתורה כתוב* ׳׳ואהבת לרעך כמוך" ובספרא2

"אמר ר׳ עקיבא זה כלל גדול בתורה".

פרוש מצוה זו לפני התגלות הבעש״ט( :במזרח
אירופה)
א הלמדנים שבדוד היו מבדילים עצמם מההמון

א) שיטת מורנו הבעש״ט מחייבת י שגם יהודים
פשוטים ,יש לייקר את תפלתם ואמירתם תהלים ואף

״שלא ידעי מאי דקאמרי״ .בשיטה זו — טענו הגאונים
— מכניסים רמות רוח בין עמי־הארץ ומשפילים את
בבוידם של תלמיר^חכמים .והרי ידוע 5שכל
הפורענויות הבאות לעולם הן בגלל עמי־־הארץ.

היהודי הפשוט שהיו ברובם בעלי מלאכה ,הרבנים,
.3

כתובות לז.:

.1

קדושים יט.

.4

אור החסידות ע״פ ביקור שייקנו.

.2

כתרבות .א :הובא כושז״י סס.

.5

בבא בחרא ח.
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g

קנח

הר
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אהבת ישראל ע״פ

וכך נאמר במסכת ב״ב דף ח .בפרק השותפין:

חסידות:

"אחדות ישראל

אמיתית" .הבעש״ט אמר 7:אהבת ישראל פרושה,

רבי פתח אוצרות בשני בצורת ,אמר :יכנסו בעלי
מקרא ,בעלי משנה .כעלי גמרא ,בעלי הלכה ,בעלי

לאהוב כל יהודי בלי הבדל ,אם למדן או יהודי פשוט

הגדה ,אבל עמי הארץ אל יכנסו .דחק רבי יונתן בן

אהבת חנם משום שהוא יהודי .כי לכל אדם מישראל

עמרם ונכנס ,אמר לו :רבי ,פרנסני• אמר לו :בני,

יש בו נשמה קדושה שהיא חלק אלקה ממעל .כמ״ש8

קרית? אמר לו :לאו .שנית? א״ל :לאו .אם כן ,במה

בנים אתם לה׳ אלקיכם ,וכמו שבן אוהבים אותו תמיד,

אפרנסך? [א״ל ]:פרנסני ככלב וכעורב ,פרנסיוז ,בתר

כך ה׳ אוהב אח עמו ישראל תמיד .וכל ישראל הם

דנפק ,יתיב רבי וקא מצטער ואמר :אוי לי שנתתי פתי
לעם הא^רץ! אמר לפניו ר׳ שמעון בר רבי :שמא יונתן

כאחים וזוהי אוהבה עצמית.

בן עמרם תלמידך הוא ,שאינו רוצה ליהנות מכבוד

ב .וכך התבטא פעם הבעש״ט" 9:כשאוהבים
יהודי אוהבים את השי״ת ,שכן יהודי יש בו חלק אלקה

תורה מימיו? בדקו ואשכח ,אמר רבי :יכנסו הכל .רבי
לטעמיה ,דאמר רבי :איין פורענות בא לעולם אלא

ממעל,

בשביל עמי הארץ .כההוא דמי כלילא דשדו אטבריא,

אוהבים את השי״ת.

וכשאוהבים

יהודי

—

את

פנימיותו.

—

0

אתו לקמיה דרבי ואמרו ליה :ליתבו רבנן בהדן ,אמר
להו :לא .אמרו ליה :ערוקינן[ ,א״ל ]:ערוקו .ערקו

ג .והוסיף הבעש״ט 10.צריך מסירות נפש לאהבת
ישראל — לאהוב כל יהודי אפילו הפשוט ביותר

ליתבו רבנן בהדן ,אמר להו :לא .ערוקינן ,ערוקו .ערקו

ואפילו שלא ראינוהו מעולם.

פלגיהון ,דליוה פלגא .אתו הנהו פלגא קמי דרבי ,א״ל:
כולהו ,פש ההוא כובס ,שדיוה אכובס .ערק כובס ,פקע

כלילא .א״ר :ראייתם ,שאיין פורענות בא לעולם אלא

ד .חשיבותה של מצוות אהבת ישראל:

בשביל עמי הארץ.

הבעש״ט באחת משיחותיו הקדושות ספר11:

הרי שרבנו הקדוש הצטער בזה שנתן מפתו לעם

"הנני מעיד עלי שמים וארץ ,אשר בר,שפט קשה

הארץ ,ואף הוסיף הש״ס כי זאת לשיטתו כי עמי הארץ

שהיה על איש אחד בבי״ד של מעלה .והוא איש פשוט

הם האשמים בזה שיש פורענות בעולם .אשר מכל זה

שלא ידע רק להתפלל ולומר תהילים ,ודיה מצטיין

הוכיחו הגאונים הנ״ל שאין לקרב עמי הארץ ובוודאי

באהבת ישראל בכל כוחות נפשו;
במחשבה

לא לייקר התנהגותם ,תפילתם ואמירת תהילים שלהם.

—

חשב תמיד כיצד להיטיב לשני

והנה אנו מוצאים בש״ס עוד בגנותן של עמי הארץ:
במסכת פסחים" 6עמי הארץ הן שקץ" "עם הארץ

בדבור — ' היה מדבר רק טובות על יהודי שננן*

אסור לאכל בשר" והרחיק יותר מכלם ר׳ אלעזר ,שעם

ומעשה — היה מהנה לכל אחד מישראל כנד

הארץ מותר לנוחרו ביום הכפורים שחל בשבת אשר

כוחו ,הצטער בצערו של כל אחד מישראל — בין איש

ע״פ כל דברי חז״ל אלו אפשר להבין ברורות כי עמי

ובין אשה — ושמח בשמחתו ,פסקו בבי״ד של מעלה

הארץ הם שליליים ביותר ,ולכן הוכיחו מכאן הגאונים

חלקו בגן עדן ביין הצדיקים הגאונים

הנ״ל כי כנראה מצות "ואהבת לרעך כמוך" אינה חלה

אכן בגישה חיובית זו הביאה תורה החסידות
לאחדות ישראל אמיתית! והצילה את העם מפילוג.12

ולכבדו,

עליהם .והתפלאו והקשו על שיטת הבעש״ט הגורסת
לקרב גם אנשים פשוטים ועמי הארץ.

האסון לעם ישראל ע״פ שיטח זו:

גישה זו יכלה להמיט אסון כבד לעם ישראל כולו

ד.סה״מ תש״ח ע׳ קצב.

כאשר חלקים גדולים הורחקו מעמנו וח״ו יכלו להאבד
לגמרי מתוכנו .נוסף לזה הרי אותם למדנים טעו טעות
מרה בפרוש המצוה של אהבת ישראל וכפי שנוכיח

.8

דברים י״ד.

.9

"היום יום" ע׳ ע״ח.

(להלן בע״ה) מתוך הגמרא והמדרש והפוסקים .כעת
נראה כיצד פי׳ הבעש״ט מצוה זו.

.6

מט.:
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.10

"היום יום" ע׳ קי״ג.

.11

סה״ש תש״ג ע׳ .161

.12

שיחת הריי״צ נ״ע לן בעומר תש״ז.

הר

הלכות דעות

טאטערשע הארץ) צריך אתה גם כן לענות להם ,אבא

ה .תמימות ופשטות.

שבשמים ענה לילדיך׳

עבודת ה׳ מתוך תמימות ופשטות ,גורמת נחת רוח
להקב״ה י.

ידועה אימרתו של מיסד תנועת החסידות ,רבי

ודברים פשוטים אלה סתמו פי המקטרג ,והקטרוג

נתבטל׳

ישראל בעל־שם־טוב" :בפשיטותו של היהודי הפשוט,

 14ד״א
הוכחת צדקת תורת הבעש״ט ,מן המדרש 15

תפלתו ,אמירת תהלים ,עשייתו מצוה מפני שהקב״ה

פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג זה יש בו טעם ויש

צוה לעשותה — כל זה גורם נחת רוח רב למעלה".

בו ריח כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה

ואכן ,אחד מחידושיו של הבעל־שם־טוב הוא

ויש בהם מעשים טובים׳ כפות תמרים אלו ישראל מה

שכל יהודי יהי׳ מי שיהי׳ יכול לפעול גדולות ונצורות

התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח כך הם ישראל יש

במילוי כוונת הבורא בבריאת העולם וירידת נשמתו

בהם תורה ואין בהם מעשים טובים׳ וענף עץ עבות
אילו ישראל מה הדם יש בו ריח ואין בו טעם כך

עלי ארץ .דרושה רק מחשבה טהורה ויהי׳ החושב מי

£

המלך

קנט

ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם

שיהי׳ אף יהודי פשוט שבפשוטים ,העיקר הוא הכוונה
הפנימית שבלב — "רחמנא לבא בעי" .וכששואלים

תורה׳ וערבי נתל אלו ישראל מה ערבה זו אין בה טעם

יהודי מה מצב בריאותו ,פרנסתו ,שלום ביתו והוא

ואין בה ריח כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין

עונה בז־ד^חש^ח לבורא ומנהיג העולם ■,ברוך־השם יש
לי פרנסה' תודה לא־ל הכנים בריאים ,רופא החולים

בהם לא תורה ולא מעשרם טובים ומה הקב״ה עושה
להם לאבדן א״א אלא אמר הקב״ה יוקשרו כלם אגודה

שלח לי רפואה שלמה וכדומה — הרי גורמים בזה

אחת והן מכפרין אלו על אלו ואם עשיתם כך אותה

נחח־רוח רב למעלה שאין אנו יכולים לשערה׳

שעה אני מתעלה הה״ד הבונה בשמים מעלותיו ואימתי

הוא מתעלה כשהן עשויין אגודה אחת שנא׳ ואגדתו

תפילה לה׳ מתוך עומק הלב אפילו ע״י איש
פשוט ,מתקבלת לה׳ ומבטלת גזירות!

 13פעם ראה קטרוג גדול על ,ישראל ר״ל ונתיעץ
עם תלמידיו הקדושים והרבו בתעניות ולא יכלו לפעול,

ופעלו על הרב לגזור תענית (היינו שהרב לא ידע
המעשה בפנימיות רק על־ידי איזה תירוץ וטעמים

4D

גלוים פעלו שיגזרו תענית) בעת התענית בהתאסף
אנשים ונשים לומר תהלים ,ראה הבעש״ט שעדיין
הגזרה במקומה עומדת׳ אחר־כך פנה הבעש״ט אל ר׳

נחמן הורודנקער ואמר בשמחה ןרולה ובפנים צהובות

שהגזרה נתבטלה וכל התלמידים שמחו שמחה גדולה׳
בשבת

כ״ק

הבעש״ט

בצוותא

עם

תלמידיו

הקדושים ספר להם אשר אשה אחת ביטלה את

על ארץ יסדה לפיכך משה מזהיר לישראל ולקחתם
לכם ביום הראשון:
פרוש ,המצוה — אהבת ישראל — ע״פ המדרש

היא לכל אחד ואחד מישראל אפילו הפשוט והריק
כ״ערבה" ,שאין בה לא טעם — תורה ,ולא ריח —
מעשים טובים׳ ומזהיר משה לישראל :להיות כלם

לאגודה אחת ,ורק או מתעלה הקב״ה׳ הוכחה נוספת
מן המדרש׳
 15אין ישראל נגאלין עד שיהיו כלם אגודה אחת׳

הרי שגם הפשוטים ועמי הארץ צריכים לקרבם ,כי
בפסוק מונה מ״ראשיכם שבטיכם עד חוטב עציך
ושואב מימיך ,וכלם לאגודה אחת ורק אז יגאלו׳

כלומר "אהבת ישראל׳׳ לכל יהודי ויהודי תביא את

הגאולה השלמה׳

הגזירה ,כי בעת אמירת תהלים בבית הכנסת וכולם געו

הוכחה נוספת מן הגמרא שאין להרחיק עמי

בבכי׳ נתגברו אז טענות המקטרג והי׳ — בצער גדולי

הארץ 16,כדדריש רבי יהודה בדבי אלעאי ,מאי דכתיב:

בעזרת נשים היתה אשה אחת פשוטה שגם תהלים לא
יכלה לומר ,ובשמעה הבכיות והקולות אמרה:

הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם? הגד לעמי

רבונו־של־עולם! הרי אתה אבינו ,בניך מתחננים

פשעם — אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם
כזדונות ,ולבית יעקב חטאתם

לפניך בדמעות שליש ,אני יש לי חמשה ילדים וכשהם
מתחילים לצעוק איני יכולה לסבול ואתה הקב״ה יש

לך כל כך הרבה ילדים ואף אם יהי׳ לך לב אבן (א

מ׳

לקו״ד א׳ ע׳ עג׳
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.14

וייקרא רבה פ׳ אמור׳

.15

מדרש תנחומא "בצבים"׳

.1

ב״מ לב :סוף פ׳ אלו מציאות׳

— אלו עמי הארץ

הר

קס

המלך

הלכות דעות

שזדונות נעשות להם כשגגות; והיינו דתנן רבי יהודה

שמביא לידי מעשה 20ואם אינו מקיים מצוות מעשיות

אומר; הוי זהיר בתלמוד ,ששגגת תלמוד עולה זדון.

—רדש רבי יהודה ברבי אלעאי ,מאי דכתיב :שמעו דבר

הוא הנקרא עם הארץ .ואם כן אדם אשר מקיים מצוות
בהידור ובשמחה מתפלל בצבור נות“ צדקה וכו׳ אין

ה׳ החרדים אל דברו? אלו תלמידי חכמים[ ,אמרו]

הוא בכלל עמי הארץ אפילו שלאי למד חורה הרבה.

אחיכם — אלו בעלי מקרא ,שנאיכם — אלו בעלי

אבל שיטתו של "אחרים" היא שע״ה נקרא דה שאפילו

משנה ,מנדיכם — אלו עמי הארץ; שמא תאמר :פסק

למד מקרא ומשנה אבל לא למד גמרא שהן הסברות

סברם ובטל סכוים? תלמוד לומר :ונראה בשמחתכם;

והטעמים של המשנה וזהו הפרוש י "לא שימש ת״ח"

שמא תאמר :ישראל יבשו? תלמוד לומר :והם יבשו

כפרש״י שם .והגמרא 21קובעת והלכתא כאחרים.
וכך נתפשטה הגדרה זו של ע״ה כ״אחרים" אשר

— עובדי כוכבים יבשו וישראל ישמחו.

הרי שאותם אנשים  .פשוטים שלא הייתה להם
אפשרות

ללמוד

תורה,

מתחשבים

בהם

—

אין

מענישים אותם ע״ז — ואפילו הזדונות עזלהם נהפכין

אדם שאינו יודע ללמוד הוא נקרא עם הארץ .אבל כל

אותם דברים אילמים אשר אמרו חז״ל על ע״ה לא
התכוונו על האיש הפשוט שאינו יודע גמרא .כי הנה

שאל את העני אם הוא למד מקרא ,י אה0

לשגגות ,מאחר שאינם יודעים כיצד לנהרג ואינם

גם רבי22
שאלו אם למד משנה וכו׳ משמע שאפילו למד חלק מן

יודעים חומרת ויוקר שבתורה ובמצוות .וכפי שמסיים
שישראל — כל ישראל — אפילו הפשוט בלי יוצא מן

התורה

הכלל — ישמחו.

הוכחה (חמישית) נוספת שמצות אהבת ישראל
הוא אפילו לעמי הארץ מזה שלמדנו באבות דר׳ נתן17

ואהכת לרעך כמוך ,ושנאת הבריות כיצד .מלמד שלא
יכוין

אדם

לומר

אהוב

את החכמים

ושנוא

את

התלמידים ,אהוב את התלמידים ושנוא את עמי הארץ.
אלא אהוב את כולם

והנה מכל דברי חז״ל הנ״ל רואים שאסור להרחיק

או ח״ו לשנוא שום יהודי אפילו שהוא פשוט ועם
הארץ,

אם

כן

לכאורה

יוקשה

ממאמרי

חז״ל

הקודמים ?18אבל באמת כאשר נעמיק בזה אין כל

סתירה .כי הנה במסכת י סוטה 19למדנו ת״ר :איזהו

ע״ה? כל שאינו קורא ק״ש שחרית וערבית בברכותיה,
דברי ר׳ מאיר ,וחכ״א :כל שאינו מניח תפילין; בן
עזאי אומר :כל שאין לו ציצית בבגדו; ר׳ יונתן בן

יוסף אמר :כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה;
אחרים אומרים :אפילו קורא ושונה ולא שימש ת״ח
זהו ע״ה,
 .הרי שהגדרה זו של עם הארץ אינה חד משמעית,

אדם שאינו יודע ללמוד ,כי לפי דברי ר״מ ,חכמים ובן

עזאי המושג עם הארץ מתייחם לאדם שאינו הולך

אינו בכלל עמי הארץ אשר בגללם באה

פורענות לעולם! כי הרי יש סוגים שונים של עמי
הארץ כמ״ש התום׳ 23בר״ה ויש אומרים .וזהו סכום

דבריהם:
ויש אומרים אף אין מכריזין על אבידתו .וא״ת
מאין יודע שהיא של ע״ה ואור״י כגון ששיירא של

ע״ה עוברת וראינו שנפל מהם והשתא משמע דדוקא
אין מכריזין על אבידתו אבל לגזול בידים לא אע״ג
דלית ליה האי סברא דבסמוך אפשר דנפיק מיניה ברא
מעליא ותימה לר״י אמאי ממונו אסור השתא גופו

מותך שמותר לקורעו כדג ממונו לא כל שכן רכה״ג

אמר בהגוזל בתרא (ב״ק קיט ).ובע״ז (דף כו ).גבי

מוסר למאן דלית ליה סברא דאפשר דנפיק מיניה כ3ן4
מעליא ונר׳ לר״י דלעיל מיירי במכיר וכופר להכעיס
דה״ל הריגתו כמו פיקוח נפש שהוא לסטין וחשוד על

הדמים דאי לאו הכי היאך מותר להורגו ביוב י הכפורים

שחל להיות בשבת הלא אפילו נכרי אסור וכןי משמע

הלשון על חייו אינו חס דמכיר וכופר דיש הרבה עניני
ע״ה כדמוכח בסוטה בפ׳ היה נוטל (דף כב ).ואור״י

דמה שאנו מקבלים עדות מע״ה כדאמר בפרק חומר

בקרש (חגיגה כב ).כמאן מקבלים האידנא סהדותא

מע״ה כרבי יוסי וזהו סיכום דבריהם:

בדרך ה׳ אפילו שיודע ללמוד כי הרי גדול תלמוד
.20

קידושין מ.:

.17

אבות דר׳ נתן פרק ט״ז ח׳

.21

ברכות מז.:

.18

ב״ב דף ח .פסחים מט.:

.22

ב״ב ח.

.19

סוטה כב.

.23

פסחים מט.:
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הר

הלכות דעוס

יש כל מיני סוגים הנקראים "עמי הארץ":

ובתמימות ,אהוב וחביב הוא לגבי הקב״ה ,וכך נאמר

א .שאינו מקיים מצוות שונות.
ב .אינו יודע ללמוד תורה ,איש פשוט.

במדרש 28ודגלו עלי אהבה .א״ר אחא עם הארץ

שקורא לאהבה

ג .כופר להכעיס ,לסטים וחשוד על שפיכות דמים.

הקב״ה ודילוגו עלי אהבה .שקורא לאהבה איבה כו׳

ורק על סוג הג׳ אמרו בגמרא שם את כל הדברים

והיא מחמת גודל אהבתו יתברך עלינו חביב עליו גם

הנוראים עד שמותר לקורעו כדג .אבל על שאר

טעותו ,אחר שהקב״ה יודע שיצא ממנו בתמימות
ובכוונת הלב ,כי החשיבות בעיני ה׳ הוא רק אם

היהודים הפשוטים העובדים את ה׳ בתמימות וכו׳
נאמר במפורש "מהבת לרעך כמוך" .וכך פסק

איבה .כגון ואהבת ואויבת .אמר

יעבדנו האדם כפי יכלתו ,וזהו ודלוגו עלי אהבה.

הרמב״ם 24בהלכות דעות.

Q

המלך

קסא

ומי שרצה לפרש ׳׳ואהבת לרעך" ,רק מי שרעך

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד

— כמוך שיודע ללמוד כמוך — אותו אתה מצווה

מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך .לפיכך צריך

לאוהבו אבל לא את עמי הארץ הרי טעות היא בידו.

לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון
עצמו ורוצה בכבוד עצמו .והמתכבד בקלון חבירו אץ

אמנם מציגו בגמרא ובפוסקים פרוש מעין זה אבל על

נושא אחר .דהנה הסמ״ג כתב" 29:אין מצוות "ואהבת

לו חלק לעולם הבא :אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי

לרעך" אלא על אחיך בתורה ומצוות ,ש״רעך" נקרא

השכינה שתי מצות עשה .אחת מפני שהוא בכלל

רעך

כלומר מי שמחוייב בתורה

ריעים ואחת מפני שהוא גר והתורה אמדה ואדזבתם את
הגר .צוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת עצמו

ומצוותיה אליו דברו וציוו "ואהבת לרעך" כלומר לעם

שנאמר ואהבת את ה׳ אלהיך .הקב״ה עצמו אוהב גרים

בתורה ומצוות"

ישראל בלבד ,אבל אינו מפריד בין סוגים שונים ,ת״ח

שנאמר ואוהב גר :כל השתא אחד מישראל בלבו עובר

וע״ה.
ואומנם

בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך .ואין

אותו" 30כי "כמוך" פרושו כמוך במצוות ,אבל לא

לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה .ולא הזהירה

מצינו לפרש "כמוך" רק לתלמידי חכמים( .בענין

תורה אלא על שנאה שבלב.

אהבת-גשראל לרשעים עיין לקמן)

הרי שהרמב״ם לא חילק בין בני ישראל אלא

מצינו בגמרא

"שהרשע

מצוה

־
לשנוא

המצוה היא לאהוב את כל אחד ואחד מישראל בלי

.הרבי ריי״ $נ״ע סכם את הנושא של אהבת ישראל
בזו הלשון 31:עד הבעש״ט הייתה אהבת ישראל רק

הבדל ברמת לימודו והשגיו בתורה .והוסיף על זה

מצד התורה ,כלומר חשיבותו של • היהודי וקדושתו היא

החינוך לאמור 25:וכמו שיעשה הוא בחברו כך חברו

בזה שהוא בן תורה ,כך חשבו הבעש״ט חידש "אהבת
ישראל" מצד הנשמה ,בגלל שהוא יהודי ויש בו נשמה

יעשה בו ■ ויהיה שלום בין הבריות.
וכך כתבו התוס׳ בברכות ד״ה אמר" 26והאידנא

קדושה וזוהי קדושתו ,ובזה כלם שוים..

אין אנו מדקדקין (אם הוא ת״ח או ע״ה) ורגילים לזמן
גם עם ע״ה כדאמרינן בחגיגה ,כמאן מקבלינן האידנא

אהבת• ישראל — אפילו לרשעים

סהדותא מע״ה ,כמאן כר׳ יוסי כדי שלא יהיה 27כל

אחד הולך ובונה במה לעצמו".
הרי שגדול השלום והאחדות בין כל עם ישראל

המגיד הגדול ממזריטש 32ר׳ דובר זצוקלל״ה אמר

פעם לתלמידו ר׳ אלימלך מליזנסק נ״ע — " 33שומע

בלי הבדל.

יתרה מזו מוצאים אנו את חביבותו של האדם
הפשוט .שאפילו שגיאותיו אשר אומרם בפשטות

.28

שהש״ר ב .יג.

.29

אנציקלופדי־ה תלמודית "אהבת ישראל".

.24

הלכות דעות פ״ו ה״ג־ה.

.30

פסחים קיג.:

.25

החינוך ס׳ קדושים רמ״ג.

.31

סה״ש תש״ה ע׳ .117

.26

ברכת מז.:

.32

דור שני לחסידות ,מ״מ הבעש״ט ז״ל.

.27

חגיגה כב.

.33

סה״ש תש״ה עמוד .117
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קסב

הר

הלכות דעות

אלימלך מה אמרו כעת בבי״ד של מעלה? שאהבת

"חמור שונאך ,הרואה (יחידי) דבר ערוה בחברו
וכו׳ אמר רב שמואל בר רב יצחק אמ־ רב מותר

צריך גמוך^

לשנאותו (אע״פ שאינו רשאי להעיד לו) שנאמר "כי

והטעם הוא :שאמנם את צרכיו ומעשיו הרעים אין
לאהוב כי רע המה ,אבל אותו בעצמו — את אישיותו

תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו" מאי שונא?
אילימא שונא נכרי ,והא תניא :שונא שאמרו .שונא

— מהותו צריך לאהוב כי מהותו של יהודי — היא

ישראל ולא שונא נכרי ,אלא פשיטא שונא ישראל .ומי

הנשמה האלקית ובזה כלם שוים ומצות "ואהבת לרעך

שריא למיסניה והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך?

כמוך" בגלל הנשמה היא .ונשמה זו נמצאת בכל אחד

(ומסתמא אין הפסוק עוסק ברשעים) אלא דאיכא סהדי

ואחד .והנה להבין את מקור הלכה זו ולא רק מה

דעביד איסורא ,כולי עלמא נמי מסני סני ליה מאי שנא

שאמרו כבי״ד של מעלה אלא גם מה שנאמר לנו34

האי שונאך (רק שלך ולא של אחרים) אלא לאו —

"והנגלות לנו ולבנינו עד עולם" בגליא שבתורה .דהנה

דחזיא ביה איהו דבר ערוה .רב נחמן בר יצחק אמר
 40יראת ה׳ שנאת ־ע .עד כאן
מצוה לשנאותו שנאמר 41

ישראל היא לאהוב כל יהודי אפילו רשע גמור כמו

כתיב בפרשת משפטים 35כי תפגע שור "אויבך" או

חמורו תועה השב תשיבנו לו 36.כי תראה חמור

מהגמרא פסחים .ע״פ דברי הברייתא^ורב ורב נחמן
יצחק ,יוצא שמותר ומצוה לשנוא יהודי ־ אם יש בו דיבר

השאלה מיהו השונא — האויב ,אם נאמר ישראל!

ערוה .ובתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק "כי תראה

והרי כתיב 37לא תשנא את אחיך ־ בלבבך?

חמור שונאך וגו׳" :תורא דסנאך דאת סני ליה על

"שונאך" רובץ תחת משאו ...עזוב תעזוב עמו .נשאלת

והנד .במכילתא (כאן) מספר דעות :ר׳ יאשיה

חובתא דאגת ידע ביה בלהודך" משמע מדבריו שלא

אומר ״שונאך״ — "אויבך" ,זה גוי עובד אלילים .ר׳

רק על דבר ערוה אלא על כל חטא ועברה (חובתא)

אליעזר אומר ,זה גר שחזר לסורו .ר׳ יצחק אומר

שאם יודע עליו שהוא חוטא שמותר לשנאותו .אבל

בישראל משומר הכתוב מדבר .ר׳ נתן אומר ,בישראל

במדרש הגדול 4,הגם שמפרש פסוק זה (חמור שנאך)

עצמו הכתוב מדבר ומה ת״ל אויבך? (והרי אסור

כדברי הבבלי אבל בהסתייגות מסרי־ימת ,וכך מפרשו:

לשנוא יהודי בכל מקרה) אלא אם הכה את בנך או

"חמור שונאך ,שונא (ואויב) זה מישראל הוא ,וכי

שעשה עמך מריבה ,נעשה אויב לשעה .ע״כ .ובספרי38

אפשר? והכתוב אומר ״לא תשנא את אחיך ־׳! אלא זה

פרש בסגנון אחר "לא דברה תורה אלא כנגד יצר

שראהו שעבר עברה והתרה בו ולא פרש ואין שם עד

הרע".
היוצא מדברי התנאים במכילתא וכמו״כ בספרי

אחר כדי ללקותו ולפטרו — שמצות לשנאותו עד

שאסור לשנוא ..יהודי

אפילו

רשע ולכן מחפשים

פרושים אחרים במובן "אויבך" "ושונאך" .ולפי דברי
התנאים

הנ״ל

במכילתא

הרי שגם

שיחזור למוטב ,אעפ״כ מצוה להחזיר אבידתו ומצוה
לפרוק ולטעון עמו דכתיב" 42חי אני נאום ה׳ אלילעג
אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדח!ד

רשע

וחי׳ה" .עד כאן.
ממדרש הגדול זה משמע שלא כל ארם שעובר

תשנא את אחיך" ומצות עשה של "ואהבת לרעך

עברה מותר לשונאו אלא אך ורק אדם שהזהרת בו

כמוך׳
ברם בתלמוד הבבלי 39נאמר אחרת:

(התרת) ולא פירש ,אבל בלי התראה אסור לשנוא שום

ובספרי

שבישראל אחיך הוא ועליו גם חל האיסור של "לא

.34

דברים כט כח.

.35

שמות כ״ג ד.

יהודי.
וכפי

סגנון

המדרש

הגדול

להלכה43.
השונא שנאמר בתורה לא מאומות העולם הוא

.36

שם פסוק ה׳.

.40

משלי ח׳ ,יג.

.37

ויקרא י״ט (י־ז).

.41

מדרש הגדול שמות כ״ג ה׳.

.38

בספרי פ׳ תצא פי׳ רכ״ה.

.42

יחזקאל לג ,יא.

.39

פסחים סיג.:

.43

רמב״ם פי״ג הלכות רוצח ה׳ יד.
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הביאו

הרמב״ם

הר

המלך

הלכות דעות

קסג

אלא מישראל והיאך יהיה לישראל שונא מישראל

תוכיחנו מתוך הלב ,כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים

והכתוב אומר לא תשנא את אחיך בלבבך .אמרו

אל הלב וחבר זה הוא בעצמו שומר תורה ומצוות אלא

חכמים כגון שראהו לכדו שעבר עבירה והתרה בו ולא

ש״בפרט"

מסויים הוא נכשל ועובר עברה ,אותו

חזר הרי זה מצוה לשונאו עד שיעשה תשובה וישוב

צריכים להוכיח ,ובאם הוכיחו וכו׳ ולא חזר בו הרי זה

מרשעו .ואע״ס שעדיין לא עשה תשובה אם מצאו

מצוה לשונאו) אבל אי אתה מוכיח לרשע ששונאך

נבהל במשאו מצות לטעון ולפרוק עמו ולא יניחנו

שנאמר 49יוסר לץ לוקח לו קלון .אבל אותם בני אדם

נוטה למות שמא ישהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה.

שאינם הולכים בדרך התודה והמצוות אינו מחוייב

והתורה הקפידה על נפשות ישראל .בין רשעים בין

להוכיחם ב 54גם בגמרא 50יבמות למדנו" :הוכח את

צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה׳ ומאמינים בעיקר

עמיתך ,אמר ר׳ אילעי משום ר׳ אלעזד ב״ר שמעון

הרת .שנאמר אמור אליהם חי אני נאם ה׳ אלהים אם

כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע (דכתיב,

אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה:
גם הסמ״ג 44הביאו כסגנון הרמב״ם והמדרש

הוכיח תוכיח ,להוכיח את מי שיקבל הימנו) כך מצוה
על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע .ר׳ אבא אמר

הגדול וכך נפסק בשו״ע חו״מ 45ממש העתק לשונו

חובה שנאמר 51אל תוכח לץ פן ישנאך ,הוכח לחכם

הק׳ של הרמב״ם ז״ל.

הוצא מתוך פסק ההלכה ,שאמנם יש מקרה

ויאהבך.
ובאמת שאפשר גם להוכיח שמצות "ואהבת לרעך

שמותר לשנוא יהודי כאשר עבר עברה אבל רק בתנאי

כמוך" חלה גם על רשע שעבר על החמורות שבתורה

שמקודם הזהיר אוחו ולא חזר בו.

שחייב מיתת בי״ד ,מזה שלמדנו במס׳ סנהדרין " •52ר׳

והנה בגמרא הנ״ל 39לא מובא אלא על אדם

יהודה אומר הרי הוא אומר ואהבת לרעך כמוך ,ברור

שעבר עברה שמותר ומצוה לשוגאו אבל לא מובא שם

לו מיתה יפה שבמיתות וכו׳" .ובוודאי שחלה גם עליו

שצריך מקודם להזהירו ומנין למדרש ולפוסקי ההלכה

הלאו של לא תשנא את אחייך ,וכנ״ל שה״רשע" שמותר

שצריך להזהירו? אבל כנראה שדבר זה כתוב בפרוש

לשונאו הוא רעך בלבד שוזזהרתו וכו׳ וכנ״ל.

בתורה" 46לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את

וכן משמע גם מהגמרא 53סנהדרין שגם החוטא

אמיתך" ולמדנו ע״ז בם׳ אלי׳ה רבה" 47אמר ר׳ אלעזר

"ישראל הוא" .עכן מאיטעמא איענוש משום דהוו

בן מתיא אם יש דבר בינו לבינך אמור לו ולא תהא

ידעי ביה אשתו ובניו .חטא ישראל אמר רבי אבא בר

חוטא בו לכך נאמר "לא תשנא את אחיך בלבבך ,הוכח

זבדא :אע״פ שחטא ישראל הוא .אמר ר׳ אבא ,היינו

תוכיח" .ע״כ.
כלומר לפגי שמחליט בענין "השנאה לחברו" עליו

דאמרי אינשי :אסא דקאי ביני ׳חילפי ,אסא שמיה ואסא
קרו ליה.

להוכיחו ולנסות להחזירו למוטב .ולכן קשרו הפוסקים

מקטע זה רואים שיהודי נשאר תמיד יהודי /למרות

ענין ההזהרה וההתראה לפגי זה "שמצוה" לשונאו.

חטאו ,כי יהודי הוא מצד הנשמה האלקיית ,ולפי המשל

אבל בזה שאי אפשר להוכיחו או שאסור להוכיחו,

של ר׳ אבא ,מן ההדס הנמצא בין קוצים ,שתמיד נשאר

אסור גם לשונאו ומי הם אלה שאין להוכיחם? למדנו

הדס.

בסדר אלי׳ה רבה( 47שם) "את עמיתך" זה שעמך

מיבעי לכדתניא" :בנים אתם לה׳ אלהיכם׳ ,בזמן

במצוות (היינו בחברו בתורה ומצוות 48שלמד תורה

שאתם נוהגים מנהג בנים .אתם קרוים בנים ,אין אתם

ויודע את חומרת העברה ובוודאי ישמע לך אם

נוהגים מנהג בנים .אין אתם קרוים בנים ,דברי ר׳

.44

סמ״ג עשין נ!׳ פא.

.49

משלי ט ,ג.

.45

חו״מ סימן ערב סעיף יא.

.50

יבמות סה.:

.46

ויקרא יט יז.

.51

משלי ט ,ח.

.47

אליהו רבה פי״ח.

.52

תוספתא סנהדרין סו פ״ט.

■48

תניא ס׳ לב בשם "החרדיים".

.53

סנהדרין מד.
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ק0ד

הל

המלך

הלכות דעות

׳־הודה ,רבי מאיר אומר :בין כך ובין כך אתם קרוים
בנים ,שנאמר :׳בנים סכלים המה׳ .ואומר :׳בנים לא

מומין שנאמר לא

בניו

מומם ,זרע מרעים בנים

משחיתים משמע שר׳ יהודה הורה לר״מ וגם הוא סובר

שבין כך ובין כך בני הם ולהחליפם באומה אחרת אי

אמוץ בם׳ ,ואומר :׳זרע מרעים בנים משחיתים׳,
ואומר :׳והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם

אפשר כמ״ש גם באיוב" 59וירא און ול< התבונן".

חי׳ .מאי ,ואומר כי תימא ,סכלי הוא

שהקב״ה אינו רואה את הלא טוב או רע שבני ישראל

יאמר להם

דמקרי בני ,כי לית בהו הימנותייהו לא מיקרו בני,

עושים כי אהבתי אתכם אמר ה׳ 60ואהבה זו היא

ת״ש ,ואומר בנים לא אמון בם ,וכי תימא ,כי לית בהו

אהבה עצמית כמו שהאדם אוהב את עצמו למרות

המינותא הוא דמיקרו בנים ,כי פלחו לעבודת כוכבים

חסרונותיו וכשלונותיו כי זה עצמותו ומהותו כמו״ב

לא מיקרו בנים ,ת״ש ,ואומר .:זרע מרעים בנים

אדם אוהב את בנו בסוג כזה .של אהבה עצמית ,וכך

משחיתינלית־־כ״ת ,בנים משחיתים הוא דמיקרו ,בני
מעלייא לא מיקרו ,ת״ש ,ואומר ,והיה במקום אשר

כביכול הקב״ה אוהב את עמו ישראל בכל מקרה
כאהבת האב אל בניו כי "בנים אתם לה׳ אלקיכם" וכך

יאמר להם .לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׳.

אמר הבעש״ט" 61:כל יהודי יקר אצל הקב״ה כמו בן

בקטע דה 54מוכיח ר׳ מאיר מתוך פסוקי תורה

יחיד שנולד להורים לעת דקכר^ם ועוד יות* יקר״^|.

ונביאים שגם יהודי שחוטא בעוונות החמורים ,בכל

וכך הרי כתוב גם בתורה שבכתב ובתורה שבע״פ
וכנ״ל .ומכאן ..שמצות "ואהבת לרעך כמוך" שייכת

חלק ה׳ ממש( .כתורת החסידות).

ומחייבת את בל אחד לכל אחד מעם ישראל בלי הבדל

זאת נקרא "בן" לה׳ ,וכל ה בגלל נשמתו הק׳ שהיא
ואם ישאל !השואל כיצד אפשר להתבסס להלכה

של מעמד רוחני.

על דברי ר״מ בקידושין לו הנ״ל? הרי רבי יהודה חולק

ובפרט כאשר נעיין בגמרא  62שאפילו "פושעי

עליו שם ואומר שאימתי נקראים בנים רק כאשר

ישראל מלאים מצוות כרימון" וכדלקמן :שבים ולא

נרהגים מנהג בנים .והרי ידוע פסק ההלכה והכלל
בגמרא 55אר״י בר אידי אמר רבי יוחנן; ר״מ ור׳ יהודה

שלטה בו האור ,פושעי ישראל שמליאין מצות כרמון,

שנאמר :׳כפלח הרמון רקתך ,,ואמר ר״ש בן לקיש :אל

הלכה כר׳ יהודה .נענה לו :א .כתב הרשב״א 56שכל

תיקרי ׳רקתך׳ אלא ׳ריקתיך׳ ,שאפי׳ ריקנין שבך

הכללים שהלכה כמותן ,יש הרבה מהן שיוצא מן הכלל

מליאין מצות כרמון .עאכ״ו .אלא הא דכתיב :׳עוברי

ואינו כלל בכלן.

בעמק הבכא׳ ההוא ,מעירובין יט .אנו רואים שאפילו

ב .הגמרא 57אומרת שאיפה שמסתברא כר׳ מאיר

הגרועים בעם ישראל מקיימים גם הם מצוות (מלאים

הלכה כמותו א 57וכאן בברייתא מוכיח ר״מ מפסוקים

מצוות) ,מצוות שבין אדם לחברו ואפילו מצוות שבין
אדם למקום( .הבה נחשב ונמצא) .כמו כן ידוע

שונים ,והגמרא מפרשת אותן ,לכן כאן הלכה כר״מ.
ג .והוא העיקר ,רבי יהודה הודה לר׳ מאיר .וכך

שכתוב במלכים63.

"כי אין אדם אשר לא יחט

נאמר בספרי 58על הפסוק" :שחת לו לא בניו מומם58

ובקהלת כתוב 64:כי אדם ,אין צדיק בארץ אשר יעשה

אע״פ שהם מלאים מומים קרויין בנים שנאמר "שהת

טוב ולא יחטא ,הרי שלכלנו ,אפילו לצדיקים ,יש

לו לא בניו מומם ,וכן היה ר׳ יהודה אומר ,אין בהם

חטאים ,אם כן מי יוכל למדוד ולשקול האם זכויותיו
(שלו) יותר חשובות לפני ה׳ מאשר זכויותיו של השני?

.54

קידושין לו.
.59

איוב יא ,יא.

.60

מלאכי א ,ב.

.56

בתשובה סי׳ תרפ״ח להרשב״א.

.61

לקו״ש חלק ג׳ ע׳  ,982והוספות כש״ט .70

.57

ערכין ה.:

.62

עירובין יט.

.63

מלכים א׳ ח׳ ,מו.

.64

קהלת ז׳ כ׳.

א.54
.55

א.57
.58

כש״ט ע׳ 72סימן ר״פ.

עירובין

מו.:

כסף משזנה על הרמב״ם ערכין פא ה״ו.

דברים לב ה( .ובספרי).
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קסה

הלכות דעות

או האם חטאיו של השני גרועים יותר מחטאיו שלו?

לכלנה ולכן נקראו כל ישראל אחים וכמ״ש בתניא פ׳

זאת רק ה׳ יודע .וכך כתב הדמב״ם65:

לב וכדלקמן.

א .כל אחד ואחד מבני־האדם יש לו זכיות ועונות.
מי שזכיותיו יתרות על עונותיו צדיק .ומי שעונותיו

יתרות על זכיותיו רשע .מחצה למחצה בינוני .וכן

המדינה .אם היו זכיות כל יושביה מרבות על עונותיהם

הרי זו צדקת .ואם היו עונותיהם מרביץ הרי זו רשעה.
וכן כל העולם כלו:

אלא שנותרו לנו מספר קשיים בנושא מצות אהבת

ישראל ואלו הן:

א .איך נקיים מצות ׳׳אהבת ■ישראל" בזה שהוא
״שונאך״ — זה שמותר ומצור .לשונאו כנ״ל ,והרי

מצות "ואהבת לרעך כמוך" היא לכל אחד ואחד
מישראל וכפי שהוכחנו לעיל מן הש״ס ,המדרשים

ב .אדם שעונותיו מרבין על זכיותיו מיד הוא מת

והרמב״ם? ואם שונאו כיצד יאהכהו?
ב .ידוע מה שאמר הלל הזקן לגר" 69דעלך סני

ברשעו .שנאמר ׳על רב עונך׳ .וקן מדינה שעוגותיה

לחברך לא תעביד זהו כל התורה כולה ואידך פרושא

מרבץ מיד היא אובדת .שנאמר ׳זעקת סדם ועמדה כי־
רבה׳ וגו׳ .וכן כל העולם כלו אם היו עונותיהם מרביץ

הוא" .ואינו מובן דהרי זהו טעם למצוות שבין אדם
לחברו בלבד ,כי מאחר שלא ייעשה לשני מה ששנוי
לעצמו הרי ,שלא יגזול ,לא ישקר ,לא יאנה וכו׳ וכו׳

מזכיותיהץ מיד הן נשחתין .שנאמר ׳וירא ה׳ כי רבה
רעת האדם׳ .ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות

כל המצוות שבין אדם לחברו ,אבל איך יתכן לומר על

אלא לסי גדלם .יש זכות שהיא כנגד כמה עונות.

מצות זו (אהבת ישראל) שהוא ■ כל התורה אפילו על

שנאמר ׳יען נימצא בו דיבר טוב׳ .ויש עוץ שהוא כנגד

מצוות שבין אדם למקום?

כמה זכיות .שנמאד ׳וחוטא אחד יאבד טובה הרבה׳.
ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע

ג .ענין "האהבה" היא מרה שבלב ועל מדה שבלב
אי אפשר לצוות .וכי איך אפשר לצוות עליו "אהוב
אותי!" על ענין מעשי אפשר ושייך לצוות וכפי שהלל

היאך עורכין הזכיות כנגד העונות:
(ועיין בספר ר׳ ישראל בעל שם טוב הוצאת קהת.

אמר להגר בלשון שלילה מה ששנוי לך אל תעשה

ספוד מהבעש״ט .אשר ראה על איש

לחברך הרי שהסביר לו מצוה זו על עשיה בלבד זזה

פשוט "עמוד אור זורח באור צח ומצוחצח ,כעין קרני
ההוד של משה רבנו .אשר זכה לכל זה כתוצאה

יותר קל .אבל על מדה שבלב כמו אהבה איך יתכן
לצוות ,והרי התורה כתבה בלשון חיובית "ואהבת" וכך

ממצות צדקה לחולים).

נפסקה ההלכה ברמב״ם כנ״ל "מצוה לאהוב כל אחד

עמודים:

109־112

מסקנה :אסור להרחיק או לשנוא שום יהודי .אלא

מישראל״ ?

צ״ל אהבה לכל יהודי ,הרבי ריי״צ בשם אדמוה״ז

ד .איך בכלל יתכן שאדם יאהב את השני כנפשו?

אמר 66:ראדגכת לרעך כמוך הוא כלי לואהבת את ה״א

"ואל יהודי צריך תמיד לעורר את עצמו באהבת ישראל

הרי הוא וחברו הם שני בני אדם נפרדים ומצד הטבע
אדם קרוב אצל עצמו ואוהב את עצמו וכיצד יעשה כן

שהיא אהבת ה׳ .ולפעול בזה בגשמיות וברוחניות

לזולתו הרי זה היפך הטבע רהמציאות?

בפועל ממש .להרבות אוהבים ורעים ,להתקרב בעצמו

ודנה כל השאלות הנ״ל מסביר היטב אדמוה״ז

בתלמוד

בתניא 70כדלקמן :ומתרצן אחת לי^^זת בדרך הנגלה

ירושלמי 68ואהבת לרעך כמוך — משל משתי ידים

של גוף אחד כאשר חותך בשר בסכין והכה הסכין על

והנסתר גם ייחד.
ראשית עונה על שאלוז ד׳ .והוא כי כל אדם

ידו האס יעלה על דעתך להכות ולנקום מן היד שהכתה

מישראל כלול מגוף ונשמה .והנה מצד הגוף שבתוכו

בסכין? כמו״כ נשמות ישראל כלן מתאימות ואב אחד

גם נפש הבהמית .יכול האדם להיות גרוע יותר אפילו

ולקרבם

לתורה

ועבודת

ה׳67..

וכמ״ש

מבע״ח הטמאים כמארז״לי 7יתוש קדמך ,כאשר עובר
על רצון ה׳ .ולכן את עניני הגוף ונפש הבהמית הרי
.65

רמב״ם הלכות תשובה פ״ג הלכה א.□ ,

.66

"התמים" חלק ד׳ ע׳ מד.

.69

שבח לא.

.67

לקו״ד ע׳ .14

.70

תניא סרק לב.

.68

נדרים פ״ט ה״ד.

.71

סנהדרין לח.
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הר

המלך

הלכות דעות

הוא מואס ומבזה והוא מחשיב רק את הנשמה האלקית־
שהיא חלק אלקה ממעל 72ושמח בשמחתה בלימוד

תכלית

שונאה

שנאתים

וגו׳

אלא

על

המינים

והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל כדאיתא

התורה ובקיום המצוות כי זה כל האדם פרק ל״ב

בגמרא ד״פ ט״ז דשבת]:
ואם יחשוב כך הרי שבקלות יוכל לרגיע לקיים

והנה ע״י קיום הדברי׳ הנ״ל להיות גופו נבזה

מצות "אהבת ישראל" ,כי אם רק את הנשמה יחשיב,

“ז״נמאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה הרי
זו דרך ישרה וקלה ?*בא לידי קיום מצות ואהבת לרעך

הרי שמצד הנשימה יכול להיות ששורש ;שמתו של

לקוטי אמרים.

כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן .כי ■ מאחר

יהודי שני גבוה יותר מנשמתו הוא ,ובפרט שבשורש
שורשן הרי כל הנשמות שוות ואב אחד ומקור אחד
לכלנה — הוא הקב״ה בעצמו וכל הנשמות כאחים

שגופו נמאס ומתועב ■ אצלו והנפש והרוח מי יודע
גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי׳ חיים .בשגם

ממש .אחרי כן עובר בפרק לב לענות גם על שאלתנו

שכולן מתאימות ואב א׳ לכולנה ולכן נקראו כל ישראל

הב׳ הנ״ל והיא :כיצד יתכן לומד על מצוה זו ד״ואהבת

אחים ממש מצד שורש נפשם בהתאחד רק שהגופים
מחולקי׳ .ולכן העושי׳ גופם עיקר רנפשם טפלה אי

לרעך כמוך" שזוהי כל התורה כולה ,גם המצוות שבין
אדם למקום? וע״ז עונה כי יסוד ושורש כל התוו<

ואחוה אמיתית ביניהם אלא

כולה היא להעלות את הנפש על הגוף ,וזוהי הרי

התלויה בדבר לבדה .וז״ש הלל הזקן על קיום מצרה זו

הנקודה הפנימית של מצות אהבת ' ישראל .כעת עובר

זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו׳ .כי יסוד

לענות על שאלה א הנ״ל והיא :כיצד יקיים המצוה של

אפשר להיות

אהבה

ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו׳ הנפש על הגוף

"ואהבת"

מעלה מעלה עד עי־קרא ושרשא דבל עלמין וגם

שמותר לשונאו והרי מצות אהבת ישראל היא בלי

להמשיך אוד א״ס ב״ה בכנסת ישראל כמ״ש לקמן

הבדל לכל אחד ואחד מישראל? ועל זה עונה :א .לא

דהיינו במקור נשמות כל ישראל' למהוי אחד באחד

כל רשע מותר לשנוא ,אלא רק את "חברך" בתורה

דוקא ולא כשיש פירוד ח״ו בנשמות דקב״ה לא שריא

ומצוות דהיינו תלמיד חכם אשר יודע חומרת האיסור

באתר פגים וכמ״ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך

וכבר הוכיחו ,אבל את "הרשע" או האדש הפשוט,

וכמ״ש במ״א באריכות :ומ״ש בגט׳ שמי שרואה
בחבירו שחטא מצוה לשנאותו  -וגם לומר לרבו

אותם אסור לשנוא כי הם אינם יודעים את חומרת

העברה וכמארז״ל אצל עמי הארץ שזדונות נעשים להם

שישנאהו .היינו בחבירו בתורה ומצות ו־^נבר קיים בו

כשגגות( 73וגם את חברו התלמיד חכם אם לא הוכיחו

מצות הוכח תוכיח את עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות
ואעפ״כ לא שב מחטאו כמ״ש בס׳ חרדים אבל מי

אז ג״כ אסור לשונאו ,ורק את חברו ת״ח אשר בבר

שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו וזנה ע״ז אמר הלל

אהבת

ישראל גם בזת שהוא

"שונאך"

הוכיחו ולא שב מחטאו אותו צריך לשנוא ,וכדלקטמן
ומכאן חומד בת״ח לעומת עמי הארץ) וכמו שו^ר

הזקן .הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו׳ אוהב

הזקן אמר" 74הוי מתלמידיו של אהרן הכהן אוהב

את הבריות ומקרבן לתורה .לומר שאף הרחוקים מתורת

שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

ה׳ ועבודתו ולכן נקראי׳ בשם בריות בעלמא צריך
למשכן בחבלי עבותו׳ אהבה וכולי האי ואולי יוכל

ומדייק בזה אדמוה״ז כאן ,מדוע אינו אומו אוהב את
"האנשים" או "בני אדם" וקורא אותם בריות .ללמדנו

לקרבן לתורה ועבודת ה׳ והן לא לא הפסיד שכר מצות

שמצות אהובת הרע צ״ל לאלו גם שנקראים "בריות"

אהבת ריעים וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו

כלומר שאין להם שום מעלה אנושית לא בשכל ולא

ג״כ

במדות לא בתורה ולא במצוות אלא הם בריות בעלמא,

ושתיהן הן אמת שונאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד
בחי׳ הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם

דהיינו כל מעלתם היא שהם "בריות" ,שהקב״ה בראם,

מעונותיהם

שמצות

לשנאותם

מצות

לאהבם

המחיה נפשם האלקית וגם לעורר רחמים בלבו עליה כי

ועל ידי אהבה זו "ומקרבן לתורה" ,וממשיך לפרש
שגם בזה שמותר לשונאו (שהוא חברו ות״ח כנ״ל)

היא בבחי׳ גלות בתוך הרע מס״א הגובר עליה ברשעי׳

צריך גם לאוהבו ואין זה סותר אחד את השני ,כי

והרחמנות מבטלת השנאה ר^נ^ו^^^־ת הארובה כנודע

השנאה היא לצד הרע שבו והאהבה — מצד הטוב

ממ״ש ליעקב אשר פדה את אברהם [ולא אמר דהע״ה .

שבו — מצד הנשמה שיש בכל אחד מישראל ,אם כן

.72

איוב לא .ב.
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ב״מ לב.:

הר

הלכות דעות

המצוד .היא של אהבת ישראל לכל אחד ואחד ממש.

שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל

ובסוגרים המרובעים בסוף הפרק מקשה .אם אמנם
מצוה זו שייכת גם לזה שמותר לשונאו ,אם כץ מדוע

ורוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות

אמר דוד המלך ע״ה

בתהילים75

"תכלית שנאה

שנאתים" ,וידוע "שתכלית שנאה" הפרוש שנאה בלבד

 -בלי כל תערובת של אהבה? וע״ז עונה הרבי ,כי שם

ושואל ,הרי הגט צריך לינתן מרצונו של הבעל ,וימה

מדובר על מינים ואפיקורסים אשר הם נתקו את עצמם

יועילו המכות ואמירתו "רוצה אני" ,אם בלבו ובאמת

ישראל

שבאמת כל יהודי רוצה

ישראל

ואין

להם

חלק

באלקי

אינו רוצה?

וע״ז עונה

כמשארז״ל 76ואלו שאין להם חזק׳ וכד הובא באבות

בפנימיות נפשו לקיים' מצות ה׳ אלא שיצרו הרע אונסו

דר׳ נתן 77,ואל יאמר האומר על יהודי כל שהוא

ואזי כאשר היצר נכנע ע״י המכות שקבל ,התגלה רצונו

שמותר לשונאו בגלל שהוא מן הסוג הנ״ל ,כי דבר זה

האמיתי והפנימי שלו וכאשר אומר "רוצה אני" הרי

אינו יכול לדעת אדם רגיל ורק דוד המלך בהיותו צדיק
גמור ידע ברוח קדשו מיהו זה אשר בגדר מין

שזהו רצונו האמיתי.
וכך צריך להסתכל על כל יהודי ,אפילו על "רשע"

ואפיקורס נחשב .אבל אנחנו אסור לנו להחשיב שום

שטוען "איני רוצה" לעשות את צווי ה׳ ,האמת היא

-יהודי בגדר הנ״ל אלא אוהב את הבריות ומקרבןלתורה .וכנ״ל ,לכן הזכיר כאן הרבי שמו של דוד

שבפנימיות נפשו (האלקית) רוצה הוא אלא ,שיצרו

המלך.
ובפרט ע״פ מה שנאמר בן הרבי מהר״ש שבזמננו,
אין בכלל מינים ואפיקורסים אלא בעלי תאוה בלבד,

£

ויצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר
רוצה אני כבר גרש לרצונו.
על הדין "כופין ומכין אותו עד שיאמר רוצה אני"

מכלל

Q

המלך

קסז

מכסה על האמת ונכנס בו רוח שטות כדי לעבור על
רצון ה׳ .וכאשר מסיבות שונות ע״י יסורים ח״ו או ע״י
קרוב אמיתי מתוך אהבת ישראל אז מתגלה הפנימיות
והטוב ומתקרב ליהדות.

ובגלל תאותם התגבר עליהם יצרם ונדמה להם —

ועל שאלה ג׳ הנ״ל "כיצד יתכן צווי על מדה

אפילו שאומרים כך — שאינם מאמינים וכד .אבל

שבלב כמו "אהבה" "ואהבת" לרעך כמוך" הרי ידועה

האמת אינה כן כי כל■ ישראל מאמינים בני מאמינים

שאלה זו גם על מצות "ואהבת את ה׳ אלקיך".

הם ,אזי בוודאי שאסור לשנוא או להרחיק שום יהודי,

והתשובה היא שהצווי .אינו על "האהבה" אלא על

ואדרבה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה וכסי שרואים

ההתבוננות מה שכתוב לפני כן "שמע ישראל׳׳ כמו״כ

דבר זה במוחש אשד ע״י קירוב ואהבת ישראל חזרו

ע״י שהאדם יתבונן במעלתו של השני ,בנשמתו שהיא

בתשובה יש להעדיף תמיד את הימין המקרבת על

חלק אלקה ממעל ושכלנו אחים ואב אחד לכלנו

השמאל הדוחה .וכמ״ש הרמב״ם... 78ולמה לא בטל

ממילא יגיע גם לה״אהבה" שבלב .א״כ הצווי אינו על

גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד עכו״ם בין ביד ישראל.

ה״אהבה"

אלא על ההתבוננות הנ״ל .וזה מרומז

שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר

בתחילת הפרק לב בתניא "והנה ע״י קיום הדברים

שאינו מחוייב בו מן התורה כגון מי שהוכה עד שמכר
או עד שנתן .אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או

הנ״ל" וכו׳ וכיצד יקיים זאת .לא יתכן כי אם ע״י

התבוננות עמוקה בכל מה שנאמר לעיל.

לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו

וכך התבטא הבעש״ט 79,על הפסוק "כי תהיו

או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו אין זה אנוס
ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעהנו הרעה .לפיכך זה

אתם ארץ חפץ אמר ה׳ צבאות" 80כשם שהחכמים

הגדולים לא יגיעו לעולם לדעת את כל גדלותם של

האוצרות הטבעיים שהטביע השי״ת בארץ כי הכל היה
מן העפר ,כמו כן אף אחד אינו יכול להגיע ולרעת את
.74

אבות א ,יב.

.75

ותהילים קלט .כב.

.76

סנהדרין צ .משנה א׳ בסרק "חלק".

האוצרות הגדולים הטמונים בעם ישראל אשר הם
ה״ארץ חפץ" של הקב״ה.

ואפילו אותו יהודי אשר בהתנהגותו דומה לאינו

.77

אבות דר״נ סרק ט״ז ה׳.

.79

״כתר שם טוב״ הוספות ע׳ .30

.78

רמב״ם ה׳ גרושין פ״ב ה״ב.

.80

מלאכי ג׳ ב.
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הי

ק0ח

המלך

הלכות דעות

השלמה ,כי הרי ידוע מה שחז״ל אמרו" 83בת המקדש

יהודי ח״ו ,הרי ידוע המשל מן היהלום אשר נפל
והתלכלך וקפא והתכסה בבוץ בקור וכפור ,אין לזרוק

השני נחרב בגלל שנאת חנם ,וזוהי העב־ד־ה בדורנו

אותו ולהתייאש ממנו אלא צריך לנקות אותו ולטפל

להסיר את הסיבה של הגלות ,ע״י שנוכיף באהבת

בו ,ואז יתגלה אמיתות מציאותו שהוא יהלום מבהיק

ישראל ובאחדות ישראל בכל האופנים האפשריים

יסדר

במחשבה ,בדבור ובמעשה ,ועי״ז נזכה בקרוב ממש
שבית המקדש השלישי יבנה ע״י אהבת תם.

תפילתו ...צריך שיקבל עליו מצות "ואהבת לרעך

וע״פ הנ״ל יובנו דברי הרמב״ם מהלכות דעות

כמוך" ,ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל (בלי הבדל)

שצריך לאהוב כל אחד מישראל (בלי הבדל) ולא

כנפשו כי עי״ז תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות

יוקשה מדבריו בה׳ רוצח אשר "רשע מצוה לשנאותו"

ישראל ותוכל לעשות פרי" .וארמו״ר הזקן כתב בסידור

וכנ״ל מפרק ל״ב בתניא שניהם אמת כי גם זה שצריך

לפני תפילת שחרית :נכון לומר קורם התפילה "הריני

לשנוא מצד הרע ,צריך גם לאהוב מצד הטוב.

יהבמק!•

רהבה

האריז״ל81

אמר

"קה־ם

שהאדם

מקבל עלי מ״ע של ואהבת לרעך כמוך" .כלומר ,מצות

__________________

אהבת ישראל" היא לא רק שורש כל התודה כולה אלא

גם ההכנה הטובה והשורש למצות התפילה ,שהיא

.81

מתקבלת רק כאשר כל ישראל מאוחדים בלי פילוגים

•

האריז״ל שער הכותרת בתחילתו.

*82״»סוף תפילת שמו״ע.

ופירודים ,כמ״ש בתפילת" 82ברכנו אבינו כלנו כאחד".

כמו כן מצוה זו היא שתביא לנו את הגאולה

.83

יומא ט.

אהבת ישראל תוכן ענינים
א.

פרוש מצוה זו לפני הופעת החסידות (שאין היא

ח.

אהבת ישראל — אפילו לרשעים.

מתייחסת לבורים וע״ה).
ט.

ב.

הוכחות מסוגיות הש״ס — לכארדה — לפרוש

י.

וה.

ג.

יהודי שמצוה לשונאו — האם קיים כזה ומידות

פרוש הבעש״ט למצוה זו .שצריך לאהוב כל יהודי

יא.

לאהוב יהודי אפילו את מי שצריך לשנוא.

ארבע קושיות המתורצות בפרק לב בתניא.

ואפילו פשוט וע״ה.

יב.

מהותו של יהודי.

ד.

הוכחות מן הש״ס והמדרשים לפרוש הבעש״ט,

ה.

הסתירות בדברי חז״ל בענין עמי הארץ.

ומהפוסקים .1 :שיש מצוה לאהוב גם יהודי פשוט

ו.

עם הארץ מהו? מספר סוגים

וע״ה .2 .שיש מצוה לאהוב גם יהודי רשע .3 .רק ה׳
יכול לקבוע מיהו הרשע ,4 .מצוה לקרב כל אחד

ז.

ישוב הסתירות בדברי חז״ל בענין ע״ה.

יג.

המסקנה

מישראל
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לה׳

מדברי

ולתורתו.

חז״ל

מהש״ס

מהמדרשים

 .5אהבת ישראל

ישראל תביא את הגאולה.

ואחדות

«

השלטת

פי? י

הא־ות

בעת שמחויב לעשות שום מצוד ,כי בודאי היה להלל כאן תרוצים
טובים לפטור את עצמו מלימוד התורה אז בבהמ״ד כי מה יש
לו לעשות בעת ששומר הפתח אינו מניחו לכנס ואף שחשב
בדעתו שיכול לתלות על הגג אבל כמה קשה דבר כזה לישב
על הארובה כל הלילה ולשמוע תורה מפי שמעיה ואבטליון
ומכש״ב כשהתחיל השלג לירד עליו אז היתה לו שעה מוכשרת
לילך לביתו ומה נורא הדבר שיפעל אדם בעצמו שהשלג יורד
עליו ומכסה את כל גופו עד רום ג׳ אמות והנה אם כי הלל
ע״ה לרוב חביבותו להתורה הפריז על מדת הדין אבל עכ״ז
המעשה הנורא הזה הוא לנו לעינים עד כמה שצריך האדם
לחשוב חשבונות עפ״י עומק הדין בחיוב לימוד התורה שלא
לפטור את עצמו בתרוצים שוגים ובתרוץ של חוט השערה
הוא דוחה כמה מ״ע המחויב עפ״י דין וכן בזמני התפלה בצבור
ונתינת הצדקה וכדומה שיכול להיות שעפ״י עומק הדין אין
תרוצו כלום ונשאר עליו חיוב המצוה בחיוב גמור.
ודי בזה להמתבונן להבין עד כמה נורא הדברים שאמר
הנביא ע״ה (חגי א ),שימו לבבכם על דרככם.

פרק ה•
יבאר מעות ואהבת לרעך כמוץ עם כמין פרמי המעוין•

מצות ואהבת לרעך כמוך אינה נקנית לאדם רק אחרי
היגיעה והלימוד היטב בהלכות אלו כי ענפיה רבים ודקים הנראים
רק להמתבונן בהם וז״ל הרמב״ם ז״ל (פ״ו מהל׳ דיעות) מצוה
על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר
השלמת המדות פיינזילבר ,שלמה בן אהרן יוסף הלוי עמוד מס 28הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

•זי

פרק ד.

המדות

כג

ואהבת לרעך כמוך לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום על ממונו
כאשר הוא חם על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו והמתכבד
בקלון חברו אין לו חלק לעוה״ב כל השונא אחד מישראל
בלבו עובר בל״ת שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך כשיחטא
איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ולא דבר אבשלום
את אמנון מאומה למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון
אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה
חטאת לי בדבר פלוני שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ואם
הזר ובקש ממנו למחול לו צריך למחול לו ולא יהא המוחל
אכזרי עכ״ל.
ויש לנו ללמוד כלל גדול בהלכה זו ממה שהורונו רבותינו
ז״ל ביבמות (מ״ט ע״ב) מנשה הרג את ישעיה מידן דייני׳ וקטלי׳
א״ל משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואת אמרח ואראה את
ד׳ יושב כו׳ משה רכך אמר מי כד׳ אלהינו בכל קראנו אליו
ואת אמרת דרשו ד׳ בהמצאו ובגמרא מתרצינן להגך פסוקי
שאינם סותרות תורת מרע״ה ואמרינן שם מ״ט לא תירץ ישעי׳
בעצמו ואמרו שישעיה אמר ידענא ביה דלא מקבל ואי אימא
ליה אשויה מזיד מוטב דיהוי שוגג ולא מזיד"" ,והדבר מבהיל
והגע בעצמך איש אשר עומד נגד רעהו בחרב שלופה ורוצה
להרגו ולנתק פתיל חייו הנוכל לחשוב מה ברעיוניו של
האמלל הנרצח בודאי חושב איך היה מאושר אם הי׳ אחד מביא
לו איזה כלי זין לרצץ את ראשו של הרוצח וכהנה מחשבות
איומות המתרוצצות במחו והנה ישעיה עומד לפני מנשה ומנשה
אוחז חרבו שלופה בידו להרגו וברגעים האלה מה חושב הנביא
איך שע״י הריגתו יאבד מנשה עוה״ב ומתעורר אז בלבו של
הנביא ע״ה מצות ואהבת לרעך ואיננו עונה לו שום דבר בכדי
שלא יהיה מזיד ויאבד עוה״ב ועל מי מתעורר בלבו של הנביא
השלמת חמדות פיינוילבר ,שלמה בן אהרן יוסף הלוי עמוד מס 29הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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־י

השלמת
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מצות ואהבת כר על מי שרוצה לרצווו נפש וכמה הלכתא
גברוותא איכא למשמע מינה בהלכות ואהבת לרעך כמוך שאפילו
באותו רגע שחברו חוטא כנגדו ויורד לחייו ממש אעפי״ב אם
יכול לעשות לו איזה טובה אז יעשה לו ומכש״ב אם יפגע
ברשעים אל יתאכזר כנגדם או לחרפם ולגדפם אלא יחשוב
בהלכה זו מהר״ם
האריך
איך להטיב מצבם בזה ובבא• וכבר
אה״ח
I
I
קורדבורו זצ״ל בס׳ תומ״ך .ובכדי שיהיה לנגד עיני האדם
דבריו הנחמדים שמה אכתו 5בקיצור"תמצית דבריו מכל מאמרו
הנוגע למצות אהבת האדם לחברו .מ״ע ואהבת לרעך כמוך
היא יסוד הבריאה שעל זה ברא הקב״ה לאדם ואמר נעשה אדם
בצלמנו כדמותנו ר״ל שיהיה לו צלם ודמות של הקב״ה ואין
לנו מושג בזה כי אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף אלא
?■<;  ,י שידמה למדותיו של הקב״ה [וכן הרמב״ם ז״ל חשבה למ״ע להדמות
לדרכיו של הקב״ה] וכמו שידענו בטובו של הקב״ה הנכללים
בי״ג מדות כן צריך להתנהג האדם עם חברו ולכן העיקר מצות
ואהבת לרעך כמוך שיהיה חפץ בטובתו של חברו .ועינו טובה
על טובת חברו ,וכבוד חברו יהיה חביב עליו כשלו וכשם שהקב״ה
אינו רוצה בגנותנו כך לא ירצה בגנות חברו כלל ולא בקלקולו
ואם חברו בצער ירע לו ממנו כאילו הוא שרוי באותו צער,
ויהיה לו שמחה כשחברו בשמחה כאילו הוא ממש שרוי באותו
שמחה ,ואפילו אם חברו חטא כנגדו אעפי״כ אם יכול לעשות
לו טובה יעשה לו אפילו באותו רגע שחברו חטא כנגדו שהרי
אף הקב״ה באותו רגע שהאדם חוטא כנגדו בפיו או בידו או
ברגלו אעפי״ב באותו רגע נותן לו חיות וקיום לאבר הזה ,ואפילו
אם רואה שחברו חוטא כנגד ומכעיסו אעפי״כ אם יש לו איזה
מדה טובה יזכור אז המדה טובה שיש בו ויספיק לו לבטל פעסו
וכדאיתא ביבמות (סג ע׳יב) בר׳ חיי דהרה מצער ליה דביתהו
:1214567
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אמר דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא ור״ל
שחיפש המדה טובה שיש בה ,ואף אם יפגע ברשעים אל יתאכזר
כנגדם ולא יחרפם אלא ירחם עליהם ויחפש בהם איזו מדה
טובה שיש בהם ואף אם לא ימצא בהם יאמר די יי שהם בני
אברהם יצחק ויעקב ,והמבזה הבנים כאילו מבזה האבות ,כללו
של דבר צריך האדם לראות ששום סיבה שבעולם לא תמנעהו
מלהיטיב ושום ערן של איזה איש או של אנשים רבים לא יבנסו לפניו
שיתעכב להיטיב לאותם ד,צריכים לטובתו וכשם שהקב״ה יושב
וזן ומפרנס לכל חי ואינו מבזה לשום כריה׳ שאילו יבזה
הברואים מפני פחיתותם לא היו מתקיימים אפילו רגע אלא
משגיח ונותן רחמיו על כולם כך צריך האדם שיהיה מטיב לכל
ולא יבזה לשום בריה ויתן דעתו עליה וייטיב לכל המצטרך אליו
ותמיד יחשוב מחשבות טובות איך להיטיב לחבירו ביו ליחיד
בין לרבים ועיניו תהיינה תמיד פקוחות להשגיח ולרחם על
האומללים כפי כהו וכשיראה בצרת עני לא יעצום עיניו כלל
אלא יתבונן בדעתו עליו כפי כהו ויעורר רחמים עליו בפני
השמים ובפני הכריות ע״כ תמצ?תרברין הנחמדים וכמעט שכל
דבריו מקורם ־בגמרא דיבמות שהבאתי אלא שהוא ז״ל ביאר
פרמיהם ,גם דוד ע״ה אמר (תהלים ל״ה) ואני בחלותם לבושי
שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב כרע כאח לי
התהלכתי באבל אם קודד שהותי וכל אלה הדברים אינם
הפרזה חלילה אלא דברים כפשטן שהתנהג כן בעת שאחיתופל
ודואג חלו את חלים שהם רדפוהו בחייו ממש וכמה פעמים
שהי ,בסכנה מחמתם ומכל זאת כשהיו חולים שם בצום
נפשו והתפלל עבורם וכל כך נגע הדבר ללבו כמו האם
שבנה יחידה מוטל על ערש דוי או שמת בנה יחידה עליה
ששברה גדול כים כן הלך הוא קודר שחוח מפגי רוב הצער והיגון
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וכל זה מראה לדעת שיש ביד האדם לקיים מצות ■ואהבת
לרעך ככל הפרטים שכתב מהר״ם קרדיבורו זצ״ל ,ומזה יתבונן
כל אחד עד כמה שצריך ליזהר שלא לצער ח״ו לשום איש או
לבזות אותו ,ויש לנו ללמוד דבר זה ממה דאיתא בירושלמי (דמאי
פ״א) ר״פ בן יאיר הוה אזיל לבית ועדיו והוה גיניי גביר ר״ל
שהנהראה״חגינאי היה גדול ולא היה יכול לעבור א״ל גיניי גיניי
מה את מנע לי מבית ועדא ופלג קומיה ועבר אמרו ליה תלמידיו
כלין אגן עברין אמר לון מאן דידע בגפשיה דלא אקיל לבר נש
מישראל מיומי יעבר ולא מנכה ר״ל מי שיודע בנפשו שלא
בזה לאיש מישראל מימיו יעבור ולא יארע לו שום היזק• והדבר
מבהיל שבשביל פעם אחת בכל ימי חייו שבזה לשום איש
מישראל אף שהוא מתלמידיו של ר״פ בין יאיר שיש בידו
חבילות של תורה ומע״ט אבד זכותו ואין ראוי עוד לגם כזה
שיעבור הנהר אף שכבר חילק בשביל רפב״י ,ומכש״ב אם מצער
למי ששרוי בצער וכמו שמצינו ביעקב שאמרה לו רחל הבה
לי בנים כו׳ ויחר אף יעקב ויאמר התחת אלקים כו׳ וכבר
כתבנו (בפ״ד) בשם הספורנו שיעקב קנא קנאת ד׳ כי היה לו
לפגיעה בכבוד השי״ת שאמרה לו הבה לי בנים וכמו שהוא
האדון על זה ובידו לבד הדבר תלוי ולזה אמר התחת אלקים
כו" ר״ל כי ביד הקב״ה הדבר תלוי והוא מנע ממך ואעפי״כ
אמרו ז״ל אמר לו הקב״ה כך עונין את המעוקות חייך שבניך
יעמדו לפגי בניה ור״ל שמפני שהיתה שרויה בצער היה לו
לדבר דברים אלו בלשון רכה ומפני שהרים קולו יותר מדאי
נענש אף שכונתו היה לכבוד השם* והתבאר מזה שכמו הש״ץ
שעומד לפני הצבור הוא מודד ובוחן את קולו ע״י כלי הנגינה
[קאמרטאן] איך להגביה את קולו שלא להגביהו יותר מדאי
:אוגרהתכסך״
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בן מי שמדבר עם חברו וכש״ב עם מי שהוא שרוי בצער שצריך
ליזהר בזה וכשם שהמדים ידו על חברו נקרא רשע כדאיתא
בסנהדרין (נ״ח) כך המרים קולו על חבירו ׳ דעקימת פיו הוי
מעשה דקיי״ל כר׳ יוחנן דחסמה בקול והנהיגה בקול לוקה
כדאיתא בב״מ (צ ע״ב) *
עוד יש להתבונן במה שאמרו ז״ל (ברכות ו׳) שכל מי
שנתן שלום לחבירו ולא החזיר לו נקרא גזלן שנאמר גזילת
העני בבתיכם ופרש״י העני הזה שאין לו מה לגזול אלא שלא
השיב על שלומו .והענין הוא שחידש לנו רבותינו ז״ל שגזלן
מקרי לא רק על מי שגוזל ממונו של חבירו אלא אף מי
שגוזל זכותו של חבירו או שום כבוד שחייב ליתן לחבירו ואינו
נותץ לו הר״ז בכלל גזלן ודבר זה התברר בתורה במה שאמרה
שרה חמסי עליך (בראשית ט״ס ופירשו ז״ל (במד״ר) דבריך אתה
חומם ממני שאתה שומע בזיוני ושותק וכן פרש״י שם ור״ל
שע״פ דין כששומע הבעל שמבזים את אשתו צריך לריב דיבה
וכיון שלא .עשה כן הוי גזילה שגזל ממנה זכותה וכן מבואר
בשו״ע (או״ח ט״י תקפ״א) שהמתפלל שלא ברצון הצבור אסור
לענות אמן אחריו משום דהוי בכלל בוצע ברך נאץ ד׳ וכמו
שכתב בדרכי משה והגר״א ז״ל שם והיינו שזכות יש לו להציבור
שהם צריכים ליתן רשות להשליח צבור שיתפלל ,וכיון שמתפלל
בלא רשותם גוזל זכותם ,וזהו שאמרו ז״ל שאם נתן לו שלום
וקא החזיר לו הוי גזלן שנאמר גזילת העני בבתיכם שהנביא
ע״ה הוכיח להעשירים שגזילת העני בבתיכם והלא עפ״י רוב
גונבים וגוזלים מעשירים כי מה יש לו להעני לגזול ממנו אלא
שהעשירים המתגאים ומתביישים עם העניים וכשהעני נותן לו
שלום אינו לפי כבודו שישיב לו או שמשיב לו אבל אינו משיב
לו כמו שמשיב להעשיר הוי בכלל גזל שמאחר שיש להעני
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זכות בזה כמו להעשיר ,וכן כל דבר שאדם מרגיש שנוהג
לעשיר כמו שאם פוגע בעשיר הוא מקדים לו עלום או שאם
עשיר נכנם בביתו עושה לו כבוד בישיבה ובקימה וכדומה
מן הכבוד הנהוג אם אינו נוהג כן לעני הוי בכלל גזילה ,ואף
דאמרינן בעירובין (פו) רבי מכבד עשירים היינו בעשירים בעלי
צדקה שמפרגסין לעניים כמו עפרע״י שם וכמו כן אמדו ז״ל
(במד״ר) באבא יודן שהשיגוהו ר״א ור׳ יהושע אצלם שהיה בעל
צדקה נפלא וקראו עליו מתן אדם ירחיב לו בו׳ והיינו לעשות
לו כבוד והידור וכונת כולם הוי לשם שמום אבל להחזיר שלום
וכדומה שהוא מן הדברים המחויבים לכל אדם אם נוהג כן בעשיר
ולא בעני הוי בכלל גזילת העני ,לבד מה שכבר התברר מן
הכתוב לועג לרע חרף עועהו (מעלי מ״ז) ולועג לוע כולל אף
חלק אהד מלעג ואף נקודה קטנה עיע בה אי כבוד מעהו
לעבי הוי בכלל לועג׳ ומה לנו גדול ממה שאמרו ז״ל (ברכות ד)
שאסור לספר בד״ת לפני המת משום לועג לרש כר וכמעט שאין
נתפס זאת במח כי מה לועג לרש שייך בזה והלא הכל יודעים
שמת הוא ומי ילעוג הלילה ממת שאינו יכול לדבר או ללמוד
אלא שרבותינו ז״ל בעומק שכלם השיגו והבינו כי לעג זה
שהוא ממש דק מן הדקה הוי גם כן בכלל לועג׳ ומזה נוכל
לידע עד כמה שצריך לדקדק בלועג לרש החי שהוא חי
ומרגיש אף בעקיצת המחט הדקה של אי כבוד ומי שאינו
מדקדק בזה יכול חלילה להכשל בפשיטת ידו בעיקר בכבודו
ית׳ כי הלועג לרש חרף עשהו• ולבד כל זה הלא כל דבר
שפוחת להעני מלהעשיר בכל עניני הזכות שחייב גם לעני הוי
בכלל גדלת העני בבתיכם ,וכל המתבונן על דרכיו חייב לידע
כמה גדול החשבון בזה לחשוב כמה כבוד הוא חייב לכל איש
שלא לגזול זכותו בזה ,וכן אם נכנם אהד לביתו צריך להרגיש
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אז שיש עליו חוב איך לנהוג בכבוד וזברו בנתינת השלום
ולקבלו בסבר פנים יפות וליתן לו מקום לישב וכדומה וזהו כל
היסוד של מסכת דרך ארץ שמחויב כל אדם לידע איך להתנהג
עם חברו וכל מי שמחסר מזה איזה דבר לחברו הרי זה
גוזל זכותו ,הרי שביארנו קצת מצות ואהבת לרעך כמוך
להראות שענפיה רבות ודקות מאד והיא הלכתא רבתא עם
סימנים וסעיפים רבים בפרטי ההטבה התלויה בהכרה והבנה
עמוקה ולחשוב רק איך להטיב להכירו ולשקול כל פרטי ההטבה
במאזני שכלו• וכל בר דעת יודה איך שעדיין אנו עומדים רחוק
מהמדרגה העליונה של מ״ע ואהבת לרעך כמוך וצריכים לימוד
ועיון רב בהלנה זו •
והנה המקיים פרטי ההטבה הג״ל לבד שמקיים מצות
עשה ואהבת וכו ,עוד מקיים מ״ע של והלכת בדרכיו וכמו
שאמרו ז״ל בשבת ( קלג) מה הוא רהום אף אתה רחום מה
הוא חנון אף אתה הנון וחשבה הרמב׳ם ז״ל במ״ע להדמות
בדרכיו וכן כתב בהל ,דיעות שמצווין אנו ללכת בדרכים
הטובים וה שרים שנאמר והלכת בדרכיו וכך למדו בפירוש מצוה
זו מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון מה הוא נקרא
קדוש אף אתה היה קדוש ועל דדך זה קראו הנביאים לד׳
בכל אותן הכנוין ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים
גבור וחזק וכיוצא בהן להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב
אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו ,וכסה פרטים
בדרכיו של הקב״ה שנתבארו בדברי רבותינו ז״ל שראוי לנו
לילך בדרכים אלו ומהם מה שאמרו ז״ל בסנהדרין (מו) בזמן
שאדם מצטער שבינה מה אומרת קלני מראשי קלגי מזרועי
ופרש״י כאדם שאומר ראשי כבד עלי וזרועי כבד עלי וילמד
אדם מזה כמה ראוי לו לאדם להצטער בראותו אחד מישראל
שיש לו צער ואפילו קל שבקלים וכדאמרינן שם שאפילו על דמן
השלמת חמדות פיינזילבר ,שלמה בן אהרן יוסף הלוי עמוד מס 35הח־םס ע״י תכגת אהגר החכמה

מה עצתו ראשיהם • ואנא כאצכעיחא כקירח להכרת מה אומי• עליהם •
אין כידינו כ׳א פי־ורין שאין בהם כ.ית קיי’ם הס למוצאיהם • סיני
קנוכיו׳ת כי כיפים הם • למען ילמדו קטני בנ״י בשבתות ה׳ שמציייס
בבתיהם • וזכיתם קהא עומרק לכל עדת כנ’י למען ייטב להם •
ה' נשאתי את עיני כעיני עברים אל יר אדוניהם • וירשו כית יעקב יזת
מיישיהם • ישלח נא תשיח צדקני אשי יצי! לפניהם • ואשי יבא לפניהם ־
כצעיר
אט ר פי המדבר • קטן ק מחבר • כריכ עי’ ישלים
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חסדי ה׳ אזכיר בי הנה ה׳ עושה א־יכית ־ כי כא כשזיין מהכב ||
כסיכיח • .אשיי מי שזכה כח׳י לי ייס בוחן לכייז • הקייא R
כשירי בראשי חיכית ־ זה ספר '□אי 'רחוכית •
ק־ייה

ככור

רחמנא חמדת הלבבית * יפה כרי תיאר
נייב נדיכיח • ואמרי לה כחכיכחי יי יי■
ענף עז אבית ־ כן איש חיל טוב הארץ פאי הזמן

ממשפחה רמי

איב ר ם היא
R

הי״י אוניו קשיכיח • מהן בסר,ר
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ת'קדיש לה' בפנים צהיביח • הנה שניי אתי גם
wil׳
ה' יתן הטוב לאלפים ויבכית • יבחים מלאים כל טיב אבנים טוכית • ©
חיים מלבם זכרים ונקכיח • וכא לציון גיאל שיכינו אלפי ישענו שיכה ה׳ U
O
ינכית ’ אני'י •

גפ'ה אזמיר w
חמ׳א המלך
מתיקה מת

*fa

בדפוס המפואר
מיטה !•ל

שוד□? עכדוד עזיז

יר״ה יתמ״א

כעק גגי׳ם כא״ר מי״ס חיי־ם
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לפ״ק

רודיטי ה״ט כנה’׳־ ♦אדכע

ובחרת

9רי טהרה אחרי קרוישים

הנוצויע מכאן סמכו יא״ללימר רעל לשין הרע נגעים

כהים המצורע קרו כיס המוציא שם רע וגס מציגו
ר־נטרדו מן העולם ע״י לשונם וכו’ ועור כתיב חית
וחיים כיד לשון מית חם ספר לה׳י וחיים חם מסק
כקורה והקור' היא רפואתו של לס״ר שני מרפא לשין
ע׳ן סיים שע״י שהות עוסק כקורי הוא נמנע מלה״ר
עכ ל כן אמרו כמדרש ש׳ט סי' ט״ל ע״פ אשמרה
לפי חחסים וז״ל וכי יש מחסים לפי אמדו הן מיפה
לשין ען חיים זה הקורה שני עק חיים היא למחזיקים
כה מכתן אק צמר שלא נקן הקפ׳ה חו־ה לישראל
,אלא קרי שלא יהיו עסקים בלה״ר ולא כדכ*י בטילה
.ע:כ אבל כגמ' כערכין .דייו אמרו -מאי קקנקיה אס
,סיפר .לה’ר יעסיק כקורה שני מרפא לשין ט:ן חיים
,וט׳ ועמ״ש בעניותי כדרום כסי״ס כיק מומר •דרגש
למספר רכ״ר ע״א יע״ש .

ויד ין

לא שסף במים וזה שהוציא הכאוב ?וביצת
גופו כלשון שטיפת ירים וט' עיין כספר
אמק ליעקב למוהרי״ן ז״ל בקול שפק אמק דקי״ז
.ע״ב דהכיא אסמכקא מן הקורס לטבילת ידים מהנא
משם הרב כמוה״ר יהודק כחמר ז״ל ושם ספיא כמי
ניסח התח״נה שצריך לו׳ קודם שיעשה טכילת ידים
וכבר הבאתיה אני בעוניי בקול ימצא חיים קי׳ ס״-א
.כעזר משדי ולעד״ן רזה דיוק קרא כמזמור כ״ו ארחק
.כנקיון כפי לפי מה שדקדק יש״י בברטח די״ר ע״כ
.רקוא ?וכילה רקעלס עלי כנקיין כפי והוא ר^ז
’

גכק •

ס׳ אחרי
ל’£ללח איתי לעזאזל פ־׳ ראכ״ע אחי שלושים
ושלוש קמצאנו הטונה רתהר ל ג מפסיקים
מפסוק זה הזהיר הכתוב ולא יזבחו עוד לשעירים
.דאעפ י שהתרתי זה לעזאזל ולא עור כמ ם הרמכ ן
ז׳ל ועיק כקשו׳ מקי"מ כ כ ק ג סי׳ הק״ג •
אלהיכם הא חם תטמאו איני אלהיכם
אגי
ואתם נפסלים מאתרי ומה הנאה יש
.לי ככם ואתם מתחייכים כצייה לכך נאמר אני ה״א
א?שר לומר עפ״י מ״ש רז׳ל כי ע״י העריית יכת
.לעע״ז ע "נ מ״ש רז יל ט טון שהקכ״ה הוא שי
שלני א״א להיות כליה יכן פי׳ המפ' בכ״ס אני ה‘
לא .הביתי ואתם כני ינדאל לא טלתם א״ב שפיר אמר
.דחק סקמאי היי אקם עוע״ז וכיון דאקם נפסלין
.מאחרי ואיני אלץנים הרי זה ט־ם ראקם תסחייט
גנציה הקך ואתם כלי לא כליתים .וכאשר הכט-שקי
ע״-י הנביא .ואיתן לא אעשה כלה וק׳ל •

ה*

שפיר הו״ל לאומיה לפחית ד׳ פעמים כריכו
מ׳ יפי ועוד לפי רביי ה־א״ם לץמן בר״ס שרוב
גופיה תירה חלוים בה לא יכין זה שנזכ ראש נכנסים
כת אחי כת ,יכחישו זה לזה לא כך תמי לי משה
אכל כשיהיו טלם ניחר לא יע״ש ותש ככה אחרונה
לפי סיר המשנה חי־י נתצ־יש כ-לש כ־חד ליכא שים
הכחש־ 1ה לזה ותמהני על קי ר לתוהרתיג ז'
מתי
שנהב בפשיטות דכונק הר־ז׳ס כת הח־ כת ' Iי'
לאקרן וכו׳ ולא דק יפה ישוב רחת קי' מ ברי ה־כ
מנתה כמרים יע׳ש רצת היה נ־יך לזה מאחר דכדכי־ו
ר '<.
סיא״ס כפשטן וכלשיני לא ימני רש■,
<׳• ,1י;....תבען
וגם הין .לומר דהיי נבנש־םיישי־אל כק הה־ בק ו אשר ן
לא היה שומע כ״א ר' פעמים לבר שהיה חסין שונה
.לעם במ״ש הרב מיהר״י אשבנזי ז״ל ה״ר הרב קו'ר
שם והק׳ עליו הרב קו״ר דא״ג למה סילכים הנק
ראשעם ללמוד מאה־ן וט׳ יע״ש ולק*מ רכיון ימשה
היה למר .למועטי• כדי שישמעו ויבינו הטב לכן
היו נכנסים כת אתר כת ומאחי שכת ראשונה כבד
שמע סיתת מסתלקת נרי שינניסי כת שניה כרי
שישמעו מאהרן אלא דאי קשיא הא קשייא לדכיי הרב
מוהרי״א רכפי דברי .הברייתא א״א לו'  pשהרי
בברייתא קסני להרייא נסתלק תשה וישב אהרן וסבן
כמי בדברי הרב מוהרש״י ז ל שלא הכריח קי’ ע״ר
סרא״ם אלא ממ״ש נמצא ביד אהרן ד' ונס זלק משה
--------י---------------יט׳ ודוק ------- —----------------- -ואהבת לרעו כמיץ ארע״ת זה כלל גיול כקורס
כיאה לפר’ ,עמ^יטגו כחיי]ס׳ בא
•ע’פ וישאלו איש מאת רעהו ”ואשה מאת יפותה וזל
,יראה לי ט מס שהומר לי רעט ו־עיתת רקו־ם
מת״ת היו כל הכריות תגרים כאחי אכל לאחי מת׳ת
דהחזיר הקביים את התירם על כל אומה ולשק ולא
קכלוש עד שקבלו־ יש-־אל יצאו כל שא־ האימית מן
האחיה וסיעות ונשאר השם .מש לעש כנ״י כלכד
שנקייאו אחים ורעים למקים היא שכתוב למען אתי
ורעי וזהו שדישי יו"ל לכל חכירת אחיך ולא טי וכן
ז״ש־
לא השיך לאחיך אסיף ילא טי
"ואהבת לרעך ומי הוא רעך לא מ??ר הומיה כ א
איש אשר כמק■ איש הישראלי וענין זש כלל גד ל להכ-יל
להות״ע כסיכה רעך • בקו־ ה עם התייה כלומר
מקבלת התייה ואילך יצא לכי הכלל הזה דכא מקודם
נ .יו כל ההומות ההים ו־עים ועתה ק*יב לס זקיים רטלם
ידעו תותי הססיל האבם ואחדי־ת כל האשית עש
עם בנ׳י .יסא רעוא ריצמת פו־קני ויקרב משיחיה
סמן
שיכה תקום יכיל■ זקן וטי מת שהחיטם
שינה בפיושו עיין ע״ש כיב ק־בן מנסה סי׳

ס' קדו גיש

חב״ג יסרב מחנשקים כסף ס' היי שיה ר״ט ע׳ר •

אל כל עדי 1כלי עלסד שנאמרה ע׳ .זו
בהקהל וכתב הרא״ס אכל פרשיית וטי והק׳
.מוהיש״י כויק״ר פלד סי׳ ה׳ ולא הכינותי רבייו
דהא כיון דקקני כברייתא נמצא כיד אהין ד׳ וכו'
נסתלק חשה וישב אהרן וכו׳ עכ״ל ילא שנא משה
לעם רק פ״א יע׳ש ובודאי דאין לו׳ כטנק סרא״ס
בס״ש שהיו נכנסים כת.אחר כס דקאי לאהרן ולבכיו
והזקנים וישיאל דא״ב מ״ט נשתנה פ' זו דנאמיה רק
כ״א ואדרבה מטעם ררוב טעית תורה תלוים כס

ר5/ל עשי גנאי לשין אתי שמכלכלק זרע האב
בזרע הכן ראיתי כס׳-סו־ר להרב מוסרא״ג
ז״צ שהביא משם סיב נס״י שכתב ת״ל אכל כפ׳
אס’ע חי' ל' קיש ועטה וניאוף ולא ידעתי תחתי
סילק ביניהם דמכל אסר רקודש וע־יס• הם ל' גנאי
עב״ל ולעד'] דמה״ט דהכל אחד היא דקיצר ר׳ש״י
יפתב כאן ל׳ גנאי וה״ט דהוי ל' גנאי משום ששוא
ל׳ קדש וערות וניאוף עו״ב שם הרב חו״ר יכתיב
איתא סט תבל עשו על שם ש חיסל את סחיט תבל
עט

יכי

ווי

ספר יראים

עמוד היראה סימן רה

ריט

העמודים

כה

וא״כ הכל נגזר מבריאת העולם וכו׳ לא יהא רודף
קרבן נחנאל ליוה דאי אכלי כה״ש מס צ״ל רהא
אחר סככוד שאין אדם נוהג מה שמוכן להכירו עכ״ל •
חוסל יה״כ מדאוריית׳אף אם תאמר שאינו מדאוריית'
וקרב קרבן אהרן כתב שכלם חיליית אב א׳ והם
עכ״פ כס״ש מדאורייתא וכ״ה כס ,חסידי׳ סי׳ רס״כ
אתים ומצד האתוס הוא חיוב גדול ועוד כי כזה
דאפילו כס׳ חשכה אמרינן מוסב שיסיו שוגגין ע״ש:
הראה שכלני בצלם א׳
סר׳ח(א)ותמאי״ע
בניחותא כי היבי דליקכלו מיניה :
והוא הצורה האלהיס וכו'
אומר
ע״ש• וכן נתיב הלאאכ
זה כלל גדול כתורס וכו׳
ריח
א' לכולנו אל אחד כראנו
וכת״ב בן עזאי אומר זס
דמצד האחוה חיוב גדול
ספר תולדות אדם גדול
בפרשת קדושים תהיו ואהבת לרעך ונם כולנו בצלם א ,הוא
מזם ופי׳ ראכ״ן סימן ל״ז
כמוך ־ (א) ותניא רבי עקיבא אומר אל אחר וכו׳ ומדוע נבגוד
רסכי דריש כן עזאי זס
הפי תולדות ארם כל אדם זית כלל גדול כותורה ואהבת לרעך כמוך איש באחיו וא״ל הלא
אוהב תכירו כאלו הוא שלא יאמר לו דבר מסור ללב ולא תעשות אב א׳ לכולנו אל א׳ בראנו
תולדה שלו ור״ע או׳ כל ואס תאמר היאך אדע דבר המסור ללב וכי וכו׳ כמ״ש כש״ר ס״פ מ״ו
אדם אוהב תכירו כעצמו נביא אני לכך נאמר כמוך מטך תלמד דבר בפ׳ועתה ס׳ אכינו אתס
ובהא פליגי כן עזאי סכר שמסור בלבך אס יאמרו לך והיינו דאטרינן וכו׳ א״ל הקדוש ברוך הוא
אדם אוהב את בנו יור״ר בפרק שני דשבת מה רסני לך לחברך לא הנחתם אכותיכם אביהם
יצחק ויעקב ולי אתם
מגופו ולהכי כלל של זה ס'
תעבד ’ ע״א מיכן למדנו שמצווק ישראל לאהוב
קוראי׳ אב א״ל לך אנו
גדול ור״ע סבר אדם אוהב
מכיריהן ולהיותן באהבות זה עם זח יבול לבל
מכירי׳ באב משל ליתומה
גופו יותר מבט ולהכי כלל
של ואהבת לרעך כמוך ת״ל ’ ואהבת לו כמוך אבל אס הוא רשע שנתגדלח אצל אפונויפו'
גדול מכלל של זה ספר אינך מצווח לאוהבו כיון שאיט בעול שטיס והיה אדם טוב ונאמן וכו׳
תולדות ,אדם עכ״ל^כצ״ל כמותך אתה מצווח לשנאותו שנאמר יראת ה׳ בך היתימס אלו ישראל
ולר״ע אתי שפיר קרא שנאת רע וכתיב הלא משנאיך ה׳ אשנא שנאמר יתימי' היינו ואין
דכחיב כי יסיתך ונו׳ כנך ובמתקוטטיך אתקוטט תכלית שנאת שנאתי' אכאפיטרו' שלהם הטוכ
והנאמן זה סקכ״ה וכו׳
או בחך וכו׳ או רעך אשר
לאויבים היו לי :
א״כ הקב״ה אפוטרו׳ שלט
כנפשך וכו ,רה״ק לא
אביט אכ הרחמן וז״ש הלא
מבעיא בנך וכתך דאדם
אב א׳ לכולנו ולא המוליד
אוהכ גופו יותר מכנו אלא
סימן ט״ל
אלא המגדל אל א׳ בראנו
אפילו רעך אשר כנפשך
לא וכו' אבל לבן עזאי צ״ל ftiy
הקדוש ברוך הוא בפרשת קדושים אביט אכ הרחמן ומדוע
רקרא זו ואצ״ל זו קאמר
תחיו לא תשנא את אחיך בלבבך וט׳ נבגוד" איש כאחיו וכו׳ :
אפילו בנך ראיס אוהב את ותניא כתורת כהנים וטייתי לה בערכק בפרק סלט(א>דאמרי׳בעון
שנאת
בנו יותר מגופו לא תחמול יש בערכין לא תשנא אות אחיך בלבבך יכיל
וכו׳ וכ״ש רעך אשר כנפשך ל* יכט ולא יסטירגו ולא יקללנו ת״ל בלבבך חנם תרכ ב״ה וכו' בפ״א
דיומא מקדש שני לא נחרה
דיקא • וה׳ זית ר?נס כ׳
מנץ לרואת
בשנאה שבלב הכתוב מדבר ־
אלא כשכיל ש״ח וכו' וכס'
נ״לדמקרא ואהבת לרעך
כמוך י״ל דעכ״פ לא בחבירו דבר מגונה שהוא חייב להוכיחו תירי מעשה רוקת במס' גיטין
יאהב תכירו ייתר ממנו הוכח תוכיח הוכיח ולא קיבלו מניין שיחזור לדאמריקהתם דבזוגא׳
וא״כ אס חכרו נוכול שררה וחבית ת״ל תוכיח ט״ט יכול אפילו פניו משתנות לא יגרש אדם את אשתו
והוא רוצה להסיג גדולה פי• שיש לו בושת בתוכחתך ח״ל ודא תשא אא״ב מצא כס ערות
שיהא גם הוא שוס לו אין עליו חטא פי׳ תוכיח אותו בצינעת שלא יתכיש דבר אכל בזוג כ' יכול
איסור לכן מביא קרא רזה ולא חשא עליו חטא להוכיחו ברביכש ולביישו לגרש אותה ע״י שנאה וכן
ספר חולרוחשהראההקב״ס זהו פשוטו של מקרא לא תשנא אינך רשאי
דוררור ודורשיו ומנהיגיו

סימן

כתיב

לשטא אחיך בלבבך שתאמר בלבבך כן עשה

פלוני דבר שלא כהוגן אלא הוקף תוכיח רו ותוכיחנו ותאמר לו כך שמעתי אומרים עליך אס
הוא משיב שקר אמדו לך חגם חשדתג• אם אינך יודע ששקר אומריס לך אינך רשאי לשנותו
ואפילו אמר עשיתי ורוצה אני לעשות תשובת כראוי אינך רשאי לשגיתו ואם תבין כשתוכיחנו

שחטא לשטים או ננדך כרכרשחוא^ראוי לישנא אז אתה רשאי לשנאותו ואינה שנאות

תל־יב

אלא שנאה הנראית לעין כדתניא כי ותראדה הטור שונאך שונא ישראל ולא שונא  .טי ודא עיר

אלא מצורת דשנאותו שנאמר יראת ה׳ שנארז רע וט׳ ומגלן שבארם שאינו הטן ר־יא ותזהירד־ז
תורה דכתיב לא תשנא את אחיך אחות במצות כענן כדאטרינן בהחוכל גבי עבדיכם דסברי
במצות
רבנן יש לעבדים בושת וקרינן בהו כי עצו אנשיס יחדיו איש ואחיו דאחיו ,הוא
כאשר נפרש לפני כהלואת אביון וצריך אדם בתתר משנאת חנם • (א) דאמרינן בעק שנאת

בנ

23

הנם

*

I

הן הנה שו״ת; מהרב הגדול פלפלא חריפא בוצינא דנהורא נודע בשערים שמי
k

נמיה'יי יסאל הכהן «■׳*
מחלק א״ה וי״ד
אשי הכינם וגס הקרס גרות חכמתו ובעוצם פלפולו •ישר אתרי הדפסת

שני חלקים שראשונים
וכהוכם יכוא ויורפס שמס גם קיצור הלכות טריפות כתוספת מרוכס שהוסיף

הרכ הממכר זצ״ל וליקוטיו הנשמדים מזסכ ירכ פנינים הנמצאים
בגליוני ספריו כמכואר כהקדמה

אפתקס נהיים והביאם תל פ1במ סימם ביותו לכסף חמ׳א אחי סחיומי שבתלפיית הנמרים לזכות את
■
.
.
.
ן
WaanntwJ
....סרבים ולתשות נחת רוח לנפש רבו ולעילוי נשחתו זל׳הס• ובתבוגות כפת פעל ופשה איזה
נליונות בחוב פפם ויפת הישועים  tfritt ppptfaוערוב עמתנותו

העלים את כג1יו ואת שתו לא מיי*

פה ריגייו
כיפות המשוכה של מע' החנם
כמוה״רי חנניה אלחנן חי בהן ס׳גוג

ג כהן ,ישמעאל בן אברהם יצחק עמוד מס  1תודפס ע״י תכנת אוצר חהכמח

ש״ות א׳ת להלכות סוכה סי׳ תרלט

V

והגה בתחילה הביא מר בר׳ו המימרא דפ* הישן דף

סי׳ ס״ת

וכ3

כ״ה ואמר ר׳ אבא בר זביא חתן וסושג־נין
בני החופה עטורים מן הסוכה כל שבעה ויכן פסקו

לה׳ הלל סי׳ תרל״ט
כשגין סעודת שלישית שעושה שמון לסעודת שתריע

הרי׳ף וסרע־בם ופוסקים אחרים ודאף שהר׳אש והטע•
פסקו כר*ז דאמר אנא אכל* כסוכה וכו׳ וכדעת הירו*

בשבת שבתון החג 'אה יש לברן לישב במכה

.מ'מ_.פפוט .המנהג ברא״בז לפיט1יא וכע׳ם הרש דם

 1n׳

wt
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או לא • כבר ידוע דתלייא באשלי רברבי ה״ס הלבוש

במי־ד סי׳ ר״ב הביאו המ סג בסי ,תר׳ע והביא עוד
מ׳ש הריב נו׳ר חאיח כלל ד׳ ,סי׳ י׳נדקעלק דקקמאים

דעת; מענק והב־ח והע׳גד מקנה עזה יכתבו לברן

חייבים בסוכה והוסיף מר ע’ז ט׳ל אלא שאין כיכראים

על כל סעודה וסעודה אפי׳ אס היס לעת; מתחלה

מדברי; לנ״ר יאי« קעסיק במקומות שהחתן והכלה

לאכול הג׳ סעגיות תכופית י ולא יגאו בנתים מהסוכה

אוכלי׳ ביחד תון החופה והקרואים אוכלים חוץ לחופה

לפי שנהנו העולם כר’ת דס׳ל דקכע; הכרכה על כל

לבדן אבל במקומותינו שאוכלים הכל ביחד על סלחן

אכילס ואכילה וא'כ מסתמא דעתו של אדם שלא תהא

א׳ היה נר׳ לו׳ שהם פטורים מן הסוכה ובו עכ׳דע

והמ״נא מקנח ע!ס דס׳ל דלא יברן כיון שלא הסית

ברכת לישב בסוכה פומרו אלא עד שעה שיהיה חוזר
וסועד יעיד בארובה בס׳ם תרליט 1בב’ח ס״ס תר’מנ*■ .

וליעד לא זו דאין ניב ראיה מדברי; לחייב הקרואים

בסוכה במקומותינו .שאוכלים עם החתן לא אף ז; דיש
ראיה מדברי; להיפן יהיכא דאוכלים עם החתן ודא•

ואני בעוניי נ׳ל להכריע בזה עפ׳י לבדי הב׳ח בסי׳
" רנ״אבענין עשיית הסעודה שלישית תכופה לסעודת

פטורים מן המכה דאיעג דלאו בפירוש איתמר מ׳ע

מחיית וז׳ל כתב עהרש׳ל במרדכי כתב ששוב להפסיק׳'

מכללא איתמר דהר* לא ח«?ב .הקרואים בסובם אלא

מעש ביניהם שלא לייעל ידיו מיד אמר □יכת הממן•

עכח החילוק שחילק בין הסוסב«נין סרנילין ליסב □ת;ן

וכן ראית* נוהגים להפסיק מעט בי ת או בטיול קנ<

החופה עם החתן והכלה דפעורים משום נערא "דחתן

ע״כד וכן אני נוהג בכל שבת לילך בחוץ ולעשות

דאין ל; נחת רוח אלא בהמתו עם אנמית מרעיו

עקירת מקום בין סעודה לסעודה וממילא יבול ג״כלברן

וענטער פטור מן הפוכה מש אב בשאר קרואים שמזמין
לסעודה שאינה רגיל"" ליסב ביוון החופה וכו׳ ע’יד

3ה׳ סוכה דכשתרית כשגער סעודת; יקום ו״לן וימתין

וק׳ל:

ליפג כסוכה 1ק׳ל וזה לע־ד בונת מנהגי עהרי׳ל׳שכתב

מעט בדי להתשב ב׳ סעוד;ת באשר מסיח דעתו
מסעודה ראשונה ויחזור ;•ברן המוניא וליפב במכה
ויסעוד סעודה שלישית וכו׳ ע״ש ודוק:
הק׳ ישמעאל נר׳זס״ה

זהן אמת דמהמסן דבר* הגיור שכתב אח״כ אין נר
כן סהר* הוסיף על דבריו סנ׳ל «״ל וא״ת הר

עכ’פ יש שמתה לחתן בקרואים וכו׳ ואיי :וכו׳ נקרא?
עוסקים בענוה וכו׳ והעוסק במטס וכו׳ דבסוכה אין
יכולים לישב בשרוחה והם מנטערים ולל דממה ז<
 nnotstחסן נכלס «»י! קלי* *0א דאינה אלא^לכבר

סי׳ ס״ט

חחחן 131׳ ואינו בדין לדחות מנות סוכה וכו׳ דכבור
סמים עדיף ודברי׳ אלו מתורתן 0להת1ס׳ הן דבסנהיר•׳

לה׳ הגל׳ סי׳ תר׳ם

רף י״ע גבי מלן לא חוצץ ומ' דקא׳ ר״« דאם רבה

לפירעצי

לחלוץ זכור לט1ב פרין והא אמ׳ רב אשי וכו׳ עצן

'

שמחל על כבודו אין כבות אין ככודו מחול ומשכי
באתי להשיב מפני הכבוד על הפסק שסלח ל«

מנוה שאט וכתב; התום׳ דכ׳הג לא מפכ« עלהודא

עשי ת בענק הקרואים לסעודת חתונה בנישואין
שכחג המומת אם חייבים בסוכם או לא שהאריך
למעי״תו ע ז והעלה דחייגיס בס ונפשו נפש היפה
לשא ול הניע? אלי היס הדיבור אחוס דע♦ אם אני

עלן שעבר לפט הכלה ביפב דכתובות גכו׳ויל דהתם
איבה מנוס כי אם בשביל כבור החתן וכו׳ וכבוד המלך
מהבא דעיקר מנות שמחת חתן אינה אלא מפני מבור

עולה בהסכמה אתו בזה וזה החלי בעיה:

<א'כ איגו בדין לדחות ככור שמים.יומי <א־כ אין

עדיף אבל הכא גב* «בוס איכא מנוה ע׳ב וכו' שמעי*

והנה
 aכהן ,ישמעאל בן אברהם יצחק עמוד מס  154הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

ש״ות א״ח להלכות סוכה סד.חר׳ם
לדחות שום מנוס מפני שמחת חתן וכו׳ עד כדאמרינן ■

«ת׳ והודעת להם את הליין זו .ב״ס ילכו זה ביקור

ובי מקרא מנילה שמבטלים בקעים מעגויתהוכו'
ואסיק! הפוסק♦ דהיינו דוקא בשיש פסגת אח־כ דאל־כ

חולי' וכו׳ וחשבו סכל פועל מאלו הפעולות מנוה בפ״ע

הרי מבואר יכל •אלו הפעולות סל נ*מ שבכללה יס,

סנדדנו הוא לנאתידי חובותינו לדעת דש« דסל לחתן

מעת משמח חתן וכלה הה מן התורה שהרי סם תחת

וכני חופה מקרו עושקי' בסנוה כל ז' אמנם הרא׳ס

מ׳ע דואהבת לרען ובכלל •והלכת בדרכיו •ובן מנאס

מפיק דלא״מקרו פוסקי׳ במעה והא דפטיר* משום דאי

נ'כ ההמ״ג בחלק העסק מנוס ז’ תמת עשה דוסלבת

לא חדג בסדי מתן עגטערי' וכו׳ נם הר'ן כתב• ו«’־•

בדרכי! ע ש ונםהרמכןבשורסא׳ נתב דכל אלו סדכרי׳

עפ דמדמ׳י' א;; נר" ד0״ 5דאעי' כמקגס סהקתאים
אוכנים עש כמתן חייבים בסוכה לפי שהיא ענוה קלה

ה? תקת עשה■דגהלכת □דרכיו והוכיח כן גס .מדבר•

הרעבס .ענוה ח׳ שהבאתי למעלה וא כ ק׳ אין כתב

ואין לימות שוש מעה דאוריי׳ מפניה• אכן מלבד דדברי!

הרמבס ברעי׳ד מ? ,אבל מ ע של דבריהם לבקר חולי"

מתי’ אהדדי מרישא לסיפא ברמן דין דבריו  ifeשכתב

ופל דאין קרי ליס מ״ע דדבריהס כיוז שהם תחת מ׳ע ■

דסממת מתן מעת קלה היא תימא תימא יקראו מכמה

דואהבת וכו׳*

jbeilהדאדא .כ אף השוסביני' ובני חוס© יתחייבו
בסוכה דייל בער סעעא וק ל ואע״ב דלדעת הראש•

הנ״5

יישיתי להי׳ב מג*לת אסתר בסוף שורש א*
?הרגיש בזה ותיק ןז לולפ״ד כי הטעם סאע׳.

והר ן יכתבו דטעמא הוי משום דמנטערי׳ אתי שפיר
מ מ .השתא קאי הל? על שיטת דם *■מדל דטעספטור

בהם שסם נ'כ מדרבנן הוא לפי סדלשום א׳ לא׳ מפסוק

.

’

השושבינים הואי משוס דעסקי במנזה.
מזוז סרנה לדמות זס למקרא מניצה ?אין שגס עמס

)

מעה א׳ וכו׳ והוא אומת ית׳ ואהכתלרען כמון עכ׳ד

אין סוס מנוה דאגריי' וכו׳ ואזכ אף אעו נאמר דאין
לדחות ממת סוכם ובו׳ מפני מנוס קלה ובו׳ ובל זס

אוצרהחכמריו

.

ולא ידעו סכלזאלו הפעולות ודומי/להם גכנסגת תיית

והודעת לסם וכו׳ ולא מפסוק .ואהבת ולכן אמר נהם
שהם מדרבנן כי פשט .הפסוק ההוא איננו על מה שדרס/

ראותי׳ ניסית מפניה נר׳ מכין ריבי עיניו דס׳ל

בו עכ׳ד אף לפק ד אין מקום לתירוצו דאבתי תין
יהודה ועוד לקרא וק׳ל אבל צלע׳ד לפונת הרעבם לו*

ז׳שעחת חתן וכלה הוא מדרבנן כמו מקרא מנילה ולהכי

דאע׳ג דהוניאו מבעים בל א׳ מפרטי מנוס זו מפסוק

קרי ליה .מנוה קלה ואס יו כונתו אעינא דהן אמת

והגדעת להם עכ׳ז אין לענות בענ״ן התרי ב עמת

דמדברי קרמבש רפי־ ד מה' אבל נר׳ דס ל דשמחת חתן

סנאערו לעסה מסיני למנוה בפ*ע כל א' מהם דהיינו

וכלה היא .מנוה דדכריהם אבל כנד זה סיים וז׳לי ואע־פי

ביקור חולים וניחום אבלי' וכו׳ בעבור שדרשום מפסוק

שכל מעת אלו מדבריהם הרי הס בכלל ואהבת ליען

והודעת להם וכו׳ דבאמת א’ז אלא אסמכתא בעלמא

כמון 1נ?ז בס'המנות מ:וה ח כתב וז ל שמונו להלמות
לו יתעלה כפי היכולת וקגא והלכת כדרכיו ובא בפי׳

it

הדבר♦' .ואסעכגס אקרא

בסוטה דף « ד מה הקב־ה חמן וכו׳ ע ש הרי דם־ל

לשיטתיה שכתב בס' המנות שורש ב׳ קנ״ל דכל דבר

דדברים אלו הם מעה מן התולה ואענ דבסורס א׳

שאינו מפויס □תורה ונס אינו הל ע אלא פי* רדל

הסיג על בה נ סמנה הלבשת פרועים למעה ע שהדבר

על מ׳ס יתויה קרי ליה הרעבס מד'ס וה'נ מנות

פשוט אנל* שלא השיעאלא לפי סמכה הלבשת ערומים

סכ 5

ואהבת ליען כעון דפי׳ רז׳ל שכולל כל הפרטי'
קרי להו הרמבם י׳ס אבל לא שיהיה זה דומה לשאר

ממעת ואהבת ליען .כמגן או מעמת והלכת בדרכיו

מילי דרבנן דהקלו בהו כפעס דברי׳ דודא♦ כל אלן

שם וז ל «זה געלם מזולתינו סמנה הלבשת

הפרטי׳ שפירשו ז׳ל ע’פ ואהבת וכו׳ הס מן התורם

,ערומים וכו' ולא ידע שנכנס תחת אמרן די מחסורו

ז1א שאין לענותם לכל א* למנוה גפ׳ע הואיל ואינו

וכו' ע'ש אבל ודא♦ נס הרמבסעודכדכל פרטז המעה

מפורש □תורה כל הפרט♦׳ אלא הוא פירוש ספי׳ בן

ט® מן התורה אלא דס׳לדאץ למנות כל פרטי המעה
למעה בפ ע לעמן מנין התרי נ מעת וכיונא ביס

רז׳לוזה 'דועהלע׳סהרעבםברפ׳א מה׳ אישות דקידושי

למעה בפני ענעה ואינה אלא פרט היונא מן הכלל
שכתב

בתב עוד שם בשורש בל' וז׳ל והנסמכים במחשבה זו
| .שנו «ללה«!ת.ביקגר שולז׳ וניחום אכלים ‘131לאומת

’ “/

“

~

—•pr

דחכמי׳ פייסו דמעת ואהבת לרען .כמון קולל כל

דוהודעת להס וכו׳ ואזיל

בסף הוא מדברי־ סופרי' דמסגס דאינו מפורש בתורם
בפירוש קרי ליה ’ הרמכס ד׳ס כפי מ״ש נס׳ המגית
בחודש .ב׳ כנ׳לוכבר האיץ הרענן בהסגגתיו שם להין

ך־-־ ----------- -----------------------
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ש״ות א״ח להלכות סוכה סיי תרם
נלד הרעבה אבל בכר הוכיחו כל משאי כליו דאין

ליפער מק׳ש ומש״ה כיון דשתי עמת לפני; יקרא ק'ס

בונת הרמב® לו׳ שאינם מן התורה אלת בונת ,דאין

להוי ממה עוברת ואח'כ יתעסק בממע תנאומין ודוק

לעמעם במכין התרי׳ב ממת וכע׳ס הה׳מ והכ ס סם

וכמו כן ק׳ מע’ש □פ' היה קורא דף י״ר החופר בון
לעת ממור מק״ש ופו׳ ומכל ממת וכו* ופילס** משום

<ה״נ מתפרס*’ דבר* הדעבס ברעלי מס׳ אבל סנ׳ל

דכעוסק בממה פמור מן המנוהע״ס והיי חפירת קבר
לקבורה הנא תחת ואהבת וכו׳ פחו לשעוא ח;’כ כמ'ש

ברע׳א מה׳ אישות והלב מגילת אסער בשורש ב׳ הנ׳ל
ודוק נזם פסומ ובמר •
וסאחוי עלות דלסמס חתן וכלה הוי עמה דאוריי׳ ק׳

קרעכם ברפי׳ד כה׳ אבל מ'ל ולפי דברי הנ;’ר ה״ג

ע״ל הר□ נלר הנ ל יחשב לדמות ממת משמח

הו לל דפבוד סמים עדיף ומם שחשב הרב ז״ל להביא

מתן וכלה לעמת מקרא ממלה דאין שוס עמה דאוריי'

ראיה מדברי התוס׳ דסנהדרי׳ «־צ כלע״ר דלא זו דאק

־־נדחית מפניה דלבאו׳ ני׳ מזה דס׳ל דהמנוה לשעת

מסם ראיה אלא אדרבא יש משם סעזרה לדברי; דקעני

הלב מיא דרבנן כמקרא מנילה מה שאינו פפ׳לץאבל

התם מלץ לא חולץ ולא חולמן לאשת ,לא מיבם ולא

הסיתי פומ; עין ממני ע״ד הרב *ל חזינא דאין זה

מיבתין לאשת; רי ה או' א® רנה לחלק זכור לשנב

ימנעו מ׳אדרבא מדברי! מוכת דנם סוא הבין דמ״ע
לשמוח חו׳כהגיא דאוריי׳דאל*? תיקסי ל׳ל ל; ,בעחלת

ע״ב ואס איתא דאין סוס ממה דאוריי׳ נרחית מפני
הכבוד מסוס דכבודשעיס עדיף א״ה תיקשי למה נדחית

דברי; דכ׳ק דממת שמחת חען ופלה הויא ממה קלה

מ»ת מלינה וזבום מסוס כבוד המלץ אנ׳ל דכיון דסתורה

דאינה אלא כדי לכבדם איכן ב-ין לדחי ע ממע חופה

מותה שום תסי® עלן מלן ;ניותה ממת מלינה ויכום

נדכבוד סמים עדיף בכ׳ל תיפוק ליה יאק שום ממה

זו ענוה וזו ממה וא'כ שקולי® הם דהאי עשה והאי

דאוריי' נדחית מעני ממה דרבנן אנ׳ל דנם הוא דל

עסה וסב ואל תעשה עדיף אלא דפליני ת׳ק ורי׳ה אם

פגי וקביל דלסמחסלב הויא ממה יאור•*׳ לא דמסמע

יבול סמלן למחול על בבות לחלץ וליבם או לא וע״ז

ליה דכי היכי דחזתן דאין  4&10ממה דאוריי׳ בידחית

כרין השם לרי הואמ׳ י״א מלן שמחל על כבוד; אק

מפני מקרא עגילה לעז שהיא קלה ממנה להמתה מדרבנן

חבות מחול ומשני ממס שאני כצל דרי׳ה ש־ל דע’כ

שוס עמה דכבוד סמים

לא אמרי' דאין כבוד; מחול אלא דוקא לדבר הרשות

בידתיע מפני שמחת חלה שהיא קלה מענה להיותה

אבל לדבר עמה יכול לעמול ןע״ע אף לדידיה אין

לבבוד חלה שהיא קלס מכבוד שמיס וק ל:

כופון אות; למחול על עבוד; וכ’ב שאינו מוחל פשור

אמנם אשוב אעעלא עד ז׳ל דלפי דבריו הי׳ל לו'

מן סחלינה נמן הימם נכתב ,ע׳־ז התום? □ד״ה עמה
שאני נכה’נ לא עשני הס ס נבי מלן שעבר לפני הכלה

ה ב איע לן לעימר דאין

‘

■
י

י

IF

דאין שום• ממהמערלב מנות נדחית מפכימנות

ואהבת וכו׳ והרי מסכה שלימה שנינו עי שמע; ממול
לפניו פעור מק׳ש וכו' וס׳ה מכל ממת האעורוע בעורם
בע״ש שם המפרש ,,וכעב! שם העום׳ משס היי־ו׳ להוא
מפני כבודו של מת ולפי דברי הנלר הי לל דפבוד

בכתובות רף י״ז למשני פיסת דרכים הנאי נאעאי צא
מפני ממק שאני וי׳ל דהעס אינה ממס אלא בשביל

כבוד החתן נהכלה וכבוד מלן עדיף נכו' נא״־כ ליכא

מנוה אבל נבז יבוס ממה איכא ע״כ נבונעם פסועס
דע׳ב ל״ק רי״הדיכול העלן למחול על כבודו כדי לקיים

שמים עדיף וכן עגן התם קביו את המע וחזרו אם
<ולי׳ להעחיל ולגעור עד שלא יניעו לשורה יעחילן

הממה אלא כסהמנוה היא ממה מנד ענעה ולא בסביל

ואם לאו לא יתחילו ופי' ער’« דענחועי אבלי׳ דאוריי*

כבוד כע ,ממת חלתה ו«ב;ם אבל כשהממה אינה לא

מעמת נ״ח ע* 0ואע׳ג דהרעבם טלי מה* ק״ס דק
סייס בזה ולל לא יתחיל אלא ינחת; האבלים ואתר

בסביל כבוד כעוממת שמחת חו׳כ צא שיין לו'שיוכל

שיפחת מהם יתחילו לקמת ע'כ ודייק הב*י ע־ז □א״ח

העלן ,למחול על כבודו כדי לעבד הח;'פ משום דכבוי
מלן עדיף וה״ה יהתנס' ,סומ׳ל דהס׳ס לכתובות' לא

שי ע ב דדוקא אם יס שהות לקרות; אח*כ לא יתחילו
אבל א® אק שהות יתחילו וכ*פ הנסה קם בס״ד ע־ס

משכי הכי משום דלא ק«* 5ערי׳ס אלא פת׳ק דס׳ל
דאף לקיים ממס אינו יכול למחול על כבודו אלא

9א פער לה הענ׳א בסק׳ד וז’ל ואם לא; יקרא ק־ש
•קולם כמן שעדיין לא התחילו בעמע ענחומין ע'כ

דניתא למ לו' דאותה סוגיא אתייא ככ״ע ודוק
וממרי דהודעגו את כלזאתאא׳ע אין מקום כלל למ׳ס

‘.מיון תגדק לא מתחיל ,לא מיקרי עוסק בממס

הר׳ב ״׳ר ע׳ד  •p9}0אל; ,זס לסוכן שמע*

ייע אמת

(יסער

״

עיט
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ייי*א

ש־ות א״ח להלכות סוכה סיי תר׳ם
עהכא דעיקרמצגת שמחת חתן ליתא אלא מפני הנבגד

דאי לאגמעמא רמנהערי׳היג חייבי' גתיפגק נ*ה דבלמב

גא’כ אינג ד«ן לרחגת כנגד שחים מכני כבגד הגייגת
ע*כ דמה ל« אם שמתק חלב יהיה משגם נבגד ס״ס -

הא*מעמאפמגרי'משגם דעגסק בממה גכל ;א׳ת דק"ע.
דהגנרן לל סעתא דמנחערי' משגם דאל־ה היג ק״׳בי׳.

היא מ ע דגאהבת לרען כמגן כמג מ ע של הכגנה גני

אע*ג דעכקי במנגה דע*כ 3א אחלי' דקעגסק במעה!.

פמגר גנג' אלא כשא׳־א

לקיים שתיהן כח ש הד־ס׳באו■

היכי דיס כבגד שמים □קיגם חגגת סגכה כן יש הבגד
סמים בקיגם מנגת גאהבת גכג׳ גכיקדהאיעשה ממילא

בחילגסיג לסגכה דף כיה דיה שלגחי מעה גכג׳ גלש

הגי תחת הכלל דהעגסק במעה תשגר מן המעה• גאין

גכ'כ הראיש שם עי־ד גע כ הגע־ן לג׳ טעמא דענמער*/׳

להכיא ראיה לסכית סגגיר הכיל מתיש בסגסה דף מ׳ א

נגד זה ק' דכיגן דמנמערי' לל׳ לפשרם מהעם יעגכק

גבי אגריפם המלן שקרא עגמד גסכתגהג חכתי׳ גפרין

בענגה תיפגק לי

עיז גהא אר׳א מלן שמחל על כבגד; אין כנגדג מחגל

דמהסגניא נגפא מגכח כנד דברי הבג׳ר לשעם מעמד׳
ליכא אלא לגבי החתן גלא לגבי הסגשבנים גבנז החגפה

;משני מנגה שאני ע*כ דכר׳ מזה דככגד מנגה עדיפא
מכבגד מלן אע־ג דככגד מלן גיכ הגיא מ־׳ע דליקא

למצמער פמגר מן כקגכה גע*ק׳

דעל מ'  0דחתן גשגשביניג גכג׳ פמגרי' מן הסגכה מפגם
דגעי למיתדי (כלל דמש׳ה פמגרי׳ מסגס דבעי לשמגש

דמ'מ מהכא ^מלמי' דהדבר תלגי ברעע ;אם איתא
דכבגד מעה עדיפא מילל דחי"□ למחגל על כבגד;

גהעגהק במעה פמגר מן המנגה כמ ם סר׳ן) פרין

בשביל כבגד שמיס געגר דכלאה תיקשי על הן שינגייא

גליכלג □כגכה גליחדג □מכה גכג ,אבי* אע' גכג' גרבא"

דהתינחלרייהדםילדהמלן יכגל למתגל על כבגד; בשביל

מסגם נער חתן גפירישי שהמקגם בר גפתגח גכל גנגש
לשחק עם כלקג ע״כ הרי־דלא קא' דאיכא צער אלא

כגתיס מה נענה..
ע*כ נלע״ד דמ׳ס ע״ז .מנגה שאני ר״ל מצגת קריאת

לנכי החתן כמ ש יש׳י דמעם זה לא שיין אלא בחתן

מעה אכל לתיק דרי׳ה דס׳ל דאינג יכגל לחחגל גקי״ל

גגפיה אבל לגבי השגשבבי׳ גנני חגפה לא שיין מעם
זה אלא לכיקדהחתן פמגר ממילא גססגשזעמג פסגל«*

התגרה בעמידה שאני דהגיא עשה דכבגד התגרק
דעדיפא מכבגד סמלןכדאמרי' □פ׳ סכגעת העדגת דף

מסעם דנריכי׳ לישב כמקגם המתן לשעחג גהעגסק

ל' הא* עשה גהא* עשה עשה דכבגד התגרה עדיף

במעה פמגר מן המבגה היי דלא שיין מעם דמנמעדי׳

;מש׳ה אם .מנחל .על כצגדג לקיגין מעגמד משגבח

לגבי השגסבינים:

;מצאתי .אגן לי ממים :התגס' בכקנבגת דף « fהכ ל

והן אמת דלפי האי נמי שכתב הרין בד״ה חתן גבל

דיהפרפת דרכיי הגאי׳ הכאלא־מנ־ל ממה שאני כדאק׳
בע' ;אל; .נאמרים באגריהס .סקדאי מעגמד דהתבימעה

פמגרי׳ מן התעלס גכל דסילרבתר נסגאק גבעילש
לא מ«קרג עגכקי׳ במצגס ;האי דפמירי ממכה מסג©

היא שיש למלן לחלגק ככגדלתגיה פחשגבק תמנג אבל־

דמנמערי׳ הם כל היכא דלא חד; בהד* מתן כל ז׳עיב

סכא־ ליכא מעהדעבגד; עייף ,מכבגד הכלה ע׳בגלכאג'
^ק' למה דיקדקג לג׳ דהגא כיעד ליערה גכג׳ גלמס לא*

גכן לפ'ד הרא ש דעי׳ גזל גמאידפמרר* סילא •הסגסבכי"

סב* לס; לג דשאני הכא שהיא מנגה כמ ש בסנהדרי'
מ ל אצל דכגנתם כמש׳לגדגק באגפן דאין קיגכו
לדבי* הנ;’ר הניל אלא האמת ה;א דמיע לשמח חלכ=

;בכי חגפהמן התפלה גתעילקלאג משנס דעסקי בממש
נינהג דא*כ אפי' מקיש נמי מיפמרי אלא ;.דאי לא;

עגסקי׳ במעה נינה; גכג׳ גהא דפמירי מסגבה משגם
דאי לא חדג בהדי מתןמ&עער«'היג עכ׳ד לדידהגגדא•

מג* □שאי מ ע יעלמא גשיין<םגה לג׳ .דהעגסקובממה־

ברין לע' דמ׳ש רבא משגם צער חתן י״ל דהחתן פס;ר

המגד מן הממה .
אדי■5* 0יי מסקי; ־של הנג׳ר מ׳ל שכת□

עשנם דמנמער גממילא גםהסלסבני' גב'ח המגרים מסג©

<יי
:

גז ל ־גא ת הרי יש שמחה' למתן בקרגאז' גכל׳ גכיגן

סהגא שמת בהם גכג נמצא; הקלגאי׳ עגסקי׳ במצג©

;סימסין במנגה פ«גי יכל דבסגכה אינם ’כגלי׳ לישה
נהתחס גהם מנממיי ;יל יעמת שחלב ממס קלה

י* ״*׳ 9־1׳ Pייייי׳ ל־ל יני׳ן י־עגפין O.--W
לקמ י ליס

ימ>wt«« .י'׳ דמשמנג

 -זידאי

דמנמער,׳ אי לא חדג ;אכלי בהדי חתן אבל  ifiiג0

לדידהג מגכח יאי ■לא אכלי בהדי חתן גלאי חייבי♦
במכה אעפיידהם גיכמן הקרגאיסגעכ״ל דה״סמסג©
דגדאי לא שיין לג׳רפמגרי' מן המכה עשגם דמנטערי*

מ׳5

לפי שאינם יכגלי׳ לישב בהרגחה כדס׳ד דהנג׳ר
;כן בדין יא־כ □ימלת מצגת סגכס כל במה דרבים בנ«

סכית שאינם •מלי" ליסב כהדגמה אלא ;דאי ביל דאין
*

3
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iער

Jiiiisifrww

..

ערות א״ח להלכות סוכה סי׳ תחם

עת

בער זה כדאי להפטר מן המכה ;ק״ל.

ואח'כ כתב ור׳ש לא קא׳ דשושבני׳ וב׳ח חייבי׳ לא בק׳ס

אכן כדי ליישב לברי; דלא לימא כ*כ עיצעא דעמיהא

אבל כתפלה וכו׳ מודה וכל ולא משום דעסקי במנות

נלע״ד דכונע; קיא עפ״י מ ש הר'ן לעיל מזה

וכל כמש׳ל וק' דאין כתב ולא; עמס דעסקי במנות

בע׳ הישן אמעני׳ דשלומי מנוה פטורי׳ מן הסכק לאעיג

היפן מיש בתחילת למנו דהני תנאי אית לסו דהעוסק

דה׳כא דאע׳ לקיים שתי המנות לא איעמר האי כללא
דקעוסק במ»ה עמי מן המנוס מ״ע היפא דלקיים

במנוה פטור וכל אלא דת׳ק מחייב בק׳ס ממם דבקל

יכול צכוין וכל דמשעע בהדיא דה׳ט דתיק פוטר בשאר
דברי׳ עמם עוסק כמנוה אלא דמחייב כק״ש ממס

שתיהן נורס קנע עורת אז ;דאי פטור עיש וא״כ כיון
משתא קאי הרב ז׳ל לפגם מאן דפ׳ל דסטעם דשושבני׳

דבקל יכול לכוין כלל דהלל כיכול לקיים שתיהן דבכה׳ב

וכיח פעורי׳ הוא משוס דעהקי במנות שממת חלב

לא אמרי ,דהעוסק כמנוה וכל כמ׳ה הרא׳ש לעיל מזה

והעוסק במנוה ובל .מסיה כתב דביון רגם הקתאי'
שאינם אוכלי׳ על שלחן החתן יש בהם שמחה לחתן

אמעני׳ •דשלוחי מנוה פטורי׳ מן המכה ע׳ש ע'כ הדבר
כמט אכלי דמף דבריו קיימו דוקא לר' שילא דס׳ל

וא'כ מיקרו עוסקי* בעמה ממילא יש לפומרם מן המכס

להרא׳ש דצמדיהעכ׳ל דס״ל לאין לפטור סשושבני׳ וכו*

משוס דמרזחא לה; לקיים שתי המנות כא' לפי שאינם

מטעם דעסקי בעמה ממם דאע׳ג דודאי גם דבי שילא

יכולי׳ לישב בהרווחסבסוקה ;ע׳כאעיג דאין זה חשוב

אית ליה דכעוסק בעמה עמוד וכל מ׳ע בכה־נ ס׳ל

בער כ*כ לפער; בעלמא ממהק משום מנמער מ ע

דחשי□ אפ' לעמת שתיהן כיון דיכולי׳ לקיים מנות

חשיבדךתמרתא לעמר; היקא למתעסק במנוה ודוק

תפילה ותפילין ולקיים אח'כ ענות שמחת ח;״כ והוכיח

לא דסער הרב יה משוס למנות שמחת חלכ הוי מנוה

הראיס זה ממם דאל״כ מ״ל לר׳ס לפטור המשבני'

קלה ואין ראןי לדחוע שום מנוה דאוריי׳ מפניה משוס

פ;׳5

גם מקיש דכיון דחתן פטור מק״ס אינה! כמי
ליפטר כיון יבאותה' שעה סע *מלי׳ לשמח חלב כ•

יםעווהעאחר דכבר הראיתיבאנכע דדכריו לו הסמן

היכי דעה׳ם פטרי' -לה; מתפלה ומתפילין ע׳כ מברן

המתמיהים והוכחתי דנה במנוה דלשמח חו כ

היא״ס לל דר׳ש סיל דאין זה תחת מג עוסק בממס

איתמר האי כצלא דהעוסק במנוה וכל א'כ ממילא מקום

פטור וכל כיון מכול לקיים הממה לשמח חו׳כ אח׳ס

•ש בראש לל דאפיל; אם אין הקרואי׳ אוכלי ,עם החתן

<ע׳כ המשבני' וב׳ת חייבי׳ בקיש ןא״כ ממילא ב״ל

«זי; פעורי׳ מן המכה משוס דעוסקי' במכוה בע״ש
היב ז׳ל וכלל ואע׳ב דלפי קא׳ב סקעב ׳הרין סנ׳ל

למאי לפטר• נם לר׳ שילא מן העפלה ומן התפילין

דכבוד שמיס עדיף וככ׳ל:

לאו ממם •דעסקי בממס דבאעע אין  01נקרא עוסק

אחר נישואין ובעילה לא עיקר; הקרואי׳ ;ססושבני,

בעמה לרימה כיון מבול לקיים המנוס אח’כ כי סיכי
למחייבי׳ להו בקיש למדיה׳ מהאי טעמא אלא עב׳ל

דמשיבי עוסק 6במנוה קל ז ימי החופה וכיון׳ דסוא

למדיה דס״ט דפטרי' לסן מתפלה ומתפילין משום דשביחא

אינו מכריע טס איע לן למימר דאין הספיקות של;

שכרוע 'וקלות ראש כנלעיד בפי ,דברי הרא״ש וכעת

מוניאיה מידי הוודאות של העוס׳ בדף כי; ע׳א ד״ה

לאיתי להיב״ס באיס סי' ליס ד״ה חתן ;שושביני; וכל

חתן פטור מק״ש וכל דעבואר מדבריהם דס״ל דפיטור

שהק׳ על לשון היא״ש הקל סנ״ל ויישבס־ קנת על ירך

שתןוהשוסבני' ובני חופה מן המכה הוא ממה דעסקי
מנוה עייד ונס הראיה דכעבעל דברי ל שיצא דלאן

מ׳ש עי״ש והכאני שכיוונתי לדעת; ז״ל:

עוסקי בעמה ע׳מ לפי התירק הא׳ שכתב שם ס״ל

משום דעסקי בממס וכל דא’כ אעי' מק׳ש נמי נפטר•
וכל כלל הדבר פשוט אנלי דלא כתב כן אלא אליבא
קר׳ סילא אכל לת׳ק ודאו נם היא׳ש מודה דהטעם

דפעור,׳ הוא ממס דעסקי בממהועדע יאלת׳ה דבריו
סתרי אהדדי מרישא* לסיפא דבתחילה כעב וז׳ל הני
יונא?< אית! לה; דהעומן במנוה סמור מן המנוס אלא

דילק מחייב להו בק״ס ממם לעיקר כונה 'בפסוק א׳

ip#
׳י

י«4־זצמין*כל ור ש סבי 7חתן א׳6ל<לכוין
.

וא״ג כל זה הוא תקא לריס אבל לתיק גסלהדא״ס אס?
׳

 -דהטעם דפעורי׳ מן התפלה וכן מסוכה מאמשום

דמי בכלל עוסק בממס דפטור וכל ובזה מיושב אנל•

•ז״ש בגמ׳ ע׳ז מאי טעמא מסוסלבעי למיחמ וכל ע׳ש
ולכאל ק׳ לע״ד סרא׳סדס״ל דלא מיקרו עוסקי׳ בממס
אלח יפטיר♦ מסוס דענטעדי׳ ’סלא לאסל עם החח|
מא' קא׳ עיט עמם דבען למיחדי וכל מיון ילא
עסק♦ בממס ניגסו מהיכא תיתי לפוטרם ממס דכעו
למסד• כמן דאין זן שמחה מנוה אכל צולכימ ניחא

ןאח׳כ
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:

מש

ש־ות א׳ח להלכות סוכה סיי תרע
דיש לייס□ להרא׳ש דזההסקלא ;עריא מא ׳אליבא מלק

מהג־י׳ק; ס«׳ קעיח לסקר דעת מאן דמה ס״ל להתיר

דר' סילא ;ד;ק ( ;באמת דמוה ק ,להא*? שכתב הר ן
;תחק ל;׳ דמ׳ש ממם דגע; צעיחלי ;כל ל״ל דאי לא

לאכגל ח;ן לסגכה סעגדת מלס כיה דמתית מעדת
מתן ;כתב ע’; ;זה לשזגג אין נר׳ ;כ;׳ דשאני התם

שקיא מעה גלגלה לשמח חלפ ;נקראת סעגדת מנגה
בבל מקגס אבל הבא א«« אלא מנהג בעלמא ע;׳ הרי

חת מנטערזם דאבתי לא חידסה מע׳ האי שכלא מער

עד □גף קמג״אלרבאאער חמס נקר חתןגנ׳ע) גאע״ג
דהרא״ס סס במף לכרע כתב דהלכה כר' ש«לא ע׳ש

מכגאר להבין למיס דשגסבני׳ ;בני מפה פמרים מן

מניע להיב קטגרום □מ בסי׳ ל־מ לעסק כת׳ק <6
דנל׳ דק׳ט ממס דמק ל כלל ;ע׳ב חלק עצי; בזה.

קסג$ה היזע מעמא משגם דמי סעגדת קעה דהעגסק
במעה פמר מן הממה ;כדעת רס׳י נת;ס׳ ;הרס'□א
קני ל ;לא מסגם דמנטערי׳ שלאלאש;ל עם החתן כדעת

אן ראןעי להר’□ ,סס יכע□ דא$׳ דאה? דק ל להמר

הר׳אש; .מזה אני תימא על מרן ז׳ל שכתב בשלחנו

למדינא סי ל למסרג מק׳ס כדעת ר׳ס לפסק .הרא״ש

קטהגר בסי׳ ל’מ קב ל ס׳ו ;ז״ל מתן ;מסביבי; ;כל

בעמיה אלא "דבלגמת אל; נהג; להחמיר עי׳ד אט.

בני מפה פמגרים מסזם לשביהא סכמת ;קל;ת ראש

מבע? לקרב׳גז סס שסתר דברי; <סר3ק להק׳ בבח גברא
ע׳ל הראיס אל; לפסק כר׳ס ;מקיח מלאי לא קז״ל

ע'כ למשמע מזה דפסק כמג הטעם דבתב קר״אס
לדעת ל׳ שילא ;ק׳ דמלבל דהר״אש מעיה נר׳ דלא

בעמיה אלא כת״ק גדע׳ק המר הלק על אבי; בזה.

בת□ כן אלא לדעת י׳שאבללא לדעת ת׳ק ;כמס׳לבר

;לא ע;ד אלא  mpלגמי דמא עמת מפל דאיזס

מן מן אפיל; את״ל דקכ׳י הבק דהרא׳ס כתב כן

תלמיד כתבן בגילקן לפי ססנק; בבימת דחתן פמ;ר

אף אליבא ז־ת׳ק מכל מקגם ק׳ אמאי שכק לעת

מק׳ס ד׳ לילגת ;הכנימה; בעבים גטעגת ס;א דפסימא

הגמלים קנ*ל גפכק כקר׳אס דמא יחיד נגר רבים.

דהלכהכת׳ק עי'ד;אע״ג לגידרעגד □מף דביקיפגנת

ומה שק* «;תר ה;א לערן ז״ל גגפיה הבזא סתם תש;"

הראיס ל '1דאף לילק לא מיקר; עגסקיס במעה עיס
עם אב• ;לא אדע שין יתיזס□ לפי ז קס עהק' מתחלה

ק של מהרי׳־ק; בב׳י כסי׳ תי’מ ;לא מלק עלי; מר"
דעגלה בהסכמה עמ וא'כ ק׳ למה סיבה את מעמו

דדנרי הראיס סתרי אהדדי מריקא לסיפא! גניע:

בס׳ע סי׳ ל׳ח• ;אפ* לייסב דביק כקכת דגחק ;ל;"

ים׳ ט אין שיהיה כגנת הלאס •הרי לפניב; היעס׳ לסבי*

דמיש נסי׳ •לח ממירי מתפילין משגם סכמת לא<

דהעעס דחתן גסגסניכיג ממרים מן הסגפקמאמשגם

ממם דלא חשיב♦ עגסקיסבמעק כדס׳ללסרא״סלר׳ שיצא

דעסקי .בינןמה ;כן 1דא« דעת רס׳י דהרי ־כתב דלית
לה; להגי תנאי .,למחייב" חיק ;בני .ת;עס> .בק״ס

דאק׳ב דעמרי גסממעם עגכק♦ ,במעה אלא דהגסיף הרב

7זה לכרי; כ״ק דלמה שסק □«ח«ל נגר רביס <בכר

־

אוצרחחכמח;

ז׳ל מעם שכמת לאסמעי׳מידשא דאעי׳אם אפ׳ לקי©

יהעגסק בח<לגה פמ;ר מן הממה אלעא לפי היאת-
׳ק ל דהעגסק במעה פטגר מן המעה יהי; פטגריס

מעת תפילין ;שמחת חו׳ב בלא מרח דבכ׳הב לא הים

נפחד מהעם זה כ*;ן דאע׳ לעמת שתיהן בלא מרת

 ,מק״ס גכ׳ש מן המכס ;עגב דמניגג למהר׳שא □דף כ׳ן

עכ׳ז פמיר! ממעסדסמיחא סכתת• ;דמגת ראיס מנאת*
לזה מדחזי׳ דבסי׳ תר׳ע סי; כתב סתם חתן ;מסביניו

ע'ד קת;ס׳ ל׳ק חען פעגר מק׳ס דפי׳ דמ’ש ישיי גלית
לה; להבי קנאי ר׳ל להג; תנאי דאמרי קסם י■ שיצא

;כל ב״ח פמרים ק המכס כל ז׳ ;כג׳ע ס ;אם איתא

עי־ד דפח״ח ;לפ״ז מנח דליתק יאית ליק דהע;בק

דמיס בסי׳ ל׳ח דה'מ לפמרי מתפילין ממס דסכיע

במנגקפטגר מן המעה ;דאי נ׳לדהטקס להחתן גסגפבינע

סכיגת ;מ׳ אתא לאמקי מועם דעפקי בממס ;כדעת

שמרים מן המכה קגא משגם יהעגסק-ז במעה פט;ר

סריאס א’כ ה׳נבדין חקן;מסטנק ממרים מן המכס
הי׳ל לע׳ הטעם סכתב הר׳יאס ממם דחצמערי׳ סלא

,דפסגרים מן הסגכס .הגא עמס דמנהערי© היא .סברא
ימידאה נגד קיר ש* גהתגס׳ עבד דברי קרשיבא גתיד;מ

^אמל עס המתן לאפגק* שאין ססעם ממס דעסיף

.מן המעה גדגק גא־כ נפכא-יא׳תל דהר׳אס פ׳לדהטעם

במעה .אכיל דא׳ז מנת; בהי' ל״ח אלא כתכ;;ן

כסגכה דף כ״ה ד״ה ת״ר חתן ;כל קמסעינ״ם ;<«׳ יפי׳

•י

ית׳קגגם י׳ מילא ס׳ל דסןגג?יק כמעה קמר מן המעה לא

ג;7ק הימב:

־

למס ל

•

"״״■’  IPWא® חגיי מ^י 1כקן דלא בעי כגנה אלא בעמק

ןסצע דינא 5מ עכל האמר כעבין מדאי לפי סאחק
 .קי׳ל ברגב המפרשים דס״ל דסטעם רסמסביניט

/ PWiכךקגכח ?.דקרי

ב־מ פמרים חן המכה מא .מקנס ימח בגדר

$

,sbלק*®

מהרי ק;

■

\
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עשקיס

CLiV uACOWt Cl NCLUQ cKUd rtCUh OO 09T

. <te 9tf<f
gc«

9<cg
,

UU.CA rt4 ״UCCU XIKt UUCCfU

ea

afffC-g^fdja 09^0 cttJtQ eafca ea

efga actc», ctcd •0dCfO tet, G.a tid9a <jcgf cctf.a 09<ca edra*□ gaJra 0aadi

ecu, cr;c oc.9 cc.g «,g cc. area.acagdr gacrutf

. «jP 68
ftfrKL
9^ u cc.g ct a| • 4d 9! 9d.g. cl a.a>«g ־-gft

a0a<r tt.g:eg Gdt(9*,,0er1acr; teaddcr. ;gr. «
t9«l Gt, re arcta- ratted aaa . gad «! atop
C.c 9rda *M<£<K1At, gw eg tdt atStti!( ye!!
<1e core «9c fdft.ecg gctf.t gr, tor0ce»c tig
cegg erad»a. cacrd oaati ar״c gt.aaa <jr• ctcn

59 ןactk.9t, goaa cadi rege rg9crg deco «, *a*

tjg

9rca&d aaa t9g.c ac decc ca.0 c0.e
jeca aaeerd cc« area trt9< cc« area 9*a t.g
•^ett acr area ge£<i.0dc<c 090c eckjd c0<9a

^erergccafri ge.ttac ec.lt9.eg.rr cefcd»,
-gixjta ccggcc. afffcgeratQd carte 91. ta«r<f

UGt CdflCiQ

fd< afffdf <cl CC1

<«faa c.c car co 9r$c«r rt«e«r ge* Ora 00 ־cegg«p
aerraer ea caru, at cave 9e.e» 09«cr; 000

£t<e«a qfcc*Q 0g cadi gca cart*, ai catce
pa d; cttl g9 ׳u$ ft cy, gy u carflcci, t&t&

tfedrtdg, cudleacege rga.t tt,g eg <307.9 ccgo

<j&, Cg ftyt CC< CJfCTC LC«Cf Cg Ctkf^y
gcadQ earth, caaad arc ocry oaa eaoa;ctcs

4903 caed ectea gflfa 9, acterd rt9« 9*)
.j^$df gaa cored <9a.t tc״cr cartt oertato eg

Ixi^daur ge, <rar area
4J. tcucr c.ar.t
wteu/matl
gt ca cc* area ra« co egracc., rcegc tgeg. ce«,
eg tet* aec.e race cda«gc eat rcdcrcj

Mpu'.*

sc&tcrcg ejart cecde.4 ct״e

C <CCg <t<ltQ 0C<«. QtQCtCt, fCg CC< tfffffi <g<f ■t

cl a# Gaa.t, al corcc cal. tea eard., caadd
<ra cud ci aggargr trtrerd # -gy tr.l cl real

coroce!, ryren, garat d cava eg acrracr ggerg

ea cadi tc*!ff cyfdr catt 0.at< g.&Jfd cceftC

&K(t( 0dad ar.e raa.g9 ga« aj3 cr/t

eg.gc 0g cce*$c yea ert cc! arec rc0 ״ga.t
tcc. araccarti, al cafcp eg 1, regy cal tecta
ea 9ar1d at«e«f ,fe<t tgff.t 9.C 9«1 <J9tf, co.a

aoaa ar.e rtq* cr.g ga*0at4ccr 90 ■ 9<ca vrg*a
t9> 99 edcry*□ 94CQ 9reg,0 ra cadi err cegg

Wfffc t.g e.art ,qad«at cadi eo .cege a* cry

jrarre teart al car<gs eg 09.9 gffflfd odrci cg9

re ryacf qcecoeaeo e#artrd gd;.t.te»«c< at*0d

area ca0.g. 99CO 9e«dt9t1g99du caatgc gc^r,

yrde eyac carted carte eg tyoa ydacc0at r<r, y.c 9»l 0«? y, cdty «» area ygy

9<1 atet c.c esra ucg cegg aoaa ar.e cag.cq

taractC!, t g yrtfa 0#0g4<a stetfS y.. 6<xt
tea a.0 eft tyJ cdtryta c.c cegg araccy aara

f.eradra 9□ acted ctcd adc*, c«e9 t^rcgi, c0e«

yc«gc gc«d cadi gyergear rcc<9;e/.ca eka,ca

ytca aetc*, read xicfoa 9g9 a<c90ca<Jra 09reg<T

c0.r dc, rc!c .radge rery &<.«, t£, a« aad

cr9 edra ge<tf adc«, re.< c«trl aaa tcaad

ga

wrgc.crd crc!d cr.t rare tea gc<c<a te<k!ry»e1

a:t;e| ca.0 rc.r.9 ff, 6*3I tl G.c aaa u:.c9

a<co cecc 0r0pc<, ac.dt ro re era. dare td<cd
*
**
w
Slit UUCaU/
tyep aaga*a arrrd yr ae* ayfg gyerg 6a cadi

ga,g teg 0etfa«gr g9crg. 9rda׳ac09t cd<a c0ada<gr
£ 3 9I cart cy.ae a^a.c eat tc.t »a<9g age

arae.J gta t.g 9g9 t«e cttftrg agdle.ff rggacfl

yrdq ag ccx aareccrgQa0re<QC9, g0aaa racte*,

g4. ted c0aa«a aar e.0 reg t<ea (gtaett ■ag
t,e aracjrcl e<,r0.a 9.9 g<> g.a cf.g amned

ctcd. adcto 9190 9«l caa0 eetei e.a r9.c cary

cadi rty< ea dad 00 re c<l 90. aaga»/gr (.tui

gt gy 9g9 age; 0!0

904, 93 9«co ^fGg.a ear err ccgg aoaa ac.9
Age.tl t*ec cel cr/t ac tede eda teg adur^,

tc״er cyrec^a 0g gad co־, eaga^ gr.trtarrf

;g9 a«gj c.j 90 ccd«a edra^ gc.d adc«.a <9.09

gc«er eg eerryo rg«gi gyerg.erarecy er^ *

qats u&Aatcd 0c<r crcn, cl cccgracicrdcmd

cc t «0f9g e,0 9g9 tctc rr.t g9 p<׳t0 tettr eg
giufK aas 9r g9 aa ge« aati c0,e 0q cr9 eagl

CC.t yeg ag« <j<} j<! (ttKC gf* 0g9 «C4C cegg

Cfttl;

^ce:«9rd oedr ct.c rct dgr* eci agrrd9 9g9

gdrard t^a^ tcc^cc 9rda 09*ca 9reg4,ea cadi

^cegtQ ear tg.et c9«»gd9 dg«9 cagrrd9 t9«ege<

giqc cctrac carce aora terr gej regg ered

axu jw

oaf U1g<& gcagce•,

tutaw a.au a uua
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מחית א׳חלחיהזת־ סוכה סי תייה.
לפטור נם ©קרואי׳ בין לת*ד דשעס

המב׳א קבין יאף לדעת הרמבם מנות תנחוקו

קןא משגם

יעגסקי □ע;ן© בין למ’ 7דמע© עיטורם הוא ממם
זמנטעדי ,דקא נסגקרואים סייגי כל ?מ  WPBוק ל;_

י

אף א© יעבור ומן ק׳ש משום להקוהק ?«;!? W
מן המעה וכמו שפירשתי דברי /לקיל וק׳ל וקוד א«
אות׳ ?אף לפ׳ד כת’ר מס שחשב לחלק בין הקושביע?

עכ׳ד כבר כתבת♦ ,לעיל דודא’ מעת שמחת קלב הוי

*□/מ לקמאי© דהשושביכי׳ וב’ת לפי מק ©פי' קןא ני׳/

מנוס לאוריי' לכ־ע ותדע יא׳ת דמו מדרבנן א׳ב בס

?מילות אל! כבר ק© מסוקי׳ במעת שמתק מו״כ כמן

סשוסבני׳ 1ב'ח ©י ל לן׳ דחייבי׳ בסוכה דהא /דאו אין
שו© חניה דאוריי׳ נדחית מפני מעה דרבנן וכמש כל

שיושבי׳ שם תדיר וע'כ פמורו׳ מן ה«כה משא"?
©קרואי' דהולכי׳ עכשיו בביק החתן לאכול אין לכוסית

העוסקים גבי מקרא מגילה דאין סוסעעהדאולי*' מדמיי/

ממעת סוכה כיון דאכתי לא עכקי במעת שמת?/

מעמה נע־ש בסי׳ תי־גלז ע״ס לא .דמבק ל«ס< עיניו

חו’כ עכ״דת לא שמיעא לי האי קילוקא דרבנן דקיק

של כת’ך נר׳ רקרניס בזה ( 9כ כתב דאפי׳ בעוסק

דלפ׳ד כתירהשושביני׳וב׳ח משיבי דקבל עוסק?׳ במעת

כמעה דרבנן כמן שקבר התחיל בה דוחה תעה ר&ר”,

שמחת ח'1כ לפי שהם בבית המתן ק״נ הקרוא'.׳ תיפף

ומשב ללמוד כן ממ ש בק' קי שמתו קבלו את המת

שהלכו לבית החתן מיקרו עאז עגסקי׳ במעת שמחת

<מזת אס יכולים להתחיל ול4מ/ר ןכו׳ יתחיל! ןאקלאו
לא יתחילו הרי לאם אק שהות .מבטלים ממת ק ש

חו״כ כיון שהם א^לו וממילא שיין למיכער/נקו מן
קסוכס משוס דחסיני עוסקי' במעה וכ׳ש לע׳ד הש׳

?׳אורי*׳ מפני תנמגמי אבילי© ?רענן ודא־ל דמיירי ביש

קיום בדף מ״ח (שהביא? נ״כ קשכה׳ב .לייד שי׳ ר’?/

שמת לקיות  p'fאח־כ .כידייק •« !«<;£מי־בח

קנה'ח אות ל’??ע!©;יק בתי) ?פתבדאע׳בדבמעת

הרמבס וכ׳ת הרק א שם ס:ד דהא כתב שם המנ׳א
דהיינו .דוקא קפלאהתחיל עדיין! מעת תנחומי אכילים

שאע' לעשוי ©/ע י אחד' ת׳ת קודם לכל ?pwr
(גמ׳ש □פ״ק דמ ק דף ס ,כתיב יקרה קיא וכו ,וע{

עם.הא אש  .??a.שתיזיל בתנתוקי א?«לי' מחין מעת

חכען וכו׳ הא מפני סמים ישוו ?ק וכתיב /כל חעע©

1ן’ש ממגיש איגמי^היא מעה?77נן /א כה׳נקקושביני׳
4ב ח שהשי למולה ?ב:ת החתן /,ממולא הוי כאילו כבר

כמם ,ובל כאן במעק שאפשר

9

®תחילו ע/ען© יהא הם אנלו ןלע<לם פוסקי' בה ע־כ
®מגר*׳ מן המכה אעב דהוי מ ע דא1ריי' מסאב
י

.

י

Tnmm-mj

׳

וכ!׳.דאפילו חפע

לעשותה ע״י אחיי’ וכל וכ׳ע ביל ©י׳ דמיו ע'ם)
©.יינו □מעת שאין ב© ג ח אגל במבוק שיש בק ב״ת
מבטלי' אכל ת ת ע’ס דלפ'ז ודא? אכל אתיל דליל

■

משוב כאילו עדי ן לא התחיל במעת שמתת חתן וכלת

®קרואי׳ דאכת׳ לא ; עסקי .במעה וכסבאי׳ לקיים מעת
שמחת .מו’כ יש לפניהם ב׳ מנות מעת סוכה דאוריי׳

עכ  1יש לדחות מעת ©!?ק מבניה דכיגן לב״ח תשות

דמעת שממת מו כ דרככן אין להם לדחות מעהדאוריי׳
עשביל מנוה דרבנן דומיא למש בל־ה דףל־ד ב' עירות

■  .מתי מת  Pכ׳ס דחסיב יותר משאר ; p/;9
!מ׳ש קמב״א הנ ל דבלא התחיל במע״ת תנחומי אבלי©

עא׳ תוקעי׳ ובא׳ מביכק הולכין למקום שתגקעי׳ ואין
®ולכי׳ למק/ס סמביכין עכ׳־תד אכן .חוק מכבודו כל

יקרא ק׳ס קודם וכני ל התם מיידי כשיקול לקי©,

<ונח1מ« אבילים אח'כ כדיייק לישניה יהמנ׳ א דכתע

תעית .אלו אעם.אלא דברי תימאדקלבד ?,כבי הוכחת/

/,אס .לאו יקרא ק ש קודם דמילת קידם משמע דאינס

דנם לדעי^ ?זר" 03כל מעת של

אלא קיימה בעלמא וצח דחיהוסש׳ה כיון דליכאסהות

.ע’תמ 1דאוייי' מבעת ואהבי /ליען כמון ומעת
,תקלכת«דכ<-כ<»נ'ל בהדיא ל וכן לתר‘" □פ*נ דברבות

לקרוא ק׳ש אחר ענחומי אבלים ואיכא שהות לתכחגעי

1.עיל ביא״מן

להול■ כמו שסביאכתר בלבדי! הנעימים) ?ר מן דין

,.

אבלים אחר ק״ש יקרא ק׳ש קודם ך!א'כ בנד׳ד דקןזקנן
\ ^׳ואי'1אכול עם הקתן בסעודתו אםלא יאכלו עמו חק

כת’י ®•י)»׳על המלא ע^יק ק? ל להקל כ־כ

לסוכה □טלה המעה דלסמח חו״כ משום דלכן נבחן■/

ו*א® מי התחיל ■־בענוס דרבנן לא־ יפסיק אף אם
:׳?תגאל ממעה .דאוריי׳ הלא ©סבלין ?וחבת לקיקן דאין

,והסעודה הוא עיקר השמתק כמ׳ש במגיק דסוכק דף
,.ב״ה הנ׳ל אין שמחה אלא .במקום סעודע /ממזלא «©

דאןי*י׳ מבני ,תמף מבנן אנ׳ל דן©

;לדחות מעת שומ מפניה ,דמעת ג׳ח קודמת ומקו

עי׳י

opwipA
?

לעשוק בתנחומי אב״לים .א* /ל-,

ק©

\ום'ם  <9מר גרן דניין חכי  j»)pלכגינ דקיימ מעת
סגנה ומעת שמחת חתן.מה*כא תית* שיניח
?מגת מבס דאערי.׳׳ ?שגיל מעת שמחת מתן דרבנן

I

־

הויא דאוריי׳ וכמש ל וע כ בת? ?אס top? m

*■

'

־
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nw

א״ה להלכות סוכת ס* 7התם

;אף $ר6נ<ז  p'faQדם* ל לממס הפימגר מא משגם

.

דמגעערי׳ ^’1עגיעטגרמן הסגבסאפי׳אמ׳לדהשגשכיכין
;כ׳יו ר*ל אגע 0שאשכי' עדיה עם החתן מ*מ גס
הקרגאי׳ לסעגדק «ש לק (מטרם מטעם זה דכ«ק

מ

שייך השעם
שנקרא; לפעגדת מעומ ולא’ גם 3
ימנטעךי^אי לא אכלי עם החתן ;כמש״ל גבן מגכת
מס־ש הר□ גלי סצ״ל צמף לברי; שאאי שהביא דכר«

היא־ש ;קרן כעב עי דגריהם גז׳ל ;כפי וס מאחר

a

מכה זה אזן  15עמם פלל להא גדא* לצרא׳ס נס□

צעי

ש איה
;הקרגאי׳ פטורי׳ היעא דאכלי בהד* חען
'נגפיה סמוך ובל׳ גז׳ל נם אין לפוטרם מהעם דמנטערי

ע־

כ יאלמא
כיגן דלא גייסי בהדי חען לאפגל עמג
אי גייסי בהדי חתן לאכול עמג מסגרים נם להרא״ש

מ׳ל אנ׳ל למיידי דלא אצלי □הלי חען גא’כ ק׳ מם

מתלש

ן

במ״ש ;בר מ דין וכג׳ הלא בבר כתב זה לעיל
במ׳ש ;אגב ארחין ;ק;' גגלע״ל ללא ברירא ליה להרע

ן מע

סכני ח;פה עהם רגילים עם ה?וען □שמק ;קלגת לאש

ם עוקק במ;;ה היכא דלא אבל
•ז׳ל צ ׳פ .אם שיי
?בהדי חען אלא דבעחלע דבלין -בידר ל;* לאף הס הג

הקרגאי׳ ;ק;׳ נס אין לפוטרם עמעם דמנטעלי׳ ציגן

בכלל משמח חתן לפי שיש לו שמתה באותם שנקראים

דלא גייסי בהדי מען לאצגל עמג בעגן חגפעג עב׳ר

;בלסעוד בבית; לפי שמתכבד בהם אן את״ב בסגן דגרי

דמבגאר עמדי; א(; דתקא היכא דהקמאי׳ לא נייסי

•גידל להיפן דליכא שמחת ח;'כ אלא היצא דאכלי בהד

4הי« מען לאפגל עמג חייבי׳ בסוכה למ׳ד הרא׳עדלא

מען אמכם בהיות דסברא זג היא אבל; כספקע׳כקגהין

^סיוך לפוטרם ען המפה עטעעא דמכטערי׳ כיון דלא
אכלי בהדי מתן קא אם לנילי׳ לאכול בהדי חתן כת;

;לו׳ ובר מן דין ד>ינ; ובו׳ כלן׳ דהנסלאין מעם זה לבד
•עדאי לחייב במכה הפושכיני׳ ;ב״ח היכא ללא אבל

במחועגעינג ;דאי מעירי מן המצה דבכה״ג גס □מ

בהדי חתן משגם די׳לדעכיז ק« בכללמשעחמלכמשגם

;לכס גייסי אמידי לא

IeWIHM

עיקר; עגסקי׳ □מנגה כ״ש

"

»

*

.

שיין מעמא דענטערי׳ גק׳ל•

אן «| wשהוסיף קרב ז ׳ל ע ז גז "ל ;אגב אגרחין סלי

נ

*
בידן דביעכינג ם הפגשבני׳ ;ב״ח חייבי' בצגכק
לפי־ שאין ררן וכל אלא החלק אצכלי' בענן החופה

לבד

ם גהשגשקני׳ ;ב״ס לבדם וכו׳ גבר מן דין .דיינו
שלא לעמק כקרא ש למחייב אע«" החען נופיה במנוע

הוכק ואין ל« להיפגע במחלוקת ;להקל אמי׳ בקרוחי׳

רשמת בהם הרגה עכ״ז בקרואים מיהא דא«מ שמח
צהה ב כ יש לסמוך ע־ז לחייבם היבא  .ד5א.אצל• בהדי

ןוען בהבמרמגע מעם אחר ?ז״ל לסמא בקרוא? ®4להא

והיחב0

היבא ללא אבל• בהדי חתן א: 18מם סמ־ןי
'מגדג לסרא׳ש לחייבים בשגגה ממס ךלאמןקרןעוסיך
•במצ(ה מאחר שאמו שעת צ־ק בהס קגאיל;לא .אכל

•*בהדיה זהג עגבן כוונתו לסקעיין בדבריו גמק

גג׳ר אזיל גמולה לאן□

די׳ל דבקמא•׳ עיהא עגדג הרי*ףג?רמכם להיא״ש דה6

איש

?שייכי׳ בהגבה גכג׳ עכ*ד דני׳ ממ׳ש ;אגב אגרחין גכג
גס למ*ד לטעם הפיעגר הגא עשגם דעסקי במנגע?

בהדי מען בין למ ד .לטעם פימ;ר קסגשכ״צי' ;ב״ח

לא אכלי בהדי חען חייכי׳^

מן אםגכס הגא משום 7עסק* בעגוה כין ,צמ’ד לטעם

מדעתי כי ק׳ הגא לג׳  pלפי ע© ל הרב ז׳ל בעחילע

מיטגרם הגא משגס דמגמערי' מלא לאכגל בהדי מען

׳לכליו רגם ה« דלא אכל* בהדן מען הגג בכלל משמע
לצי שמא מתבכד ושמח בהם כנ*ל גא־כ כמנא

אלא דנטה לג' דהיבא דסקרגאי׳ איגם רגזלי לאסל
ונהל? מען אינם פמגרי' מן ההגבה ,מפגם .דאין־ המען

סער; אסלדי מרישא לסיפא גא״ל דמ׳ש כאן

־שמח בהם כ*פ כמג בשגשבינים גב מ מיגילזס לישב

׳להיעא דלא אכלי בהד* חען חייבי׳ בפגכה קאי לעי

עם הסען עדיר אך אי בליכא דיק מל א 7אןל הקמאי׳'.

טעמו של הראש דמנטערי אי לא אצלי בהד* קען?.

נס .אי לא אבלי □הלי מען פטגלז• לע״ד לעעה ^.ט)ר'
השגסביכיס הגא .מאגם ד$סק« ג»/5ק מסא? אן דלא

שמחת חג״צ עכ*ן אי

«fct׳ 4צגנעג מלכד י־ק׳ דדנריו הגג יתור צפיש דהא

ן דזנא לגג מזה דנם הרג
־־ הקרגאי׳ ;לאי ממורי  p '-ההגכה אי רנילידאכלי

שמח

־שבר העב זה לעיל בר מן דין הדבר ברגר דאין זה

ת
אכלי בהל* -חתן .ע 0מיקת עגסקי׳ במגגת
*חלב דמא קי׳ל דחף אי לא אכלי בהל« מען מכיס

ד.■.

ברכת .חתכי? צמ*ש באה׳ע סי »/סיב •ל ;מ® ללסדא׳ש
דם'ל דהטעם לפמיר* הגא משגס למנטערי׳ שלא לאכגל

׳ צעעג דהרי מיס גז׳ל גבר מן דין דייג; שלא לפסגק.

א

צהדא־שובז׳כנל אלמ דלעיל קאי גס אליבא

ליל

'מעם:סעיטמ־ז׳ הגא •עש® דעגסקי* במגגס והיותר ;ן*:
ל ראם ייל:
הגאמ׳ לסקמאיימיהא עגד; <כג׳
*אבלי׳-צהלי חתןמומ להיא׳ש מזייני׳*>
סןך;א*

ש

■׳ ׳

צל

•
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עם החתן ;דאי לע־ז אי כלא׳ה לא לגילי דאכלי עם
החתן היה נר׳י דמייבי׳ בסגכה הרי כבר הגכממי לעיל

במכס

תודפס

ע״י

תכנת אוצר וזחכמוז

דסדא״ם

שזת א״ח להלסוח סוכה ס 9תר׳ה
*r

סי׳ <

ד$רא'ם ס;א' •חיל נגר רש׳י ;ע;ס' והרס'בא עלכד דג־מ

הרא{ 0א  ##כן אלא אליבא דר? סילא (לא ק«־$

לה' ך3.״ל סי הלל

 P,wy3אלא בע־ק כמש ל באר;כס)  faסמיעא לן

5א סכירא ל« לחלק כץ מסב׳מס ;כ׳ח לקיוא*,,

פלל עדס׳ל• להמ׳ר דלע׳ד  pnjiכני מגפה נכללים כ(

ט#י דכען מר נר״ג אס מ;תי לאמל מ?מ• >4#

הקתאר כאיזה ממדה סל הז' זמי המשעה כמש׳ל #אדרכא

מהע;קליס סס

עדיה
אינה; עדיפז כשמסע מלע יוער
לפיססספנים חדש;ע ;מרבים השמחה ;עדע דהרי אץ

חק למכס כעי מר ל;

מק;ם {?/W

פס;כע; ;דאף שפסק הילא כיא׳ת «•

?>I’P•■ /

וסע;5ע □ריע מילה ;כןססע;דה סא;בל«ן אכל קן;לדע

קייכים .כמכה (מהרי׳ ק סי׳ קע״ה) עכ בנד זס קשיא
 '1ברכ;ה א; ברכע אשר כרא אלא כס«ש פמס^
’^יע• למע׳כע דעניב; דהרמ׳א מפיה □י׳ד מ׳ כלץ
מדש;ע כמ״ש במק מע;כ;ע דף ן׳ ;כאה׳ע סי׳ ם’?
הי׳ב כע□ ;ז׳ל  ppwלקחע ממן לםע;דע מילה ;«קמ
ם־ז ;כןמ;כח ג כ מעש;׳ .מכרי׳ק; 0י קעס ?נ׳ל

»
«

it

לדחה דמע מאן דס׳ד ל;׳ ינס כסע;לע מילה פמ(לי

קע;יע ממה ;מין פ׳ לא דמולה ;לאן עכע׳ר כע״ה

מן המכה כס; כסעגלע :מע;כס גהשיכ ע׳ז מהרי׳קן
דסאנ« סע;דע חע;גה דהוא ממה נתלה לסממ ח;׳כ

אע/קרא דמנא גר,ן לסכר און ועקיית; שעז מקראוע
הללן דלכי^׳ הם כ׳ בץ;כ«׳ המכחישים זס אע זס דכען

עשא׳כ הע;דע עילה’ שאזכה .אלא מנהג כעלמא ;כמש׳ל

דםע;דע מילה דפיא םע;דע ממס כדמשסע מהס׳ם

(אי מה ס׳ל למהרו׳ק; ידאק הקמאי לסע;דע חע;נה

דכע;כ;ע ;מריש הלא דמ*לה וסס׳ש הע;ל סם כמ<

צמ;רל מן המכס אלאממס דביק דהמען פמןראינהן

סהכיא כ> מרן כל* סיס רס׳ס הנ*ל היה נר' דמ;ע0

כמי .דאכלי; כקרי:יחעןפמרי׳ ־אנכיה מש;ס דעסיך

לעמעה מגן למכה ;מכין ריסי כע׳ר גר' דמה לחלין

כאמה לאמל-עמו ;לשעיע א׳בל׳ל לחלק כין קנ;םאי׳

כזן מי סיע ל; מכה נתלה למן  d p!pמכה קמנע

מש;ס דסעזדע מילה־ אינה אלא מנהג בעלמא עיפ;ץ

מהביל מןר;איה וע״ע ק״מ סקקילץ דברי; להעיר

ליס דאפי׳ אי מה נעמת׳ עג;ה ממש עלז און לפ?»ן1
מומכץ־ יק סמכה ממם דיכ;ל«' לעמע הקע;דה כמכס

הי?א דקנר שמנע עהסערע כמכה ;אם• ז; תכעכע׳ה
לא בן אנכו עמדי דכלא״ה ק׳ ע 5קמן*א הי׳ ער׳ץ

/לקיים׳"אעי -העמיזי/נא^ אכל  Sotלמהרי׳ק; ,דאיל;
היעה  sm&sמילסי סע;דע־; ממה !מעס הי; המסגבין

דכעב משם מהרייק;דסע;דע עולה קבן ןזעגדע ממחי®
אכל הי;לדע חייכי® במכה ;התא? כדכהי מהרז״קן

׳פמרי׳י מן המכיד מש;ס דאץיב;לי׳ ׳לקיים שעי קממע

כמק;רם יר' דמיירי אכילע ע»רןע שע;שיס כליל כריע

;כלי ה;רשז עשגם; כאינם? ימל«  iליסב כהתמס כמס׳ל

מילה אבל היולדע ולא כ0ע;דע ןןילגן .סע;שים בי;®

•;א'צ דגן מינה דגס-״קקמאיס ל3ע;דה נליע החתן

ןל״שג זס אעע״ק למן עהר*'ץנ סבתכ שם ( הלא הא

דאיכס א;כלי׳׳עס המען כיק :רה;וא מעדעסמה
.דהא ־מכרכי' ז׳ כרטגעז כצ׳ל ועב ל יה'מ ממס דסחען

כמרס קע׳ח) »*ל ;זש סהי; ׳«•;»> לדמוע קאמלה

.סע;סי׳ מפיתע אנל הי;לדץ למנודע ןוען §ה1ערה

<עככד גסס’;מדם־ ל; שמחה  .ממילא ;דאי עיקרו

חון למכה ;לע״ד אק נרי' לרמ;ע; ;תאה אני לברז

<9סך' בעמע כ׳ח זפמריס מן סמכה ממם דאינם
• «כ;ל"' לקיים סע״ הממעכל" מרח דאינם יכגליס לישב

יך;1מר לשאכי העם דסיא מב;הני;לה לשעח מען ;כלץ

ןכקיאע ממדע עמה ככל מק;ם אכל הכא א!« אלא

כהרמחה כגל• אן אן> אס כרנה לפקפק כזה ;למש

•מנהג כעלמא א’כ הר* ילא אע« עלה מהרי׳קנ לאמה

'לדעע־הניר הנ׳ל מ׳מ היכא דרנ״ל״ס־הקתאמז ז.לאמל

אלא מק;ם ראינה סע;רע מעה ב?כ כמ; מעדע חען

'אע׳נ

■עם סחען בע; גמק;מ;עינ; ;דאי ליע דזכא־;ליעדיי3א
-

-דפגמג־י׳/מן סמגהכנלע׳דוען לא מידי:

r.

סק׳ ישמעאל כהד ס״ה •.
־ *
י :
'סיעעם הה מתנא ; יזי;ס י;ס י׳א לס;דס הסל;־80ע

^אלעא דסעויע ממס מי אלא דאינה עמה בל
; דא«מ לא־מנסנ בעלמא מען ;.נר' .לעיש ז׳ל כבעוכגע
ןשבע הכ׳ל ;על מ׳ע כעדרס סהכ״י^ הע<ס'  90ככל
־*השעא .מעייסכע ספיר מעירע דברזהרמ״א ;זה לאעיג
• דסע;דע הילה מקרייא סע;דע מנוה ע׳ע כמן דאינן

 .אלא:מגסג כעלמא כנ״ל לא חשזנא לדחזע ממע מכק

.מ^ניה ןהנם ד״מאלן .אאכ מאל <ליה• מסרי׳קג 1מית־ן
* -י

<
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:1

לי ,רבנו ,מר לי ער פאר,

טה אעשה לאלה?

כי אין שמחת יו״ם בלא בשר ,ולילדי

ויען הרב ויאמר:

א״ב איפא כשר ,כשר ,ותלך

hroannunj

האשה שטחה לביתה.

ממשה ועד משה
הגאון

בעל תת״ם זצ״ל אטר מדוע לטשה בן עמרם קוראים "טשה

רבנו׳ ,ולמשה בן טיטון קוראים "רבנו טשה"

יען כי טשה

בן עמרם לפגי קבלת התורה לא היה נקרא ב״א טשה לבד ואחרי
קבלת התורה נלוה עליו שם "רבנו /,אך טשה בן טימון גורע לישראל

ע״י תורתו לבן נקרא בשם "רבנו משה".

דעלד סני לחברוד לא תעבוד.
פעם

אחת בא דרשן א ,בעיר קאוונא ,לבהמ״ר ,של הגביר המנות
ר׳ *בי נאוויאזסקי ז״ל ,ורעה לדרוש שם ,ולא הניחו הנביר

הג״ל ,מפני שרעה ללטוד שיעור נמרא ,שהיה לו שיעור קבוע בבל

יום ,ולא רעה לבטל את למודו .והמגיד אמר שעריך לאכול ,לזאת
הוא רוצה לדרוש וישיג מעט כסף עבור הדרשה ,ויהי ,לו מה לאכול,
ושם בביהמ״ד היה נמעא אז הגאון הגדול העריק הנשגב וכו׳ מוה״ר
ישראל םלנטר וע״ל ,ופתח הגאון ואמר לר׳ עיי" ז״ל ,הנה איתא בגט׳

שבת מעשה בנכרי אחד שנא לפני שמאי ,א״ל גיירני ע״ט שתלמדני
כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו /בא לפני הלל גיירה,

א״ל רעלך פני לחברך לא תעבור ,ויש לדקדקלכאורה ,הלא הלימוד
הזה הא מן הכתוב ואהבת לרעך כמוך ,וא״כ הו״ל לטיטר דעלך מב,
לחברך תעבור כלישנא דקרא ואהבת לרעך כמוך ,והוא א״ל בלשון
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שלילה ,דעלך פני לחברה לא תעבוד ,התירוץ בזה הוא ,אמר הגאון

דעלך טב תעבוד לחברך ,דור.

אינו כלל,

ריש דברים שלזה הוא טוב ,ולזה אינו טוב ,כהענין אשר

לפנינו,

הנ״ל דבאטת לא נוכל לוסר

דלכם הוא טוב ללסור ,אך להדרשן שהוא רועה לאכול ,ונאמר

לו

שישב ללמוד ,זה אינו טוב לו ,טשום דללטור אינו טוב רק על נפש
שבעה וכרס טלאה,

דשטעתתא בעי צילותא ,וקודם שיאכל אדם יש

לו שני לבבות כראיתא בב״ב (י״ב ע״ב) אך הבונה היא שלא תעשה

לחבריך רעה ,ואף שיחי׳ לך טזה טובה ,ודעלך סני ר״ל במו דעלך
פני אם יעשו לך רעה ,אף אם להעושה הרעה יצא לו טזה טובה ,כמו
בז לחברך לא תעבר רעה ,אף שאליך יהי׳ זאת לטובה ,לכן אין לכם

לעשות להררשן רעה ,וצריכים להניחו לדרוש.

תדיר ושאינו תדיר.
ויהי

כבוא הנאון ר״ע אינר זצ״ל לווארשא ,ותחרד

כל

העיר

לקראתו ,ובל העם מקצה עשו לו כבוד גדול עד להפליא ,והנה

אחד ממקורבי הגאון בעל "המרת שלטה" אב״ד רשם ,בדרך שתוק
אמר לו,

טרוע לא יעשו בבור בזה גם לרבנו? הלא דבר הוא! ויען

הגאון בעל ח״ש לאטר:

רעת לנבון נקל טעם הדבר ,הנה ביטים

הנוראים בפיוט "ונתנה תוקף" יתטרמרו כלם בבכיה ,ובתפלת "והוא

רחום" בשני ובחמישי שהיא תפלת רתמים ותחנונים הטרעשת כליות
ולב יאטרו אך טן השפר ,ולחוץ,

יען בי זאת תדיר ואין

המחשבה

מתפעלת טטנה ,וזאת שאינה תדיר עושה פעולה נטרצה על המתפלל,

בן הדבר הזה:

הנאון רע״א לאו בכל יומא אתא לנבן ,לכן ביאתו

עושה רושם גדול.

חבל בנימין נליפקין ,חיים בנימין בן ישראל מתתיהו] עמוד מס 146

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ג

א שר

ה גז ה׳

או תי

ft

Art

»־.

שרת או״ח סי׳ סג סד

י

לא מקרי הפקק מחוק׳ פסחים ב״ז ע״ב ד״ה
מכלל שהקשו סס על מה דפריך הש״ק בב״ק
והא איכא עצים דמשחן שהנאמן ובעירן שוה
הא לרבנן דס״ל דאבוקה' כנגדו חשיב' כמו
שלהבת באה מן הגחלים א״כ אין הנאמן
וביעורן שוה דהא בשעת הכאה •מבוערין הן
כבר במקום השלהבת ותי׳ דמשוס שישר מיעוע
כזה לא .חשיב הכאה אחר ביעורן אלמא דהפקק'
מיעוכו לא חשיב הפקק.
.
ובאמת בלא״ה לא קשה קושית הא״ר על
הנו״ז דבכה״ג שהוא סוגר הברזא
ע״מ לפותחו משוס .דבאופן אחר לא מהני הננוילה
דבעי כח גברא בכל ׳שפיכה וא״כ,.כל יפעם
שהוא סוגר הבנתה הבדזה הוא לצורך הנעילה
לא חשיב הפסק• והוא דומה לגביל הורא
דלא הוי הפקק משוס דהוי צרכי סעודה וה״ב
כן הוא.
.
והכה צלוחית הוא עדיף עפי לענין כעילה
מכידון העיז לפי מה שב׳ במ״א קכ״ע
קקכ״א דדוקא בלא עשה מעשה 2גוף המים רק
שהקיר הברזא המונעת מלצאת המס אמרינן
דדוקא קילוח ראשון חשיב כח גברא אבל
היכי שעשה מעשה בגוף המים כגון בהעה
חבית מלאה מים שמחמת הנחתו הוא נשפך
מקרי כח גברא ועלתה לו הנעילה והכא נמי
דכוותי׳ הוא שהרי ע״י העיימו נשפך המים מן
הצלוחית וממילא בגועל מן הצלוחית ,הוא עדיף
מנידון הע״ז ואע״ג דהמ״א אפי׳ בכה״ג ק״ל
דאקור ליעול אבל הלא כל עיקר דבריו של
המ״א לא קאי אלא אליבא דהרא״ש דס״ל
להחמיר דלא מהני משקה עופח והא הלא״ש
גופי׳ מיקל בברזא אם מקירו בבל שפיכה
ושפיכה אע״ג דא״א ליעול היד ביציאת מיס
מן הנקב בפעם אחת ובמ״אקנ״עקקי״ע העיר בזה
במה שכ׳ ועיין קק״ב ס״ג ואפשר דכוונמו דשם
בברזא מיירי באופן שיש לה קלוח עב שיש בו
די שפיכה על כל היד בב״א .וראיתי גס
בפרישה שעמד בזה בקי׳ קנ״ע וכ׳ דבכוד
הכלי לפנינו ודעתו ליעול ולשפוך על היד
ואינו סוגר אלא מכח ההיתר להיות כח גברא
ודאי שאין זה בכלל אין נעילה להצאין ותנה
כי כן הרי לפנינו סחבל נביאים מהכבאים
בקגכון אחד דלא כמ״א לכן לעמד יש .להקל
בדרך שהוא שעת תדחק ליעול בצלוחית דלית
בי׳ הפסק ובכה״ג כ׳ הא״ר שגס הב״ח מודה.

וכיון שלא הסיח ממנו חיילא שפיר על הנחה,.
שניה וה״כ במד כיון שלא .הי׳ להברכה שבירך'"
על מה לחול לכן אצו לא הקיח דעתו חל ,
י'-׳
’
תברכה על הצעילה שאח״כ•' ..־'"'
כבר בירך• 'המוציא ואח״כ הכירי',
שהכלי שנעל בוי ידיו .הוא פסול לנעילה י
וצריך צו ליעול ידיו עוד הפעם .מל דגם :
בלא״ה אין צריך לברך ענע״י לפי מה שהביא.
הע״ז בקי׳ קס״ד קק״ה בשם מהרש״ל דאם ׳
נגע במקומות המעונפין באמצע סעודה צריך
לחזור וליעול ידיו .אבל אינו מברך דלא מצינו
שתקנו ברכה באמצע סעודה וא״כ ה״כ אפשר
שאינו גרוע מהיכי שצריך לחזור וליעול ידיו
ע״י שנגע במקום מעונף או שהלך■ לעשות
צרכיו שכ׳בא״א קי׳ קס״ה סק״א ג״כ דלהרש״ל
המל אינו צריף לברך עכע״יבתוך הקעודת.
ולעמד מיושב בזה מה שמתמה בא״א קי׳ קמח
קקנו״ז על תיש״ש שהובא שם במ״א שאם בירך
המוציא שוב אינו מברך עכע״י אם שכח לברך
מקודם■ וע״ז כ׳ הא״א צריך עעם למה ולפי
המל ניחא דהרש״ל לשיעתו דבאמצע סעודה
לא הקנו ברכה ולאחר המוציא קודם האכילה
בלא״ה לא יוכל לברך עכע״י דהוי הפקק בין
המוציא לאכילה ואחר האכילה הד* הוא באמצע
הסעודה ואס נועל ידיו מחמת שנגע במקום
מעונף אינו (וברך כש״כ שאינו מברך על
הנעילה שקודם הסעודה.

המהרש״א בחיא שבת ל״א על מה דאמר
הלל מת דענך קני אל תעביד
.
לחברך בלשון שלילה'ולא אגור תרחמי׳ לחברך
כווהך מזה הכריח דמה דכתיב ואהבה לרעך
כמוך היינו שלא העשה לו רעה אבל לעמן
לעשות לו עובה לא קאמר ואהבת לרעך כמוך
וראיתי בא״א או״ח קי׳ קנ״ו דמקופק בהא אי
דוקא היכי שיוכל לעשות לעצמו עובה הזו
אז הוא קודם או אפי׳ היכי שאינו יכול לעשות
עובה הזו לעצמו אלא לחברו ולא עשאה מ״מ
אינו עובד על מ״ע של .ואהבת.
.
ולענ״ד לכאורא יש להביא יאי׳ מנדת ד׳
ע״ו דאמר שם רשב״י ד׳ דברים
הקב״ה שונאן ואני איני אוהבן ומדקדק המהרש״א
דלמה שינת לגבי עצמו לומר שאיני שונאן כמו
הקב״ה אלא אינו אוהבן והי׳ דאפשר דמילי
דפריצוהא כאלה אינם כדאי לעבור על לאו
סימן ס״כ .
•
דלא השנא אה אחיך וכ׳ שם בעיון יעקב
נשאלתי במעשה שאחד נעל ידיו מכלי דאבה’ קשה דא״כ איך עבר על מ״ע דואהבת
ובירך עכע״י ואח״כ הכיר שיש בכלי לרעך כמוך שהוא כלל גדול בהורה ומי׳ שם
סדק ככונס משקה אם צריך לברך בנעילה בדוחק ואולם לכי המרש״א בשבת המל א״ש
קרא דואהבתנא מיירי אלא שלא יעשה לושניה פעם שנית.
.
ג״ל דא״צ לברך שניה אם לא הקיח דעהו רעה אבל על העדר עובה אינו עובר על (נ״ע
מנעילה הראשונה וחילי ממהרי״ק הובא אפי׳ אס לא יוכל לעשותה לעצמו אלא לחברו
במחבר קי׳ כ״ה סי״ב דמי שמניח תפילין של ומש״ה שפיר אמד ואני איני אוהבן ,כי רעת
יד ובירך ובהחלת תהידוק כפקק הקשר של יד לא יעשה להם משוס לא השנא את אחיך אבל
והוצרך לעשות קשר אחר אמנם לא הק־ח גס עובה לא יעשה להם שזה כמשך ננננדה
דעחו אינו צריך לחזור ולברך והעעם כ׳ בב״י אהבה .עכ״פ נפקא לן מהכא דעשיית עובה
הובא בע״ז שם דכיון שלא נעשה עדיין מצות אפי׳ תיכי שא״א לעשותה לעצמו ג״כ־ אינו
בכלל של ואהבת לרעך כמוך.
הנחה נמצא שלא חלה הברכה על שום מצוה .
אולם

חלה

>0
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אולם י״ל נועמא אהרינא ע״פ מה שב* בהוק,
פסחים קי״ג דמון שהוא שונאו גם
חברו שונא אוחו ובאים מחוך כך לידי מריבה
ושייך כפיית יצר ולפ״ז א״ש ממז״ה מנע עצמו
משנאה מה דלא שייך גבי קוב״ה — אכן יש
לכנ״ד• להכריח לאידך גיסא דדוקא היכי שצריך
הוא עצמו לנוובה זו דוקא אז אינו מחויב
~ לעשות השובה לחברו -דלכאורא מנ״ל להלל
גופי ,להוציא אקרא ממשמפומי׳ דלא קאי על
אהבה אלא על השנאה וי״ל כ״פ מה שראיתי
במהר״ם שי״ף ב״מ ק״ב גבי חייך קודמין לחיי
חברך השעם דחם כוחן לחברו גם חברו
מצווה לחזור וליפן לו לקיים וחי אחיך עמך
וה״נ אם צריך לו לעצמו סובה הזו הרי חברו
מחויב לחזור ולעשומו לו וא״כ אין לדבר סוף
 .אלא דמהמם ב״מ ק׳יב לעב״ד לא משמע כמהרק״א
__ דמדצריך קרא דחייך קודמין לחברך משמע
 ^/' ?6דנוובה בעלמא מחויב למשוח לו וצ״נג
סימן ם״ה
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 VpStflDJאם אחד שונא אח חברו ועי״ז
 1גם חברו שונא אוהו אם חברו
עובר.ג״כ על לא חשנא.
ונ״ל קצה ראי׳ דבכה״ג ליכא משוסלאחשנא
וכף דהנה בפקהים קי״ג ע״ב פליגי רב
אומר הרואה דבר ערוה בחברו מומר לשנאחו
ורב אחא אמר מצוה לשנאתו והקשו החוק׳
דבב״ע אמרינן אוהב לפרוק'ושונא לשעון מצוה
בשונא כדי נבוף אח יצרו והשתא מה כפייח
יצל שיין מון דמצוה לשנאוחו ד״ל מון שהוא
שונאו גם חברו שונא אומו דכהיב כמים
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ובאין ממוך
כך לידי שנאה גמורא ושייך כפיית יצר וקשה
לי לפ״ז לרב דק״ל מומר לשנאוחו נה* דאינו
עובר על בא השנא אבל הוא גורס שחברו
ישנא אומו וחברו עובר ואיכא מקום לפני
עיור .עיין במוס* ב״מ ר• מ ע״ב ד״ה משיך קושי,
כהא בשלמא אם הוא מצוה לשנאתו י״ל
'דבכה״ג ציכא משום ולפני עיור דהרי מצוה
לשנאוהו אבל אם אינו רק .רשות לימא דאסור
משום ולפני עיור ועכצ״ל דאם האחד שונא
אח חברו .ועי״ז גם חברו שונא אומו חברו
אינו עובר על לא חשנא וחו ליכא משום ולפני
עיור.
•
ואנכי פירשתי בזה אח הפקוק בחהלים :משליח
שנאה שנאתים לארבים היו לי .מ
אפי• אס לא היו לי לאויבים ג״כ מצוה לסנאהם
כרב אבל אץ לו חכליח וקץ כמש״כ בחוק׳ מון
שהוא שונאו גם חברו שונא אומד ובאין ממוך
כך לידי שנאה גמורא .אולם עמה שהיו .לי
לאויבים מתחלה ממילא יש חכלית וקץ לשנאמי.

לוי

בב

אע״ג דפלפלין מין אילן הואי והו״ל לברך
עלייתו בפה״ע אלא כיון דלרוב פעמים אינן
נונועין אומן אלא ע״י שיתייבשו ובאמת הו״ל
לברך מהאי נועמא עליהם שהכל כמו קרא
אלא לפי שמענו מהן נאכלין ברנויבומן לכן,
אדעמא דהכי כעי ננועי קצח ומש״ת מברכי׳
עלה בפה״א וא״כ גם בקוקמיין כימא הכי
דהרי לרוב נשפי אדעמא שיתייבשו וקצם נעעי
אדעמא לאפלן כשק רשובין א״כ כמו בפלפלין
אמריק מהאי שכמא נחיח חד דרגא מבפה״ע
לבפה״א הה״ד הכא נימא נחיח חד דרגא
מבפה״א לברכת שהכל ולפ״ז איח לן לברך על
קוקויץ מבושל שהבל והעולם לא נהגו כן
ושעמא בע«.
.
ולענ״ד חילוק גדול יש בין פלפל? וקוקרץ
דהכה בקי׳ ר״ו ב׳ המ״א קק״א
דאוהן הגדגץ בא לן ומברך בפה״א משום דלא
נגער הפרי או שאינן עיקר הפרי אם בירך
בפה״ע יצא והקשה סם הא״א דאמאי לא יברך
גם מל פלפלין רשובין בפה״ע ויצא ממ״נ
ובאמח ל״ק דדוקא ה״כי דעל הפרי בשעה
שנגמר מברמן בפה״ע אמרינן דאפי׳ אם לא
נגמר בדיין יצא ג״ב בבפה״ב אבל בפלפלץ הרי
כשנגמר דהיינו כשהם ׳בשים אין מברך עליהם
כלום שאין דרך לאוכלם אלא ע״י מערובוח
א״ב לא מצינן לומר דבירך בפה״ע יצא כשהם
רשובץ דבדיעבד יצא בברכה שמברמן לאחר
גמר הפרי דהרי הכא לאחר גמר אין מברמן
כלום ומדע דהכי הוא דהרי יש להקשות עוד
לפי מה שמסביר במחהש״ק •קי׳ ר״ד קק״ו
החילוק שבין בוקר ושקדים שאוכלין אותם
כשהם רמם בקליפתם דבוקר אע׳ג דלא נשעי
ג״כ אדעמא למיכלי כשהוא בוקר מ״מ אוכל
גם כשהוא בוקר עיקר הפרי דהיינו פנימיותו
אלא דעדיין לא נגמר הפרי לכן נחתיכן חד
דרגא ומברכינן בפה״א אבל בשקדים בסאכלס
כבהש רמם עיקר אכילתן אז היא הקליפה
ואינו אוכל עיקר הפרי לבן מברך שהכל ולפ״ז
גם בפלנלץ אפי׳ כשהוא אוכל אותם כשהם
רנוובין מ״ע הוא אוכל ביקר הפרי דהיינו
פנימיוהו וא״כ גם בלא״ה אינו דומה לקרא
דהרי הכא הוא אוכל במפ עיקר הפרי ככן
ראוי לברך עליו בפה״א משא״כ בקרא ולמה
לי׳ להרשב״א שהביא שם הורא לחנק ביניהם
משום .דהכא איבא דננובי גם אדעחא דהכי
אבל לפי הכ״ל איש דהכא ליכא שום מעליוהא
בזה שהוא אוכל עיקר הפרי דהרי על ביקר
הפרי אינו מברך בלום וזיל חזי בב״י שהביא
אח לשון הרשב״א שמדייק בו ג״ב הכי שב׳
מון שאין נונועין אומן אלא ב״ד שיתייבשו
ויאכלו; רוק שחוקין כמבלץ ואינם נאכלים
בפני עצמם אלא מיעונון לפעמים׳ אין מברמן
עליהן בפה*ע וכף ולכאורא מה זה קד״ק וכ׳

סימן סיר
נשאלתי על קוקוריץ שמבקלץ ואוכלין
איזה ברכה מברמן עליו.
הנה יש להקמפק בזה משעם שב׳ המ״א קי׳
ר״ב קקל״ה על מה שמ המחבר דעל
פלפלין כשהם רנוובין מברמן בפה״א וכ׳המ״א

ואינם נאכלץ בפני עצמם דהרי העיקר הוא
שאינם כונועין אדבמא לאבלן כשהם רשדבין
ומה לי אם נאכלץ אז בפני עצמם או לא אבל
לפי שאמרנו ניחא' דאלמלי היו נאכלין חז
בפני עצמם בברכת בפה״ע אז הי׳ מן הראוי
לברך עליהם גם כשהם רכוובין ברכה זו דהרי
עכ״פ קצח כנועי נמי אדעחא דהכי ואיכא קפק
דלמא
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שלחן1רוך אורח חיים סיטן קננ-קנח

מדברי הרשכ״א בחשו ,הביאו הש״ך בירד סרנ״ט ס״ק
 tדישראל שנדב ממרה מומר לשמחה כשיש סיפוק

מ״א

חיים
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סוהס״י .ד״ס ?׳ המבי״ט מ* וסוד נראה דגם נשים
וסף יש להם זכות שירשו מאבותיהם ונראה דגם האבי״נו

לא זה .מ״ש וטל סי' הב״י כאן הניח הפמ״ג בצ״ט מ״ש »:לכוונתו סל האנשים שהיו בשטה שטשו אותן דבשטה ממשה כוונתם
 ,ואם הוא ממי העיר אץ רשאין לשטחה ממג״א וביהגר״א
להקנות לכל הפיר ובמו ראמרינן גבי כרכים דכוזנתם לכל המוצם
שרגילין לבוא אבל מדאי אין דטתם טל קטנים דאין להם זכי,
שהקשו מ״ז דלקדושה ממורה יכזלין לשטס שלא מרפת
ואח״ב כל יורשיהם יש להם זטת ירושה:
ולולי ד״ק נראה פשוט דהא דיכולץ לשמש היינו כשנחחדש
זמורה אח״כ דאיכא למימר דודאי אם הי" יורמ בשמת
 *TJVשם כ ,מ״ט מי שקנה גלילה וגרש המלך -כג׳ ואם כחנה
צריך כל דיני תנאי כר צ״ט דאין כאן אלא נדר ומבואר
׳
שיהי׳ צורך לזה הי׳ נותן ע״ז ואף שסכשיו מטכב בשמש
ביו״ד הר״כ םט״ז ראי״ל דיני תנאי פ״ש :
מ״ד בני המיר נזחן אבל היכי שלא נתחדש כלל והוא
יר ויודע כמוהם ופירש לשם כך ולא למה שמוצק למשות
ה3ה מנהג מקהלות שאין מוכרי! מקומות ביהכ״נ אנא ברשות
לגבאים ונראה לי דביהכ״ג של כרכים דקיי״ל דאינו
כפירש שלא לשמה דמבואר כיז״ד פרנ״ט זסרנ״דדאין
נמכר .א״כ הנוף הוא למילס לשיתפוח כל הקהילה ואינו מוכר
רשאין לשנות:
אצא פירוח זכות הישיבה זקיי״ל כחז״ח סקמ״ה דמרי ארפא מעכב
סקל״ח .למנין מיכה של המישור מ״ש לכאז ,בפשי׳
אסרי בחי .ובודאי דאינו מן כדין למכור לאחד אלא ברשות
כיין שנתנו מר להשיבה המיוחדת לעניים כבר בא ליד

בואר ביו״ד סרנ״ח דכבר זוכה לעניים ועראי שיצא
מרשותו ואינו יכול לאוסרוxK :
;ןמ״ד .וצ״טרלמא כתב שלא להשביע־ בחי ,ירד כתבתי
כא בצדקה מממירינן משום דספק בצדקה דאיקבס איסזראו
ומרא מ״ש באריכות:
כב״יכהמוךבשםהמרדכי
,
כו
בתצוה
 .אדס שהוא רגיל
■ סימל קנח ם״ב .פתוח מכביצה ימול ידיו ולא יברך טמ״א
משום דפחוח מככיצה אינו מקבל טומאה
*
•
למנין יין הבדלה' דאין ירושה במצוות וכבר הקשיתי •
וטבהגר״א והנה שי׳ רש״י בפסחים ל״ג מחו״כ דמקבל טומאה
סל חו״ת סוס״י קמ״נו ואולי י״ל דאין כוונתו אלא בדבר
פחות מכביצה מראו ,והחום ,הקשו מליו מהא דדריש בתו״ב מקרא
 wtfבבל שנה אין חזקה במה שקנה הרבה פעמים זצ״ס:
דאוכלין אין מטהרין בשבירה ואי מקבל טומאה בכ״ש פשי ,ולא
בםה״צ אות ס״ה מה שהניח בצ״ס מל משובש הרא״ש
שייך לטהרן בשבירה כיון והשתא נמי מקבלין טומאה .ובאמת
־יא ידעתי למה לא הזכיר דברי המנ״א סקכ״ז רניחא
י״ל דרש״י לשי ,בחולין קכ״ג גבי מליח שהתחיל לקורטה דכ,
לי' דברי היא״ש דאיירי כשבנו אחרת מ״ש:
בהדיא דאפי' נשתייר נמ״ג דעדיין מקבלת טומאה מ״מ שפיר
קנך .מנ״א סקי״גוכ״כמהר״ט פאדוזדמומרלמשוח
מפרוכת מפה כו ,נראה בכוונתו דס״ל דלפ״מ
*
נמהרת בקריטה כיון דאשחנה מ״ש 1א״כ ה״נ באזכלין כיון דאינו
מטמאים אחרים כפחות מבינה וכן אינו מקבלין הכשר שפיר
:א ופרוכת ח״ק הוה מליו קדושת ארון והי ,אסור למשות
 :נמו משיבה כסא אכל יותר נראה דמשוס דטייף לי,
הז״א תשחנה ונמהרת לגמרי כמו במלית .והתום׳ ג״כ לשי,
דבחולץ מ״ג סוד״ה ברע״ב מאט ככנרש רש״־־ בבי טלית והקשו
:ליו אלח קדושת תיבה ■ישכ-יר שר־ אפי' לכי ד-יגא דהש״ם
ט״ז אבל לרש״י לשי ,לק״מ מזה ויש לתיש לדברי רש״י:
ואין ראי:,
ץ״ד .בשם הב״ח דאסור לישן ספר תורה פסולה מם
ס״ך .דבר שהיטלי במשקה כו .,רנילין סטולם בשתיית מייא
להטביל הצוקטר .ויש חוששין בזה מש«ס טיבולו במשקה.
שרה דלא כהרש״ל ■יכן בס״ח כ׳ לאסור זבמג״א כ> ,
מחנה טליכן ולכאו׳ יש ספד להחתירין דהרי מינן •׳ ולכאו ,י״ל כיין דאין רגילות להיות כזית בצזקפר גס בפח פחות
דין דשברי לוחות מונהין בארון סם הלוחות ומבואר • מכזיח אי״צ נט״י .אמנם ברוקח שהביא בב״י רמפרש בט״פ
הא דאמר לטיבול שני ולא אמר משוס סלה רחצה אי״ל אלא כזית
רובין דס״ג ד״ה כ״ז דשברי לוחות קילי ואפ״ה הונחו

כולם ובחש! ,הארכת*

□ימל קנן .בפמ״ג כ ,דגר לטעון וישראל לפרוק נר קוים
שיש בו ב ,מ״ט .ולכאו׳ הוח תמוה רכהריא קיי״ל
’
’
ביו״ד סרנ״א ס״ט ולכסות ולפרנסה וכ״ד ישראל קודם-לגר
-הרבה סמלות ס״ש זצפ״ג:

ואי״צ נטילה ש״מ דהא משוס הסיכול דהיינו המדור אף ש6י״צ
חד וכן אי״ 5כלי שרש מיוחדין לקדשי קדשים כפ״ע
ג״כ אלא כזית משום מבולו במשקה צריך אפי ,בפחות משוס
הקפידה התורה בזה אלא דקשה לי מהא דיומא י״ב
דיך רבי לר״ד דמכשיר בנדי כה״ג ביוהכ״פ לכ״ה בגדים
למשקה מקבל טומאה בכ״ש זכ״כ בביאורי הגר״א  .אבל בל״ה
 1בהן קדושה חמורה ישתמש קדושה קלה דמ״ש התם  ,הרי כבר כ׳ הרמ״א במשוב ,לאוכל פח למחק חריפות השמי,
ואפשר לומד דהתם לפי שלכה״ג כבר נפסלו וצ״ט ? :דכוה טפל אי״ל נט״י וכ״ש הצזקטר ראי״צ בלכה כלל משום
}"ז .הטלה יבאינו ראוי מוד לחמורה מיטב להשתמש  fשהוא מפל פשי׳ דאי״ל נט״י .ואף־ דכ ,כט״ו כסק״י לטובל
לה ממה שתגנז והפמ״ג המה מליו דבלשק הש״ס חינותא • אצבמו בדבש צריך מרי משום המשקה ול״ר לשוהה דלא מביד
תסור למסבד כורהיא משממ דאינו ראוי ולכאו' נראה
דעע אבל הכא הלי נוגס באצבטו .א״כ יש מקום לומר דח״כ
א התיר אלא להשתמש כסו שהיא ובשעת השימוש אס״ג • בכה״ג גם בהטייא גופא צריך נט״י אבל באמת לא היא רההם

רדה ס״מ מדיף טפי דהוא משתמש לקדושה ממה שתהא

;חיי אכל למשוח ממשה לשנות בשטה ממשה היא איסור
שה מצוה וכמו במשה דוחה ל״ח דכפיגן בטידנא וטפמ״ג
כ׳ ימשמש דם״ח שבצה אין טושין תפילין אט״ג דאינו
וה ל״ק להט״ו דהרי כ׳ שם בא״א דמשמט אפי ,אין לו
ל״א משה דוחה ל״ח דנסשה המצוה בפסול מראה כוונתו

c

יהי ,לו תפילין אחרים יהי,

אסור א״כ א״א להכשיר

שסופם לפסול וזה נבון וא״כ זה כפסיל

משום המפ־לין

זו״ה ל״ח אפי ,אינו ראוי לס״ת דכבר כ ,דגם היתר
אזי אינו אלא משום דחי ,ואינו ראוי לצאת בהפילין שצריך
דחי ,כיון דאסשל

ככשרץ •,

 .מי כרך שקנו ס״ת בב״י הוא נשם מ’כ בשם ר״י בר״י
והוא יזחר מבואר בתשוב' מיימוניש הפר משפטים סי״ח
כשם ריצב״א זע ,חו״מ סקע״ו:

מביד לינס אבל הכא לכתחילה זהירין שלא יגעו בהטייא גופא
אמ״ג רגבי מבולו במשקה גזרו בכה״ג רלמא עט זהו בטנ״ח
דגורו אבל כשמי ,רל״ג דהא אפי׳ בשתה מנהר אי״צ נטילה והכל
משום ילא שכיח אלא בדבש משום דהוא דרכו אוסר הט״ז .אבל
בכה״ג דל״ם ודאי אין לגזור ואין לתיש :
מג״א

סק״ז  .וכ״ה בשבת י״ט דבש מעיקרא אוכלת והשתא
בסוף
אוכלא יהנה קושי ,זו כבר הקשה מ־׳ש

ובחידושי אמרתי לייבב  .רהנה
סוקצין .יכניח בקושיא
בפי״א לתרומות ס״ל לר״א דדבש תמרים ה״ה משקין
ור״י א״ל לא מט חכמיה ז ,משקין כמוני פטחין כו' .והנראה
למטמא דר״א דמה העע״ז יויר ספ״א כ ,דלא דייקינן הימר
לדכש דמרים מהא דזנת חלב ודבש כמו דיליף בחלב משום
לנלבש דהחם קאי בלבה תמרים (וכ״ה בהייא ככוף כתוכוח)
זכ ,כמו גבי בכורים דנהיב יבש והחש הרי לא איירי אלא'
כפירות
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ס״ס לפי׳ רמב״םשהסומי הי" הלי מל
ע״כ הפי׳ ביומא לז .מאי מוכני גלגלא דהוי

היו משוקעים בהמוכני
משקעא לי" היינו דהמים
וזה דוחק גדול ועי" מ״ש רמב״ם בפי" שמיד

הי׳

מכסה
פ״ג מ׳ח של ושם נתבאר שהמומי
יורד בגלגל והוא מ״ש מאי מוכני גלגלא
גבוה
דהוי משקעי לי׳ והיו שוממים לגלגול הגלגל המא
ואין מובן למה היו צריכים לגלגל זה ,וכן מ״ש
תמיד פ״א מ״ד^ שהיו שוממק קול המן שעשה ב״ק
מוכני לכיור א״י מה זה טגין להארגז ,וכן מ״ש
זבחים כ .טור שלא שקעו מבערב ושם כא .כיור
כיון ששקעו שוב אין מעלהו ושם מ״ב מסלק לי׳
או משקע לי׳ ,אין לכ״ז כל שייכות בארגז ,ועי"
שזי״ש פ״א שמיי מ״ד שאששמימתי" לכ״ע דברי
רמב״ם בפי" המשניות כאן וגס הוא מבאר שהמוכני
הי׳

©ל _ ושקעו

-------י

אותו ואין מזבן אם הי" מל למה
צריך לשקעהו במשה:

לבם

קשה מאד לפי" רמב״ס מה הועילו בתקנם
המוכני טק שהי׳ צריך להיום סיס בכיור
לארבעה כהניס כמ״ש רמב״ס פ״ה מביאם מקדש
ט״ג וס״ש רש*י זבחים יט :ד״ה שאין בו שאיט
מים כשעור ארבע קדושין אין טונהו
מחזיק
דהקפייא רק על הכלי שיחזיק כל כך ,אלא שצריך
שיהיו מ מים בפד ד' כמיס זכמ״ש שם כב.
כל המשלים למי חקיה משלים למי טור .וא״ב
נשקידש פק אחרון באותו יום ,הי׳ נשאר מים
לג׳ סמשיו והין תמיד מוכרחים לשפוך אומם יהא
..........׳יפסלו בליגה:

ובירושלמי

תמא פ״ג ה״ת מקשה זהתמתון
אין ס משום אוירו של כלי ותי׳

ריב״ל אמת המיס היתה מושכת לו סעיפם והיו
רגלי שבדרום פחוחק כרמונים ועיי״ש במפרשים
דכלי איט ראוי לקדוש ומי׳ מיקב שיעור לבסלו
מכלי ,ואי אפשר להסכים לפי׳ זה והוא דכר חדש
ונפלא דלהיוש ידים ורגלים כלי פסול ,והלא אדרבה
ט" צריך לטוש כלי כמו לנעילת ידים ובגמ׳ בבלי
זרסב״ס אין כל זכר לזה ,ועוד אס הטור ט׳
נקוב ואמת המים מושכת לו מעין עינום א״כ למה
מצרט למקנת המוכני שלא יפסל בלינה ,וגס מה
זה סי׳ מל הטור שבמשכן שאז לא ט" עוד סין
פיפם ,ועי׳ כפי׳ רילב״ז שירושלמי קאי בשימת ר׳
ישמעאל ©מה סי :דמי כיור מי מעין סס והפי׳
דהטור בעצמו ט' מי מעין ,וזה פי" זר ,ובאמת
הכוונה פשוס שר" ישמעאל סובר שישאבו ממעין וכן
מפירש שם בסומה דלר״י גבי ©מה נמי מים טיס
דהא גימל מן הטור ומשיב גס בבלי חרס מי מעין,
נם ס״ס הא אין הלכה כר" ישמעאל:

 Q31ק׳ ממשנה יומא ח :4בכל יום כ״ג מקדש
•דיו ורגליו מן הכיור והיזם מן הקתון של זהב
הרי שהי" מקדש מכלי שלם ואך דטרושלמי ס״ד ©ך
ה״ה יש פלונתא דר" יונה אמר ©ץ מקדוש ראשון
זר׳ יוסי! אמר אפי" מקדוש רא»ן וא״כ לר׳ יונה
לא הי׳ קדוש ראשק מקחון של זהב רק מטור שט"
•י

בה
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נשב .אבל אין בזה תועלת ,מדא דרמב״ס ס״ב
מיזה״ע ה״ה אינו מחלק׳ ופשטות למט אפי׳ קדוש
ראשון ט* חקתק של זהב ומי׳ שיורי קרבן שם
שכ׳ בדטש רמב״ם להטך ואין דבריו ברורים,
וכ״כ רא״ם יומא בסדר עבודת יוה״כ דקדוש ראשון
ט׳ מק©ן זהב .וגם הא כל הקדושין של כ״ג הס
מה״ח כמ״ש יומא לב .מבטם יס :ואך דמון הקדיש
ראשון אינם ממכבים כדילפי' מקרא אבל הא
לכתחלה צריך בל הקדושים לטות בהכשר ולמה
מקדש כ״ג לכתחלה בקתון שמא כלי שלם:

ונראה דהא דירושלט דריב״ל אמר אמת המים
טתה משכת לו מעיפם קאי רק למסה
סל ים של שלמה שמקשה ולאו כלי הוא ומסרן ק
ריב״ל דאמת המים טסה מממש לו מעיפם ובמעות
נשנס למעלה על הטור וצא שייכא שם ,וראי׳ שכל
מפרשי המקרא בדברי טמיס ב׳ ד; מביאים ירושלמי
רק מל טס ולא מל הכיור .ונס ראי׳ ברורה
מריטב״א מטס ד© .בא בבדק הבית לב״י •ו״ד
ט׳ ר״א שהק* על ילז' זה שהצריך נקב כנמציא רמון
הא די כשפופרת הטד וסי׳ הלב ר׳ אמונן דלכך צריך

 06כרמק לפי שממין עימם הגכגם שם פעמים
ט׳ קטן וכל שפע המעין נכנס למך או© ים
וט׳ נראה להם כטבל תוך כצי גמר ולפיכך
גקטהו כ©ציא ל©ן להוציאו מסורת כלי סיי״ש
וסי׳ זה ל״ס כלל סל הטור וע״כ שלא ט׳ להם
גי* זו כירושלמי סל הטור כלל:
ועי׳ תו* ישנים יומא לז .דאיסא בזבטס פרה
שני שהטור ט" ©שן מיס סן יס של
שלמה ולימא שם ק .ואו £אין סונסם דוקא ציש״ש

רק למעין אחר

וטיי״ש

שממפקים

אי ט׳ ים של

©ם
שלמה בביס שט ,ופלא מה הספק הא מפורש
מלטס וירמי׳ שהכשרים שכרי אס ים הנמשח ,ואולי
סמפקים שמא אח*כ טשו ים אחר חחסיז וב©י״ס
©ך מדות ד״ה לשכת הטלה מביא בשם לאבי״ה
שנקראת לשכת הטלה שהם כרו שם מר לשקע
אס הטור מפגי שלא ט׳ אז ים שמשה שלמה
ערובין דמר מולי
יהונתן ©ך
ועי׳ רניט

ט׳ כמוכני:
------------

טמן קח
אשר התפלא כ״ת מדוע לא נמצא בדברי ימי
ישראל אחה דוגמא לאהבת רמים חוקה
טוני שחרך נפשו למות
כטובדא של פיתיאם
בער רעהו דמון ,והובא בספר צמח צדיק מרי״א
די מויינא חה לשונו :מצאנו בספרי הרומיים
ט מלך ©ציליאה גור מיסה מל איש ,טעיאה שמו,
להתיז ראשי ב©יך ,והוא שאל סובה מאת המלך
להנחן לו זמן שמונה ימים טי אשר ילך לביתו
לצווח ולסדר את עסקיו ,והמלך ה©ב כמצחק מל
זה ,שימצא איש שיכנס בעדו בטח הסוהר ויתחייב
להתיז
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חבלים

חרם סיסן קח

להתיז אח ראשו שחמיו אם לא ישוב לזמן המכר
שיחן לו רשום כרצונו ,אז שלח מיסיאה לקרוא אמד
הנקרא דאמין אוהט ורמו אשר כנפשו ונס הוא
אהוב מאפו ,וספר לו אח צרכו ומצכו ,ושיכף
יאמין כלך למלך ונתחייב שיסירו ראשו א& לא
ישוב פימיאה לסוף שמונח ימים ,ונהנוהו כביש כלאו
פי שוט ,ויהי כי קרב הזמן אשר לקח פיסיאה ולא
בא ,כל כטס מקצה היו לועגים לראש יאמין על
חיוט אשר משה ,אך הוא לא סיה מתירא כנוס כי
בעח לט ברעו ואהוט הנאמן .והנה לסוף הזמן
המוגבל ,והנה פימיאה בא כאשר נדר וכאשר ראה
המלך אהבה עצומה ונאמנה כזו ,מחל לפומיאה
ולא רצה המימו ,לבלשי הפריד בק שני רמים
אהובים כאלה:

העי

להביא סה מ״ש יפער הלטס קשמש להר*
ח״מ סי׳ רכ״ט
בחלק
יעקב חגיז
שאלה שנים שאוהבים זה חח זה קשה במוח אהבה,
ונגזרה מיתה מל מחי מהם .ובא חברו ונמסר
כמקימו איזה מהש עיין /חשיבה :לא הי' ראוי
להשיק־ על זה ,חבל מאחר שמצאנו (נדה סס):
כשנשאלו י״ב דברים השיט על דברי טרוח לא
השיבך ריקם ,וט״ז נאמר מנה כסיל וכו׳ ר' יהודה
ט הוה בדיחא דעתי' או שיולי מיני׳ חללו של עולם
הוה קאמר להד (שבש עז ).והלל הזקן מרב שבש
עם חשכה לא נמנע ממשות ( pשם לא ).מחוך
דבריך ניכר שאתה •פחמי ,אס קריש לא שניח ,אי
שומה שבעולם ,קשה כמות אהבה" מי נשלה במי
הוי אומר קען נחלה בגדול ,הלא סמנה מהכמסר,
אוהב אח גו?ו יומר מחברו שהניחו בצער ,צא מעלי
מכ׳ל .כרי שעל שאלה זו גער מ המחבר בנזיפה
זהשיט ריקם:

p

מא פשוע .ט לא בזאח יחהלל המשהלל.
i
ואסור לאבי עצמו לדפח וכס׳ש ב״ק צא:
ואך את דמכם לנפשוהיכם אדרוש ר' אלעזר אומר
מיד נפשותיכם אדרוש אס דמכם (ועי׳ יוסיפק פ'
ע׳א שהרחיב הדברים באיסור מאגד טצסו לדמס)
זב״ע סב .שנים שהיו מפלטם במץ וביד אמי־ מהם
קיתון של מיס אם שימין שניהם מתים ואם שוחה
אחד מהם מגיע לישוב דרש בן פנוורא מונוב שישהו
שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיססו של חברו
פד שבא ר׳ עקיבא ולימד ומי אחיך עמך חייך
קודמים לחיי מברך- ,ואסור להכניס א״ע בספק סכנה
כדי להכיל אש חברו מודאי סכנה כמ’ש סמ׳ע
חכ׳ו סק״ב ופתחי חשובה יו׳ד קנ״ז פקע״ו ועיי״ש
סי׳ מ״ב סק״ב ומג׳א ס״ס סקע״ד דאם יש בידו
להציל הצמר אל יפרוש מסס אבל אם לא יוכל להציל
יברח מפגי הדבר ואל יטמוד במקום סננה ובס'
הפארח ישראל כשוטה פרק ז׳ אוש נ״ז דבשעס
כדבר אסור לבקר חוליה ובספר חסידים שרע״י
חם אדם הובע בנהר והוא ככד אל יעוור לו שמא
ינזבע עמו:

למרגלא

בנעימים

יהושע ב״מ נע .וחי* מהרי״ע סוף כהיבית
וחפארש ישראל סנהדרין פ״י אוח י״ב .ובילדוחי
אמרהי מקור מגימין נז :ממשה בארבע מאות
ילדים וילדות שנשבו לקלק וט׳ אמרו אם אט מובעים
בים אט באים לחיי העולם הבא דרש להם הגדול
שבהם אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים אלו
שמובעים בים הרי ששאלו אס מותר להפיל עצמם
בים מפני שט׳ מקובל ונודע שאסור לאבד עצמו,
אלא שהגדול השיב דהכא מוסר כדי להציל עצמו
מעברה ,ושאלה וחשובה זו נשגיח מאשח ר׳ משה
בן ר' חנוך ובעלה בשנח ד׳ אלפים חש׳ח כמ׳ש
בספר הקבלה ויוחסין שהלט ד׳ חכמים בספינה
להכנסש כלה וכבש בן דמאחין אה הספיגה ואסר אח
החכמים ובחיכם אש ר׳ משה ואשתו .ובקש השליש
לעמסה והיא צעקה אל ר׳ משה אישה בלה״ק ושאלה
ממט אם הנמבעים בים חיים בשמיש המתים וטא
אשיב אשיב ממצולות
השיבה אמר ה' מבשן
הטלה עצמה ביס
דבריו
ים וכששמעה
ועבעה ומתה:

ובס'

שטח יעקב חלק ב׳ סי' קי״א כשב דמי
שעבר עברה שטיב עלי׳ מימה מומר
לאבד עצמו משום חשובה ,ומפורש כנגדו בירושלמי
ביטח פ״ג ©ף ה״ד ר' יוסי בר מלפתא ה־ה אחי
באיסמטא וט׳ א״ל ההוא גברא בעי מסחי א׳ל
לא חסכן נפשך א״ל מן נדה ומן א״א ההוא נברא
בעי למסחי אפי' כן א״ל לא חסכן בנפשך טק
ילא שמע לי* א״ל ייחוח ההוא יברא ולא יסוק וכן
הווס לי':

לשאול

שנפל על חרט ,ט׳ כיי שלא יהעללו
בו זכמ״ש מילש נח פל״ד אוח י״ט
יכול השאול ח״ל אך ,וחפארח ישראל יומא פ״ח
אזס מ״א פקפק מל שאול וכהב מאן לימא לן דכפיר
עביד ,ולא ראה אז לברי המדרש:

בפי האנשים דמאבד עצמו לרעש אין
לו חלק לעולם מא כמ״ש בפגי
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לאה

ט מם ישראל הסכין להשליך חייו מנגד ,כל
זה לק אם אנסוהו להפר שורה ,לנגיד
באמונחו אז ישפוך דמו כמים מאהבש הדה אבל
לא יזנח את נפשו בער אתה שרירוח לב ודברים
בעלים ,ט הוא יודע ט איננו שליט על עצמו ועליז
לשש לין וחשטן מל חייו ובעל כרחו הוא חי ,ט
ממך הכל" זזה ההבדל בין אהבת לוד ויונתן שטא
אהבה חשבון זדעח שכל ומישרים ,ובין אהבת אמטן
ושמר שיסודשה התפעלות דם חם וחיה מחפרצח,
ומי שמוסר אח נפשו למען אהבת רע אין זה מרס
נטרה רק רפיון ומלישוח ,אין זה "הגיון רק שניון
דמיון ישכרזן ,לא שאר רות רק לוח מיעים ,רוח
קדים עזה ורפות רוח .זאת המלהטח אש זרה
ורגשי חוטם אבל "בני דן חישיס" על החושים להכגע
למשפט השכל אשר ישפוט אוחם וירדה בכל יצר
מחשבות לב ,ואליך חשוקתו ואחה סמשל ט":

ובכל

זאת יטליס להראוש למדי על מעשי גזדל
הנפש של אנשי מופה בקרבט:
וישמע

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חבלים

!*•ם סימקח קט <ז

א) וישמע אכרם כי נשכה אחיו וירק אס
חניכיו .ב) ויסן פה וכה וירא כי
אין איש ויך את המצרי .ג) היא מוצאת והיא שלחה
אל חמיה לאמור לאיש אשר אלה לו וכו׳ ונח' ב״מ
נש .נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין
פני חברו ותום ,ד״ה דכמיב היא מוצת בלא אל״ף
שהיסה קרובה לאש כבר .ד) דוד וגלית ,עבדך ילך
ונלחם טס הפלשתי הזה .ה) והמלך היה ננפמד
במלחמה נוכח ארם וימת במרב ויצק דם המכה
אל חיק הרכב .מסירת נפש של אחאב אחרי שהוכה
הדבקים ובין השרין בכ״ז לא שכב מל ממה רק
הי׳^טתמזק ועומד כישורים כל היום כדי שלא יכירו

ירושלמי
ישראל במכתו וירך לבם ויברחו .ו)
סנהדרין פ״ו ה״ג מדי שקר המידו טל בנו של
שמעון בן ששח שחייב מיסה ויצא ליהרג ואח׳ב
הודו העדים בשקרם ואמרו מרי שקרץ אנן וחפן
אביו להניחו בחיים אבל הבן מאן ואמר לו אבא
להביא תשועה על ידיך עשה אותי
אס בקשת
כאסקופה ונהרג (מובא ברש״י סנהדרין מד.):
ז) פובדא דמר פוקבא שהסתכן וברח לכבשן אש
שלא לבייש את המני בנסיגת צדקה בפרהסיא
(כתובות סז ):כל אלה לח חשבו ולא חשכו אס
חייהם כי רוח נדיבה רוח ממרום הניעה אותם זהיתה
*lit
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סימן קט
לכבוד

הרב

מגאון

בנעימים

ד״ר

דוב

רעו ו ל ימי׳.
אלדלר* אשר נדברנו במאמרו מל תרגום יונתן
(נר מערבי כרך שני) במ״ש במדבר
יש .ג .על תרגום הכתוב ושסע אותה לפניו וכהנא
אוחרא יכום יחה קדמוי בחרץ סמניא כמשאר
בעירן ויבדקנה בסמני סרי טריפן .והיא תמוה
דהא לא במינן בדיקה בי״ח מריפות גם בחולין
וסי׳ כ״ת שהתרגום הלך בזה 'אמר מנהג בני ארץ
ישראל שהיו בודקץ בשמונה עשר טרסות כמ״ש
בחלוף מנהגים שבים של שלמה סוף ב״ק סי׳ י״ח
בני א״י בודקין בי״ח טריפות בני בבל אץ בודקין
אלא בריאה לבד והסמיך התרגום מנהג בני א״י
על הכתוב כדרכו להסמיך מצות דרבנן מל
המקרא להוציא מדעת הקראים שבמלו לגמרי

צח
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היא רק אם יש חזקה ננד הרוב אף דרזב עדיף
מ״מ מבררינן .ולכן אף דככל דוכתי אין צריך לבדוק
אחר כל השריפות הכא בפרה כיץ ייש חזקת שמא
נגד הרוב צריך לברר:
לנראה דמנהג א״י שמחמירים ובודקים כל
הטריפות הוא בשימת ר' מאיר דמייש
למעושא וס״מ אפי׳ לר״מ אמרו בחולין שסדהיכי
דלא אפשר מידה וא״כ הכא בפרה אי אפשר לבדוק
משום ושחש ושרף ולא בדקו כלל:

גם פשימא דמנהג זה של א״י לבדוק אחר
ומפורש להפוך
מאד,
השריפות מאוחר
בירושלמי ברכות פ״ש ה״ג שחיטה איממי מברך
עלי׳ יום־ בן נהוראי אומר משישחוש למה שמא
תתנכל שחיטתה מעתה משיבדק הסימנים חזקת
בני מעיס כשרים והפי׳ הפשוש דבשחישה לא יברך
עי שיבדוק את הסימנים כיון דטרינא צריך לבדקם
וכח״ש ביו״ד ר׳ס כ״ה אבל בטרפית א״צ בדיקה
הרי דסלמוד של א״י ס״ל דא״צ בדיקה:
ובעיקר קו ,מל״מ פ״ד דפרה הי״ב על הא
דחזלץ ושחש ושרף ממסני׳ דפרה
*
פ״ד מ״ג הפשיטה ונתחה כשרה ,אולי י״ל דחם
אץ צריך לנתח אף חם נהמה הוי ראוי לבילה
ומקרי ושתש ושרף ,אבל אלו הי׳ צריך לבדוק
ולנתח אי אפשר לקיים כלל הך ושחש ושרף:

יש להעיר רבות על חלופי מנהגי
ובכלל
בבל זא״י שהשמיטו מה שנאמר בגט׳
ואציץ לק בחולין לבד :במערבא בדקי לה בשימשא בנהררפא
בדק :לה במיא (חולין ח ):מוגרמסבא״י אוכלים ובבבל
נוהגים איסור (שם יח ):תימצא ובר מימצא אינהי עיכל
אכלי ובבבל אוסרים (שם מש ):קקיחסא שריא
במטרבא מלקו מילוה וקלו לה חמווסא (שם סג).
בעי חשילתא שריין ואת לא סיכול ורש״י שבבבל
נוהגין בו איסור (שם צג:):

סימן קי
לכבוד ידידי הרב הגאון המפורסם ם׳

מעה

אביגדור

עמיאל

יחי׳

אבד״ק אנטוורפן.

דץ שריפות:
הנה עיקר הקו׳ על תרגום ימסן דאיך אפשר
לבלוק הלא איתא בחולין יא .ושחש ישרף
מה שחימתה כשהיא שליחה אף שריפתה כשהיא
שלימה וא״כ מה בצע במנהג א״י שבודקין אחר י״ח
טריפות ס״ס בפרה א״א לבמק ,ולולא קו׳ זו
מותחע ושרף ,י״ל בכוונה תרגום ע״פ מ״ש מג״א
סל״ז סק״ל דהא דנל ה־כא דאיכא לברורי מבררי'

הן מן לכ״ס על ספרו היקר דרכי משה ח״ב אשר
על יסודות
ובגוי
כבוד
אומר
׳ כולו
נאמנים ,ולמען חת אות כי מיינתי בספרו אעיר
דברים אחדים:

א) בשמעתתא ח׳ פרק א׳ .דפמ״ח אבל ההנחה
דס״ל
הגללי
יוסי
דר'
מ״ק יב :קדשים קלים ממון בעלים הוא ע'פ

יסוד
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<<־

דוסו,

ל/

לאברהם

דניים נעיסים

על קידוש שסו יון׳ זכה׳ שיצא סמנו

אב״ד

דבריסק כן

יש הבדל בין הגאון

אשר נאמר עליו

דבריסק לחגר״א ז״ל דווילנא ,מספרים על

בצל־אל היית ,ידע לצרף אותיות התורה
לברוא שמים וארץ (כרכות נ״ח) וזהו

הגאון הריח מוואלאזין זציל שאחיו החסיד

בצלאל שבנה המשכן

שאמר הכתוב להנחיל אוהבי יש ,כי
יאמין שיש ביד ה׳ להנחיל אוהביו כי
ישבע רצון משכרו ואין הקב״ה מקפח

ר׳ זלמן זצ״ל שהיד .בקי בכל התורה
כולה בע״פ אפילו בתרגומים ,ופעם שטק
הגאון הר״ח אכ״ד ור״ם דוואלאזין זצ״ל
שאמרו על אחיו הגאון ר׳ זלמן זצ״ל
שכשיהיה בשנים של הגר״א זצ״ל יהיה

ה.
עוד מאדמו״ח שליט״א

כהנר״א זצ״ל ,בשמעו נתפרקו כל חוליותיו,
אמר ברעדה איך טעותם' בדעתיכם דעו
שאפילו הגאון ר׳ זלמן וצ״ל יחי׳ אלף

__~

צך־יך

שכר אוהביו.

האדם להשתדל לעשות  .המצוד.
כתיקונה יותר מד,זהירות שצריך

האדם להשתדל לברוח □עבירה ,שאם
האדם חיו נכשל כעבירה סוף כל סוף

נטהר מהעבירה הן

ע״י הרהורי

תשובה

שנים פעמים לא יגיע עד קרסוליו של
הנר״א ז״ל שאלו לו התלמידים עד היכן
חכמת הגר״א ז״ל אולי כאמוראים רעד

עוד הפעם

ואמר חלילה אולי

כהרמב״ן

ז״ל.

או שנתכפר עיי עונש כמו שאמרו חז״ל
!סנהדרין ל״ט> שהימורין ממרקין עבירות
של אדם ,אבל אם נתעצל האדם מלעשות
המצוד .כתיקונה תשאר המצוה פגומה
לעולם בחסרון הנעשה במעשה המצוד.
שאמרו חז״ל (ברכות כ״ו> כמו :מעוות
לא יוכל לתקן מי שבטל מ״ע של קיש,
שאי אפשר לתקן לעולם מה שלא קים
פעם אחת ,וחט״ע של קריש זו לעולם לא

רב יש בין ידיעת הגר״א ז״ל לבין ידיעת
התורה של אחד מהאמוראים .וכמו שיש
הבדל גדול בין ידיעה של ילד קטן לידיעה
של אמוראים כן יש ריחוק והבדל גדול
בין ידיעת התורה של אמוראים לידיעת
התורה של התנאים וראיה לדבר שאף
אחד מן האמוראים הכי גדולים לא מלאו

תתוקן.

לבו מעולם לחלוק על התנא ,התנא הגדול

נראה מזה ,איך הבדל גדול הוא בין
ילד קטן לעומת הגר״א ז״ל ,כן מרחק

_ו ר׳ עקיבא ,היה תלמידו של ר׳ אליעזר
הגדול (סנהדרין ם״ח> והיה אוסר על
ו.
אליעור רבו חרבה תורה למדתי והדבר.
הסבר נאה למה שאמרו אורייתא וקוב״ה
תורה לימדתי ולא חסרתי מרבותי אפילו
חד הוא. ,
ככלב הלוקק מן הים ,ר׳ אליעזר היח
משער
הוא
כמה
היען אם תשאל לאדם,
מתלמידיו של ר׳ יוחנן בן זכאי ,ור׳ יוחנן
הבדל הדעת והשגה שיש בין ילד בן זכאי היה הקטן שכשמונים תלמידים
בן עשר שנים ,לדעת הגאון הגדול הרב
אכ״ד דכריסק זצ״ל ,יענה בתמיהא אינני
יודע מה אתה שח ,כי הילד אפילו אם
הוא ילד טוב הוא בקי כמקרא ובהתחלת
משנה והגאון אביד דבדיטק היה מטולא
בשים ופוסקים ראשונים ואחרונים ,וכ״ז
בחריפות ובהבנה נעלה ,אולם כמו שיש
הבדל בין הילד הקטן הניל לבין הגאון

שהיו להלל הזקן( ,סוכה כיח ,ב״ב קל״דז
נוכל להבין מזה כמה רחוקה חכמת הגר״א
ז״ל בתורה נגד חכמת התורה שהיתר .להלל
הזקן ,ולעומת זאת כמה שהיתה נפלאה
חכמתו בתורה של הלל הזקן ז״ל עוד היתד,
רחוקה עד אין לשער מחכמתן של אנשי
כנסת הגדולה או נגד הנביאים הראשונים,
אחיה השילני תלמידו של דוד המע״ה

ואחיה

קצו ___________ ____ __________________________________________חשוקי חטד

אולם יעויין שם בהגהות יעב״ץ שכתב :לא חכם ־ בקטנותו לפני זמן של שני
מדע (וזה לא נתקיים בו ,כי שמואל היה חכם גדול כבר בהיותו בן שתי שנים) עכ״ד .משמע
מהיעב״ץ שכל בקשת חנה שבנה יהיה ׳זרע בין אנשים׳ ולא יבלוט בחכמתו
רק בהיותו ילד קטן ,אבל בגדלותו לאחר י״ג שנים אין תשש ,ויתכן כי אז
התימה לא גדולה כל כך .ואם כן בענייננו אין לחוש ,ובפרט שהוא כבר בר
מצוות וחייב לחדש בתורה ולהאדירה ואו אין לחוש לעין רעה.
ויעויין גם במסכת תענית (דף ט ע״א) אשכחיה ר׳ יוחנן לינוקיה דריש לקיש
^®ריתיב ואמר אולת אדם תסלף דרכו ועל ה׳ יזעף לבו ,יתיב ר׳ יוחנן

וקא מתמה מי איכא מירי דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא? אמר ליה
אטו מי לא רמיזא והכתיב ויצא לבם ויחרדו ,איש אל אחיו לאמר מה זאת
עשה אלוקים לנו .דל עיניה וחזי ביה (ופרש״י ,שהיה רוצה לראותו מפני שהוא חרוץ)
אתיא אמיה אפיקתיה ,אמרה לי תא מקמיה דלא לעביר לך כדעבד לאביך.
יעויין גם בחגיגה <יג ע״א) מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר
יחזקאל והיה מבין בחשמל ,ויצאה אש מחשמל ושרפתו .ויעויין גם במסכת
ע״ז (נו ע^ר^תהוא ינוקא דתנא עבודת כוכבים בשית שני ,ופרש״י שהיה בן
שש שנים ,בעו מיניה מהו לדרוך עם העובד כוכבים בגת ,הרי שדרש ולא
נפגע .וכנראה שהיו להם זכויות מיוחדות ,ואולי באו מזרעו של יוסף שעין
רעה לא שולטת בהם ,כמבואר במסכת ברכות דף כ ע״א.

דף לב ע״א
מסר עצמו ...עליהם

קיום מצודת כבית הכסא

שאלה

איזה מצוה רצוי לקיים בבית הכסא?

תשוכהכתב ביסוד ושורש העבודה (שער א׳ פרק ד׳) שיכול להעלות על דעתו
בבית הכסא לשמוח בטובת חבירו ויקיים בזה מצוות "ואהבת
לרעך כמוך" ומצוה זו אפשר לקיימה גם בבית הכסא.

ויש מקום לדון על דברי קדשו שיתכן שבמחשבה של שמחה גרידא אינו
מקיים ממש מצות עשה כי אם כמו שכתוב בספר המצוות הקצר (מצוה
ס׳) וז״ל :ואהבת לרעך כמוך .לכן צריך לחוס על גוף חברו וממונו וכבודו
כמו על עצמו .והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא ,ובכלל מצוה
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כרבות  /לב ע״א ___________________________________________קצז

זו ,הבאת שלום בין אדם לחברו ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות
עכ״ל .ויעוייץ במשנ״ב (סימן קנו סק״ד) שכתב ואהבת לרעך כמוך לפיכך צריך
לספר בשבחו ולחוס על ממונו .משמע שמקיימים את המצוה רק במעשים
ולא במחשבה גרידא.
וכן מבואר בשו״ת ב״בית שערים" (או״ח סימן סח) ,לגבי הגמ׳ בתענית
עז פנים ,אמר רב נחמן בר יצחק מותר לשנאתו .ופרש״י אע״ג דכתיב
ואהבת לרעך כמוך .והקשה הבית שערים מדוע רש״י נקט שעובר על ואהבת
לרעך כמוך ,ולא כתב שעובר על לא תשנא ,כמו שמבואר בגמ ,בפסחים
שהשונא את חבירו עובר בלא תשנא .והשיב על פי דברי הרמב״ם <פ״ו מהלכות
דעות ה״ס שכתב :מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו.
שנאמר ואהבת ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו ,ומשמע מזה
דמצוות ואהבת אינה בלב אלא במעשה .ואם כן כיון שעוברים על ׳לא תשנא׳
רק אם השנאה היא רק בלב ,אך אם עושה מעשה ומראה את השנאה כלפי
חוץ ,אינו עובר בלא תשנא ,ובגט׳ בתענית מוכח שמיידי שמותר להראות את
השנאה כלפי חוץ ,לכן כתב רש״י שעובר על ואהבת לרעך כמוך שזה שייך
כשעושה מעשים ולא נקט את הלאו של לא תשנא שלא עוברים עליו אלא בלב.
<דף ז ע״ב):

ויעויין בשו״ת חתם סופר (אה״ע ח״ב סימן קעד ד״ה ובהוכהי עם) שכתב שאם האיש
מאוס על אשתו חייב לגרשה ,שאם לא כן הוא עובר על ואהבת לרעך
כמוך ,והנה שם אינו עושה מעשה גמור ,אלא יושב ואינו עושה כלום .הרי
שגם בלי מעשה עובר על ואהבת לרעך כמוך .ויש לחלק ששם אע״פ שאינו
עושה כלום מ״מ איתעביד מעשה ,משא״ב בנידון של יסוד ושורש העבודה
שום דבר מעשי לא נעשה! .עיין עוד מש״כ לעיל דף כד ע״ב במאמר ׳האם

מותר ההרהור במציאות ה׳ במקומות המטונפים׳].

דף לב ע״א

-

יסדר אדם שבחו של הקנ״ה ואח״ב יתפלל

חידה :מהי הברכה הנאמרת בניגון כי נחמדה למעלה,
ומאידך קלה משאר ברכותי
תשובה זוהי ברכת "ברוך שאמר" וז״ל הטור (סימן נא)" :ברוך שאמר" וכו׳
צריך לאומרו בניגון ובנעימה ,כי הוא שיר נאה ונחמד למעלה.
וכתוב בספר היכלות שיש בו פ״ז תיבות ,וסימן ,ראשו כתם "פז" .וכו׳ (וכתב
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שו״ת חתם סופר חלק ד ואה״ע ב) סימן קעד
מאיר עיני /עיני /חכמים אבן הזוהר כעצם השמים לעוהר /לטוהר /ה״ה הרב המאה״ג המופלג ומפלג ומפורסם
כקש״ת מהו׳ מאיר נ״י אבדק״ק יארמוטה

נעימות ימינו הגיעני ע״ר א׳ שהי׳ במאסר כמה שנים ויצא קלא דלא פסיק על אשתו שילדה ממזר ונשברה למינקת
בשוקי בראי אבל עדי׳ לא נתקבלו בב״ד ועתה בצאת הבעל ממאסר גיזם לאמור אם יפרישוהו מאשתו ילכו ויטעמו
במקום שאין יד ישראל משגת והוא לא ישיג אורחת חיים.
ופר״מ נפשו היפה בשאלתו אי רשאי ב״ד להעלים עין שלא לחקור אחר עדים כי נ״ל מש״ם סוטה כ״ה ע״א רבעי
למפשט דעוברת על דעת אי בעי בעל לקיימה מקיימה דאל״ה אין מקנין לה ב״ד דלמא לא ניחא ליה לבעל אע״כ
כי בעי בעל לקיימה מקיימא והשתא אס״ד דא״צ הב״ד לחקור הא אי בעי בעל לקיימה לא יביא עדי סתירה לב״ד
אלו דבריו ראי׳ זו איניני מכיר דנהי דב״ד אינם מחויבי׳ לחקור אם ימצאו עדים מ״מ העדים עצמם מחוייבי׳ להגיד
לב״ד את אשר ראו יעיי׳ ר״פ שלוח הקן בעוף שהרג הנפש ועי׳ לשון רשב״ם פסחים קי״ג ע״ב ד״ה שם רע וכו׳
יע״ש אבל על הב״ד אין חיוב לחקור אחר עדים וקצת ראי׳ מדכתיב בעיר הנדחת כי תשמע בא׳ שעריך וגו׳ ודרשת
וחקרת היטב והנה אמת נכון הדבר ומזה למדו חז״ל חקירות ודרישות דסהדי ולכאורה מנ״ל דהא פשטי׳ דקרא
ששמעו קול הברה ונשים מוזרה בלבנה מצאו אנשי בליעל וגו׳ ועל זה ידרשו ויחקורו עד שימצאו עדים שיעידו
אבל העדים עצמם לא בעו שבעה דרישות וחקירות אע״כ פשוט לחז״ל דכי תשמע היינו בעדי׳ ודרשת וחקרת
העדים אבל על קול בעלמא אין ב״ד נזקקין אע״ג דפשיטא דמצוה רבה עבדו לגדור גדרי פרצותיהן וכעין רב בקעה
מצא וגדר בה גדר זה מילתא אחריתי ואינו מענין דין ב״ד והא דכתיב במולך ואם העלם יעלימו היינו אחר דאיכא
עדים והם מתיראים מפני האיש ומשפחתו שכולם מכסים ע״ז נאמר העונש ההוא עין רמב״ן על התורה שם אבל
לחקור על עדים לאסור אשה על בעלה מנ״ל זה.
עוד נסתפק אם יבורר הדבר אם להסיר ידינו מפני שהבליעל מגזם להמיר הדת וב׳ אפי׳ להט״ז בי״ד סימן של״ד
דלמא לא קאמר אלא במה שכבר עבר עבירה שלא להענישו אבל בעבירה נמשכת והוא עובר לפנינו יום יום להיות
עם סוטה דלמא פוגעין בו והביא ראיה מדילפי׳ פ׳ ואלו מגלחין מקראי דנחמי׳ דלייטינן ומלקינן ותלשינן שיער וק׳
פשיטא הא ב״ד מנדין ומשמתין ומכין ועונשין אע״ב אתי למילף מנחמי׳ שבזמנו הי׳ חשש שיתחברו לכותיים
וסנבליט החרום ואפ״ה עביר נחמי׳ עובדא בנפשייהו ולא חשש וע״ב היינו מטעם הנ״ל שהיתה עבירה נמשכת אלו
דברי מעלתו.
והנה מסברא א?ן נראה לחלק כלל אי יהיבנא לט״ז שלא לנדות העבריין שכבר עבר ה״ה המומר לעבירה שסופו
לשוב ולהתחרט לא נדחה אחריו להפילו לבור אשר לא יכול לקום עוד ולהיות מומר לכל התורה ואשר באי׳ לא
ישובון ואך הראי׳ מש״ס דמ״ק קשה להולמו אי צריך ראי׳ לזה מנ״ל לש״ס מנחמי׳ אטו משום שהיה כותיים
וסנבליט והיה מרשעי ישראל מתחתנים עמהם כל ישראל השירי חלילה הלא בכל דור איב׳ ע׳ אומות בעולם ויש
גם רשעי ישראל אשר נטמעו בהם ומ״מ לא נחשדו אם יעשו בהם משפט כתוב ימירו חלילה אך אדם קל שאנו
רואי׳ שקרוב לפול לא נדחה אבן אחריו ונחמי׳ מרט והכה אנשים שלא הי׳ נחשדים אלא על מה שנחשדו ואלו הי׳
לו חשש המרתם אפשר לא הכום ומרטום ומנ״ל להש״ס להוכיח מהבא אע״ב קושייתו מעיקרא ליתא דהקשה מה
צורך למילף מנחמי׳ הא פשיטא דמנדין ומשמתין ומכין מכו׳ מרדות שאני אומר כל זה מנ״ל לחכמים והיכי רמיזא
באורי׳ שיש לב״ד לארר ולקלל ולהכות אפי׳ הכא׳ א׳ לולי הכי קראי ומהכא ילפי׳ והלב׳ למשה מסיני הוה ואתא
נחמי׳ ואסמכי׳ אקרא ומה שיש לעיין מנ״ל הא דאמרי׳ רבנן בא׳ שרכב סוס בשבת והביאו לב״ד וסקלוהו שהשע׳
צריב׳ לכך מנ״ל להמית דמנחמי׳ ליכא למילף הא ונ״ל דמבן סורר ומורה נפקא לן דנידון על שם סופו וימות ובאי'
ואל ימות חייב והענין בזה אלו היה רוכב סוס דקילא לי׳ הרכיבת סוס בשבת או אפי׳ כל שבותים דרבנן לא הי׳
סוקלים אך השעה הי׳ צריכא שהי׳ פרוצים ושבת גופי׳ קיל להו ועשו מלאכות דאורייתא בשבת וזה האיש תחלת
קלקולו בעדים והתראה הי׳ ברכיבת סוס וכיון דשבת קיל להו סופו לחלל שבת בחיובי סקיל׳ ויסקל חייב ויען כי
הולך למות טוב וזכות גדול הוא לו שימות זכאי ויזכה רבי׳ הנוסרים /הנותרים /על ידו ולא יזידו עוד וחיי שעה
איכא בינייהו שהרי סופו למות חייב וזהו ילפי רבנן מבן סורר ומורה ומ״מ לולי קראי דנחמי׳ לא הוה ילפי׳ נגידה
ממיתה דלפעמים קשה נגידה ממיתה כדאית׳ פ׳ אלו נערו׳ ועוד דלא שייכי טעמי כנלע״ד בענין זה.

ומ״מ בעיקור /בעיקר /הדין דשאילנא קדמיכון בהא דט״ז אם נמנע לייסרו העוברי׳ מחשש שיצא מן הדת זה לי
קרוב לשלשים שנה כתבתי פסק על זה והעליתי לחלק בין היכא דאיכא למיחש לבניו הקטנים הנה הוא לוטה פה
יעיין עליו בעינא פקיחא אולי ישר בעיניו (עיין ח״ס חלק יו״ד סיי שכ״ב).

ומ״ש עוד רמכ״ת א׳ נשא עיניו באשת אחי אביו היא דודתו האמורה בתורה והולך הוא להשיג רשיון מהחסיד
־  1־

 owלא יחת ולא יפחד כי לא ישיג ולא יחרוך רמי ,צירו ויעץ כי הדבר צריך קצת לענין של מעלה ג״כ^מפרד^^

כמו זה כמה שנים שעברוהי׳בארץ איטלי׳ גבירודעשירה א׳ נישאית לא׳ שכופין להוציא לטובתהאשהימחמת
ממון ופטרה ואח״ב נשאה עיני׳ בכהן א׳ וכל חכמי איטלי׳ אסרו לישא גרושה ובליעל ההוא בטש שרגא מגוי לבוי
ומשרי המלוכה לשרי המלוכה ומלומדיהם עד שבא הדבר לשרי גדולי׳ היושבי׳ ראשונה במלכות קונסיסטאריום
בווין ונשאו ונתנו כל המלומדים וצדקו בעיניהם טענת הכהן באומרו כי הדעת נותן אשה גרושה מאיזה היא בזיון
לכהן המקודש לה׳ פלוני הוציאה מביתו והוא ישאנה אבל אשה שהיא גרשה את בעלה אין זה בזיון לכהן ומה
שנמצא בש״ס ופוסקי׳ נגד זה הוא המצאת וחומרת חכמים שאין ראוי לשמוע להם בזה והוחלט פסק שמותר לו
לישאנה עך יען שצריך הקיר״ה לחתום בחתימת ידו הגדולה וכשבא הדבר לפניו אמר אין ראוי לחתוך הדין בלי
שאלת חכם אחד מחכמי הדת ההוא שאינו מהרבנים אולי ימצא תי׳ על קושי׳ זו וימן ה׳ אז בווין א׳ מחכמי הזמן
החדשים העתפלספי׳ /המתפלספי׳ /וכבר מת תהי׳ מיתתו כפרה על כל עונותיו ברם זכור אותו לטוב בדבר הזה
וזאת היתה תשובתו כשנעיין בשפטות בקרא לא נמצא בדתינו שום אופן שיופרדו הזיווג זה מזה אלא באם הבעל
אינו חפץ בה ולא תמצא היא חן בעיניו אבל בהיפוך שהיא אינו חפיצה בו אפי׳ מוכה שחין לא מציגו בשום מקרא
שיתי׳ יכולת להתירה לעלמא רק היא המצאה מחכמי ישראל ועתה ממנ״פ אם האשה והכהן הזה סומכי׳ על חכמי
ישראל הם אמרו גם זו אסורה לכהן ואם נניח הפסוק כפשוטו א״כ אינה מגורשת ועודנה אדוקה בבעלה הראשון
וישרו דבריו בעיני הקיר״ה והשרים ולא נישאת לכהן ולא נתחללו.

ובהוכחי עם החכם ההוא אמרתי לו פן יהי׳ חכם בעיניו ע״כ אומר לו כי זה האיש שאשתו בוחלת בי ומאוס בעיני׳
הרי הוא עובר על עשה של ואהבת לריעך כמוך לצערה בצערא דגופא אפי׳ יהי׳ פרוש ממנה מ״מ מעגנה ומצערא
ומה דעלך סני לחברא לא תעביד ואם הוא מוכה שחין אפי׳ שניהם רוצים לדור זע״ז מ "מ עוברי׳ על מצות עשה
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ויען כי קיי״ל מ״ע ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו ע״כ מכין אותו לקיים מ״ע
=מצות עשה= הנ״ל עד שיתרצה לגרש ושוב יעיין במה שהסביר הרמב״ם ספ״ג מגירושין נמצא זה מגרש מרצונו
ובדין והשתא אם מרצונו לא מצאה חן ועובר על ואהבת לריעך יכול לשלחה מביתו בגירושי׳ כ״ש אם מרצונו
לקיים מ״ע הנ״ל שיכול לשלחה בגט פטורי׳ וצדקו דברי רז״ל ואין עול ח״ו אלו דברי עמו וכשר הדבר לפניו.
יצאתי מענין לענין והארכתי יאריך שנותיו וירום כסאו וכבודו ויתן עליו הודו כנפשו היפה ונפש א״נ דש״ת .פ״ב
יום ב׳ ג׳ אד״ש תקפ״ט לפ״ק .משה״ק סופר מפפד״מ.

ושארי דברי תורתו אשר אינם נצרכי׳ לפי שעה אקח מועד ברצות ה׳ לעיין בהם.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שו״ת

חלק ד (אבן העזר ב) סימן קעד

ומ״ש עוד רמכ״ת א׳ נשא עיניו באשת אחי אביו היא דודתו האמורה בתורה והולך הוא
להשיג רשיון מהחסיד הקיר״ה לא יחת ולא יפחד כי לא ישיג ולא יחרוך רמי׳ צירו ויען
כי הדבר צריך קצת לענין של מעלה ג״כ אספרה כמו זה כמה שנים שעברו הי׳ בארץ
איטלי׳ גבירה עשירה א׳ נישאית לא׳ שכופין להוציא לטובת האשה מחמת ממון ופטרה
ואח״כ נשאה עיני׳ בכהן א׳ וכל חכמי איטלי׳ אסרו לישא גרושה ובליעל ההוא בטש
שרגא מגוי לגוי ומשרי המלוכה לשרי המלוכה ומלומדיהם עד שבא הדבר לשרי גדולי׳
היושבי׳ ראשונה במלכות קונסיסטאריום בווין ונשאו ונתנו כל המלומדים וצדקו בעיניהם
טענת הכהן באומרו כי הדעת נותן אשה גרושה מאיזה היא בזיון לכהן המקודש לה׳ פלוני
הוציאה מביתו והוא ישאנה אבל אשה שהיא גרשה את בעלה אין זה בזיון לכהן ומה
שנמצא בש״ס ופוסקי׳ נגד זה הוא המצאת וחומרת חכמים שאין ראוי לשמוע להם בזה
והוחלט פסק שמותר לו לישאנה אך יען שצריך הקיר״ה לחתום בחתימת ידו הגדולה
וכשבא הדבר לפניו אמר אין' ראוי לחתוך הדין בלי שאלת חכם אחד מחכמי הדת ההוא
שאינו מהרבנים אולי ימצא תי׳ על קושי׳ זו וימן ה׳ אז בווין א׳ מחכמי הזמן החדשים
המתפלספי׳ וכבר מת תהי׳ מיתתו כפרה על כל עונותיו ברם זכור אותו לטוב בדבר הזה
וזאת היתה תשובתו כשנעיין בפשטות בקרא לא נמצא בדתינו שום אופן שיופרדו הזיווג
זה מזה אלא באם הבעל אינו חפץ בה ולא תמצא היא חן בעיניו אבל בהיפוך שהיא אינו
חפיצה בו אפי׳ מוכה שחין לא מצינו בשום מקרא שיהי׳ יכולת להתירה לעלמא רק היא
המצאה מחכמי ישראל ועתה ממנ״ם אם האשה והכהן הזה סומכי׳ על חכמי ישראל הם
אמרו גם זו אסורה לכהן ואם נניח הפסוק כפשוטו א״כ אינה מגורשת ועודנה אדוקה
בבעלה הראשון וישרו דבריו בעיני' הקיר״ה והשרים ולא נישאת לכהן ולא נתחללו.
ובהוכחי עם החכם ההוא אמרתי לו פן יהי׳ חכם בעיניו ע״כ אומר לו כי זה האיש שאשתו
בוחלת בי ומאוס בעיני׳ הרי הוא עובר על עשה של ואהבת לריעך כמוך לצערה בצערא
דגופא אפי׳ יהי׳ פרוש ממנה מ״מ מעגנה ומצערא ומה דעלך סני לחברא לא תעביד ואם
הוא מוכה שחין אפי׳ שניהם רוצים לדור זע״ז מ״מ עוברי׳ על מצות עשה ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם ויען כי קיי״ל מ״ע ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו ע״כ מכין אותו
לקיים מ״ע =מצות עשה= הנ״ל עד שיתרצה לגרש ושוב יעיין במה שהסביר הרמב״ם
ספ״ב מגירושין נמצא זה מגרש מרצונו ובדין והשתא אם מרצונו לא מצאה חן ועובר על
ואהבת לריעך יכול לשלחה מביתו בגירושי׳ כ״ש אם מרצונו לקיים מ״ע הנ״ל שיכול
לשלחה בגט פטורי׳ וצדקו דברי רז״ל ואין עול ח״ו אלו דברי עמו וכשר הדבר לפניו.

קיד

טע0

פרשת קדושים

ודעת

הא במילי דאורייתא הא במילי דעלמא" ,ועיקר חילוק הגמרא שלכבוד
התודה מותר לנקום .ולא גרים שרק בממון כתיב.
ולא תטר (יט ,יח)
ברש״י "ואיזהו נטירה א״ל השאילני קרדומך אמר לו לא ,א״ל
השאילני מגלו א״ל הא לך איגי כמותך שלא השאלתני זו היא גטירה
שנוטר האיבה כלכו אף על פי שאינו נוקם".
מלשון דש״י (מש״ס יומא כג ).נראה שהאסור רק כשמזכיר בפה
שנוקם ונוטר ,אבל בראב״ד לת״כ וכן בסה״מ (ל״ת ש״ז־) מפורש שגם אם
לא הזכיר בפה עובר מקימה ונטירה.

והמעיין בלשון הרמב״ם פ "ז דהלכות דעות (ה״ז) נראה שמחלק
שמקימה עוברין אף שאינו מזכיר בפה ובנטירה עוברין רק כשמזכיר
בפה.
לאהבת לחנך כמוך <יט .יה>
גדר החיוב מפורש ברמב״ם פ״ו דהלכות דעות (ה״ג) "מצרה 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 עצמו
ורוצה בכבוד עצמו".

מבואר מדברי הרמב״ם שעיקר המצוה לחפש טובת חבירו ,ולכן יש
לשבחו בפני אחרים .ושמעתי על הגאון רבי חיים עוזר זצ״ל שהרבה
לספר בשבחם של כני תורה שנזדמנו תדיר אצלו ואמר שזהו בכלל חיוב
מ״ע ,וכמבואר בלשון הרמב״ם כאן ,ואין לחלק בין הפלגים השוגים
שמצויים בעם ישראל ,אלא בדברי הרמב״ם מפורש שמ״ע היא לאהוב את
כל אחד ואחד מישראל כגופו ,והיינו לספר בשבחם.
והנה בפסחים (קיג) מפורש שמותר לשנוא עוברי עברה ,וחידש
החזו״א בגדר מצות אהבת ישראל שעוברי עבירות בישראל הם בכלל רעך
שהרי אמרו חז״ל (סנהדרין נב ).אפילו מי שנתחייב מיתת ב״ד ברור לו
מיתה יפה שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" ,ומה שאמרו שמצוה לשנוא אדם
רשע זה לאחר שהוכיחו כראוי ולא קיבל התוכחה ,וכיון שאין אנו יודעים
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פרשת קדושים

ודעת

קטו

בדור הזה אם אנו ראויים להוכיח ,וכמבואר בערכין <טז" ).א״ר אלעזר בן

עזריה תמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח "הרי הוא תמיד כמי שעדין
לא הוכיחו אותו .ואין לשנוא עובדי עבירה אלא יאהבם ככל אהד
מישראל.

ודבר חדש פירש בסמ״ק (יח) שעיקר כוונת הפסוק לא תשנא את
אחיך בלבבך היינו לשנאם דוקא בלב וכלפי חוץ להפגין ידידות.

ודבריו נפלאים מאד ,וראוי לפרסם חידוש דינו ,שהדבר מצוי מאד
שמגלים לרשע ידידות וכלב פנימה שונאים אותו .ועפי׳ דרך התורה צריך
שיהיו פיו ולבו שווים ,ולהיפך מן הראוי שתוכר ההסתיגות והדוויה
מדרכי הרשעים ,אבל בלב פנימה אין לשנוא אותם רק לרחם עליהם (עיין
בספר תניא ל״ז).
ורש״י מביא כאן אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה ,ובאורו

שבאהבת בריות לבד לא יצא ,אלא איזו היא אהבת בריות .זו שמהוה יסוד
גדול לקיום כל התורה כולה ,והיינו שמביאתו לקיים כל מצוות שבין אדם
לחברו ,ומביאתו מק״ו דבריות לאהוב את בוראו שמיטיב עמו כל חייו
ומטעם זה מרגיש עצמו מחויב לקיים המצוות שבינו לבין קונו .ואלה

שמקימים רק מצות שבין אדם לחברו ומכנים עצמם כשומרי תורה אין
בכך כלום ,שאהבה זו אינה אהבת הרע שחייבה תורה ,דאהבת הבריות
מה "ת צריכה להביא גם לידי קיום מצוות שבין אדם לקונו .ורק כשהוא
סתר לתורה כולה שרוצה לשמור הכל דוקא כמו הנכרי שבא להתגייר אז
זהו עיקר גדול לפתוח דרכו קיום כל התודה כולה.

ובגמרא בשבת (לא) מעשה בנכרי שבא להתגייר אצל הלל ובקשו
שילמדו התורה על רגל אחת ,א״ל הלל מה רסני עלך לחברך לא תעביד.
וקשה למה פירש לו המצוה בשב ואל תעשה ולא בקום עשה .ודבר נאה
תירץ הגה״ק בעל חידושי הרי״ם ,שגוי אי אפשר לו להבין קשר עם כל
אחד עד שייטיב לו כגופו .ולכן פירש הלל לגוי בדרך השלילה שלא
יעשה לחברו השנאוי עליו ,אבל נפשו של היהודי משגת ומסוגלת לאהבה

כפשוטה ונצטוינו ואהבת לרעך כמוך.
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אחד דיני ספונות מרק רביעי

קגרלדלאמאני לבס נר בר חנה קטם דרב נחמן וסיס דוס
הנטלו  *0ביום אתת מטל נתלות ואי אתת נגדל נחלות בלילה
וסדלנס מם אפה שתיל דן נתלות ואי אתת מתיל רק נתלות בלילה
כישניא וטסה לבני ישראל לחקס תשעת הודעה כל מרשה כולה
לטוס ח כלומר אירע בה דבר זה ועזר עלית להיות דן כלומר
שהדן פסוק על תי השועעין צואתו תל מש וכל אתו ואחד מוחזק
בחלקו מאותה שעת שלוה בפניהן דכמאן דקבעי דוכתא לדכא דעי
ואס הולרס להחזיק כל אחד ואחד בחלקו מ להוליא נמס וליסן לזה
מימיקיז ושוליאין ומין ®יכין לב״ד אתר כדרב יהודה כלומר וסיס
דשי הא דאמרינן דהורעה כל הפרשה כולה להיות דן כדרב יהודה
דאמר רב יהודה שלשה שנמסו לבשר את החולה רבותא קמ״ל דאע״ג
ולא נכנסו משמלה לשום צואה אלא לדקור התולה אס״ה כיון שחילק
בשניהן עשאןביש דן רלו טתבק וגעשין עדס ולדכין ב״ד אשר
רצו עושק דן ומחויקין כל אחד ואחד בשלו לסי מה ששממו ואין
לדמן להעיד לפגי ב״ד אחר ואם היו שנים טתבק אבל אין ®שק
דין מאיי לא שזו לדינא .ומססברא דרב יהודה לא איצמריך לאשמועיק
דחד לא חזו לדינא אלא הא תמ*ל דון שלא היו אלא שנים כששמעו
משי החולה שוב אינן ראויק להצמרף מם אמר ולהיות דימן דמו
להו מעיקרא עדם ואין עד נמשה דין • ואמר רב חסיא לא שט
דשלפה ר® תושק דן אלא מלוה בפניהם דום דתוו לדינא אבל
בלילה כוסבק ואק ®שק דן א®* למחר מאי מפמא דון דלילה לא
“ חזי לדין הת להו מעיקרא מדם ואין נעשן דיק דאין עד נמשה
דין אבל דוס כיון ומעיקרא חזו ליק ד שממו מסוטה דקלירא הוה
ליה המדאם בעל דן היכא דשבעוה בדנא ואוד ולאו עדים מנהו
והיי® דתאט רבה בר בר חנה דוס אמה מתיל דן נמלות ואי אחה
^ מטל דק נחלום בלילה :
מתני* דני נפשות דמן דוס וטמרק דום .תנא הנימילי אסר
רב שימי בר חייא ואמר קרא והוקע אוסס ט' נגד
השמש הוקפה היינו שלייה כדמסרש דק דסקילה גופה ודשאר מיחות
נגד השמש במינן .אסר רב ששיא מטן להיקפה שהיא שלייה
שנאמר והוקעטס לה׳ בגבעת שאול וכשיב ותקח רצפה בש איה
את השק וששיא לה £ל הצור אלמא חלדק היו על העצום ולפיכך
טו מגוק כד שיט סכל מאין אותן ויאמרו סס מיבם של אלו בני
מלכים סם ושש® ידהס בגרים גרורים ואי משוס לא תלק גבל®
הא שמנן ביבמות ®עב תעקר אמ אמס מן התורה לט שעה
ש?ן בפרהסיא:
 CT1ל״ה וייאמר ה׳ אל משה קח את כל ראשי המס
והוקע אמם ט* חס״ד דסאי מקמה
י
אניא® העם קאי ומתמטק תם העם חסאו רחשי העם מה חטאו
אמר רב יהודה אמר רב ת״ל הקב״ה למשה חלוק עליהם ב® דנין
וידו® ®בד מבירה כל ביר וב״ד ימן אש הטפלים לו בחלקו
והט קאמר קח אס כל ראשי העם וחלקם לעשרים עשרים ושלשה
והוקע  Bbהנלמדים לגמל תפור על תיתם משום דפובדי פ״ג
בסקילה והן נמלק כדטברר בפרק ארבע ®מת .ודייקי׳ מלה
מאי מסמא איצנוריך לספלגינט לב® דינק אי לימא לט שאין דק
שמס דוס אחד בדת דק אחד והוצרך לחלק עליהן ב® דק הרבה
כד שלא יגיע לכל ב״ד יסר מאחד והאחד מ חסדא לא ש® שאין
דנק ב׳ דוס אחר אלא בשתי ®®ת לט שאק יטלק למצוא ®עם
כאן וכאן ויד®׳ דילמא א® לאיקלקולי אבל בטסה  $ועדרה
אחח יחד ממסא מנהו מק .ואסיקנח אלא כד ®שזב חרון אף ט
מהרס טשראל שאם טו מדונק בביר אחד טו ®טן בדבר הרבה
במלם לטגן הוצרך לחלק
ומייל דכל זנק שהרשעים במלם חרק
עליהם בעלי דק כדי ®גמרו דנן מהרס ויסלקוס מן העולם שכיון
שנשתלו רשעים ק העולם נסתלק חמן אף ק העולם ויש אומרים
כיי שיראה הקב״ה שסלם עמקים בדבר ומקנאין לכבודו .ולאו
מילשא הוא דאי מהאי מסמא לימבו טל® לא® המם בחדא ולטי®
בדמי®:
פ*סמא דמ סמוטח מסרק ט דום בק לזמש בק למבס
י ודמ נפשות כל .מגא הני ®לי •/דגי נפשוש אק
ממדין ט דוס לחובה א״ר סמנא אמל קרא צדק ילק בה כלומר

ויתקדש

gb

רנמז

רגילק טו משתלה להלין בה אס הדן אולי •מלאו לו וטס ומחה
איק מושק ק אלא מתקין את הדן ®ד לשובה כסרצחים שממהרים
להרוג את הנרצח ואיו משטן או® .רבא אמר מהכא אשת תחון
אשרי דק שמחמק אס דע שמשהא אא® זמלינו כדי ®צא לאמחז
כדק* שמשטן אח העיסה ®ד שתתמין .וט טמא וממאי דכדיני
נפשות קאי דבר הלמד שעממו ודיר נפשות כשיד לטל ®מה
דכסיב וידכם דמים מלאו שממך שלא טו סליק ד® של מחרב
טתה תעלה עליהן הכתוב האלו הרגוהו שלא כדין וטיט דחא סוהר
להד קרא בתר הפי להתטן את הדן • ואמדנן ואידך דלא נתקא
ליה מאשרו חמק אמר לך קרא ®בטא ליס לסיד אחרינא אשרו
חמק בשור״ק רטיט נגזל להשיב לו גזיל® ולא תאשרז טמן להעמיד
גזילה דדו .ואע״ג שהמון כמב בצד״י ששתת נ® גגל לשק תמות
הכמב בסמ״ך לט שהלר״י והתמ״ך מתחלסות וו בזו ומלא® ®מן
בצד״י וחומס בסמ״ך ושמהם לשון גוזל ,טמן בלד״י סט סמל
וטק (סהלים ע״א) ,וחומם בסמ״ך ומושאי ממס נע® (נמלי ח׳) .
והא דאמדנן סכא אשרו חמק ולא מק דמשמע מזון בשור״ק
מא״ו שמא מענק והצילו גזול (ירטה כ״א ולב) ומבמט ומשרןלו אפ״ם
שחמק הכתוב כאן נקרא בחול״סבק מא״ו זהצד״י ומשמע סטק עצמו
כענק שנאמר והצילו גזול ®ד משוק (שם כ״ב) שמא מכמ® מפמט
ומשקלו ומשמע העושק עצמו אעפ״ב הענק ®כיח שאין הב״ה מלוה
לאשר אס החוק והנחל אלא לאשר את החמק והגזול לפיכך י״ל שחמק
טפל על הנגזל מצ® נמצא חמק ®אר לעול ממשקל קרוב רחוק.
ודייקי' ואידך דנפקא ליה מאשרו חמק האי מלאתי משפט מאי מדד
ליה ומהדרי' ההוא ®בעי ליה לכדר* אלעזר דאמר כל ®ומת כו*
רגילין טו לחלק צדקם לעמים דוס שענית כדאמרינן מרסס (וץ)
אגרא דתפניתא צדקה וקאמדנן הששא דכל שממת שמלימן בה צדקה
ואין מחלקין אומה נעמיס ד דוס הרי הן כאלו ®פט דמים לט
שעמים נשפנקפליה ואין מבקשק מזונות ממקום אחר ונמצאו לק
בתפניתן ומשים ברעב שנאמר צדק ילק בה ועתה מרצחים כלומר
דק שמלינק בה אח הציקה נמצאו עסה כאלו מרצחים וסט טלי
בנהמא ותמרי שק מוכנק לאכילה ועניים ®מק עליהם אבל ו®
טעי ושעד לית לן בה עד למחר:

&יםמא לפיכך אק דק לא במרב שבת ולא במרב יזם מוב.
ודייקי׳ מאי סעמא ומהיד׳ משוס דלא אפשר טפי
ליפבד לידימה במעלי שבתא זלגסדה לדמה במעלי  fmaהא
טנח טכא דעמר דיט לוטם אלא לחובה טי®׳ דילמא חזו ליה
עממא ל«בה ובמו למעבד ליה הלנת ק וט טמא לגמריס לדמה
במעלי שבשא למבה ולא לקעליה מר למחר דאי משכתי׳ ליה וטסא
דמ דני סתרינן ליה לדמה דלמא לא משכט׳ ליה זטסא וב®
טקנזליה בשבשא ואין רציחה דוחה שבת כדמפרש לקק .ליקמליה
לאורסא במוצאי שבש בליליא עד השמש אמר רחמנח .ליגמריס
לדמה במעלי שבתא וליקנוליה במד בשבתא נמצאס תתנה את
ד® שהרי משנגמר ד® כל שעה מצפה לבדתה והוי מימי ק
ורחמנא אמא ואהבת לרעך כמק* ברול לו טחה יפה כדאיתח בט
^בע1טמש (נ״ד) .לייייניה במעלי שבתא ולא לגמריה לדמה עד
מד בשבשא יכל ומן שלא עמל הדין היא מצחה להללה ולא הוי
ט® דן דטנשי ל® למממיי® בסד לילי וחד יומא ו® לא ירט
טפי שקלי ומרו במד בשבסא ואע״ג דשמ «פד דימן ®מדן
לפמסן וטחבין דבד המידבק ודברי המזפק נט דכשד מט דשמט
מפומייהו אבל נועמא יליבא דמטימי בה נמה מעמי אינשי ליה
דהכין אורחיה דאיגש דכי אמר מילתא ואמר טעמא חשיב בלידס
דהאי קוטא והאי ®שיא האי פירוקא והאי פירוקא וכל כמה דלא
מק® ליה לא מלמדך לטמרינהו להנט פירוקי זכי מששט טלי
ה® מנשי להו ואי מק® ליה לא ידע לפרוט במזטקרא טלכך לא
אפשר וקם הדק מפמא .וכיקדאמרי׳ אין רציחה מחה שבס חייתי׳
סא שממתא דדש לקיש ורב יוחנן דאישמר בעלמא משום דמפרש
בטשא מגא לן דרציחה לא דטא שבש כדמפרש לקמן ואזיל:

והיינן דאמד׳ הכא א״ל דש לקיש לר״י ותהא קבורת מס מחם
שבח מקל ומסר ומס עטדה שדוחה שבת שנאסר שמ
כנשים
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הוגש לפנינו ערעורה של האשה מ .על פסק הדין של כב׳ בית הדין האיזורי ירושלים מיום ט׳ סיון תשמ״ב ,לפיו
הבעל חייב לגרש את אשתו בגט פיטורין כדמו״י ,אבל אין לכוף את הבעל לתת הגט .האשה דורשת גם לכופו לתת
גט כדמו״י .העובדות כדלהלן:
הזוג נישאו זל״ז לפני יותר מעשרים שנה ,ולא זכו להבנות דמ״ז ,הטיפול שע״י הרופאים במשך כל הזמן לא השיג
תוצאות .האשה טופלת את כל האשמה בזה בבעל ,והבעל טוען ששניהם זקוקים להמשך הטיפול ,ואולי יש תקוה.
אך האשה דורשת גט לאלתר ,וטוענת בעינא חוטרא לידה ,ואינה מוכנה להמתין יותר ,כי היא כבר בגיל ארבעים
שנה ,ולא נשאר לה סיכוי להכנס להריון וללדת אלא תוך שנים מועטות .לפי התעודות הרפואיות הסיכוי של הזוג
להבנות זמ״ז כמעט אפסיים ,אבל יתכן מאד שהאיש עם אשה אחרת ,והאשה עם איש אחר ,יוכלו להבנות .ביה״ד
האיזורי ,כאמור ,חייב את הבעל לפטור את אשתו בגט ,ובתאריך ט׳ סיון תשמ״ב פסק שמכל מקום אין לכוף את
הבעל על כך .ומכאן הערעור של האשה על פסק הדין הנ״ל ,ודורשת מבית דיננו לכוף את הבעל לגרשה לאלתר,
כדי שתוכל לבנות את עצמה.
למרות שנסינו בכל הדרכים להשפיע על הבעל שהוא שומר מצות ,לגרש את אשתו בגט ,כי מצוה לשמוע דברי
חכמים ,ושכל אחד מהם ילך לדרכו ,אולי יזכו לבנות את עצמם ,הבעל נותן כתף סוררת ואינו רוצה לגרש ,הזהרנו
אותו כדברי מרן הש״ע (סי׳ קנד סכ״א) וז״ל" :ואומרים לו חכמים חייבוך להוציא בגט ,ואם לא תוציא מותר
לקרוא אותך עבריין" .והבעל הקשה את עורפו ואימץ את לבבו לבלתי נתון גט לאשתו .ואע״פ שרבו עליו רעיו
ואוהביו בבקשה לרחם על אשתו ולפוטרה בגט ,לאמר :הבעל עננו! ואין קול ואין עונה ואין קשב .והשתא גחזי
אנן מה נרון בזה ,והאם אפשר לנהוג בבעל הזה "הרחקה דרבינו תם" ,או יש להחמיר שלא לעשות מעשה בנ״ד
מפני חומר איסור אשת איש.
א) והנה בשו״ת מהר״י קולון (שרש קב) כתב ,הנה ידוע שרבינו תם הפליג לאסור לכוף את הבעל לגרש בטענת
מאים עלי ,ושכל המעשה לכוף את הבעל לגרש ,הרי זה טועה גמור ,ומרבה ממזרים בישראל ,ואע״פ כץ כתב
בתשו׳ המתחלת ״מקול מחצצים״ ,וז״ל :אך כל רבותינו שוו בדבר ותגזרו באלה חמורה ,על כל איש ואשה מזרע
בית ישראל והנלוים אליהם שלא יהיו רשאים לדבר עמו ,ושלא לישא וליתן עמו ,ושלא להרויחו להאכילו
ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחלותו ,ועוד יוסיפו להחמיר כרצונם על כל אדם ,אם לא יגרש ויתיר את אשתו ,כי בזה
אין כפייה עליו ,שאם ירצה ימצא לו מקום ללכת שם ,והוא לא ילקה בגופו מתוך נדרי זה ,אך אנו נתפרד מעליו.
עכ״ל רבינו תם[ .וכן הוא בשינוי קצת בספר הישר בתשובה סוף סימן כד .ע״ש] .הרי לך בהדיא שאפי׳ בטוענת
מאים עלי דס״ל לר״ת שאין כופין את הבעל לגרש ,והשיב גט המעושה שלא כדין ,אעפ״ב ס״ל לר״ת שיכולים
לגזור להבדל ממנו ולהרחיקו בכל מיני הרחקות ,מפני שאין זה בגדר כפייה .עכת״ד .ומרן הבית יוסף (סי׳ קלד),
העתיק תשובת מהר״י קולון הנ״ל .ע״ש .וכן פסק הרמ״א בהגה (סי׳ קנד סכ״א) וז״ל :וכל שאין כופין אותו
בשוטים אין מנדין אותו ג״כ ,אבל יכולים לגזור על כל איש ישראל שלא לישא וליתן עמו ושלא יעשו לו שום
טובה ,ושלא למול את בניו או לקוברם עד שיגרש ,וכל חומרא שירצו ב״ד להחמיר עליו יכולים לעשות ובלבד
שלא ינדוהו .ע״כ .וכתב הגר״א שם ס״ק סז ,דה״ט מפני שיכול להנצל מזה ע״י שילך לעיר אחרת ,וכל שאין עושים
מעשה בגופו לאו עישוי מקרי ,וכל זה עושים לו על שעבר על דברי חכמים .ע״ב .גם הלבוש (בסוף סי׳ קלד) כתב,
ואע״פ שאין כופין עכשיו לשום איש לגרש את אשתו ,והיינו נמי שלא להטיל עליו חרם שיגרשנה ,אבל אם רואים
ב״ד לפי ראות עיניהם שיש תקנת האשה בדבר ,כגון שטוענת מאים עלי וכיוצא בזה ,ויראה לב״ד שאין זיווגם
עולה יפה ,אפי׳ אין האיש מאותם שכופין להוציא ,מ״מ יכולים ב״ד להטיל חרם ביניהם שלא יהיו רשאים לדבר
עמו וכו׳ .ע״ש+ .הנה מ״ש הרמ״א שבכלל ההרחקה שלא ימולו את בניו ,ושלא לקבור לו מת ,כיו״ב כתב הנימוקי
יוסף בב״ק (פרק הגוזל ומאכיל ,דל״ט סע״ב מהספר) בדין פתיחא ,ה״ל :כתב הרי״ף בשם רב פלטוי גאון ,היכי
דמי פתיחא ,אדם שנתחייב בדין וסירב ועבר על גזרת ב״ד ,כותבים לקהלות ישראל ,פלוני גזרנו עליו דין וסירב,
והחרמנו אותו שלא יתפלל בעשרה ולא יזמן בשלשה ,ואל תמולו לו בן ואל תקברו לו מת ,והוציאו בניו מבית
הספר ,ולא ילמדו אותם תורה וכו׳ ,עד שיקבל עליו את הדין .ע״כ .ותשובת רב פלטוי גאון הנ״ל הובאה גם בשו״ת
הגאונים הישנות (דפוס מנטובה סימן מא) .ובשו״ת הגאונים שערי צדק (שער ד סי׳ יד ,דע״ה ע״א) .ובתשובת
הגאונים (מוספיא סי׳ י) .ובארחות חיים ח״ב (הלכות שבועות סי׳ יז עמוד  .)504ע״ש .וכן פסקו מרן בש״ע יו״ד
(סי׳ שלד סעיף י) .והרמ״א בהגה (שם ס״ו) .ולכאו׳ כיון דקי״ל בקידושין (כט א) שאם לא מל אותו אביו ,חייבים
בית דין למולו ,שנא׳ המול לכם כל זכר .וכן פסקו הרמב״ם (פ״א מהל׳ מילה) ,ומרן הש״ע יו״ד (סי׳ רסא ס״א).
ע״ש .א״כ גם בנידון זה יצטרכו ב״ד למולו ,וצ״ל דלמיגדר מילתא יש כח ביד ב״ד לעקור מ״ע כדאיתא ביבמות (צ
ב)  .וכ״ב הרשב״א בתשובות המיוחסות להרמב״ן (סי׳ רמד) ,אודות מ״ש החכם השואל ,שהמנהג בארצות ההם
שהמנורה לא יתפלל בעשרה ולא יזמן בשלשה ,ולא יקברו לו מת ,ולא ימולו לו בן ,הודיעני לענין קבורת המת
והמילה וכו׳ ,והשיב לו ,דלמיגדר מילתא ב״ד מתנין לעקור ד״ת לעשות סייג לתורה ,וכדאיתא ביבמות (צ ב) שב״ד
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מכין ועונשין שלא מה״ת לעשות סייג לתורה ,ואסיקנא דלמיגדר מילתא שאני .ע״ש .אולם בשו״ת הגאונים שערי
תשובה (סי׳ מא) איתא ,ומי שהחרימוהו הקהל חייבים למול את בנו ,ואם מת קוברים אותו אבל מניחים אבן על
ארונו ,ואם רצה להכנס לבהכ״ג מרחיקים ממנו ארבע אמות מכל צד .ע״כ .וכ״ה בשו״ת הרי״ף (סי׳ רפא) .ע״ש.
ולכאורה הרי״ף סותר עצמו ,ממ״ש הנימוקי יוסף ב״ק הנ״ל בשמו דס״ל כרב פלטוי ,ומהרש״ל בים של שלמה
(ב״ק פ״י סי׳ יג) ,כ׳ ע״ר הנמק״י בשם הרי״ף הנ״ל ,ונראה שממה שהרמב״ם תלמידו לא כתב כן ,וכן הטור לא
הביאו ,ש״מ דלא ס״ל כד׳ תשובה וו ,ואף שאפשר שהטור לא ראה תשובה זו ,מ״מ נ״ל שמאחר ששום פוסק לא
הביאו ,ש״מ דלא ס״ל הכי ,ואפשר שהגאון לא כתב כן אלא לפי המנהג שהיה במקומו ,אבל לא מדינא דגמרא,
ושוב הביא תשובת הרשב״א המיוחסת להרמב״ן הנ״ל ,ודייק ממנה שאין זה אלא משום מנהג וכו׳ .ע״ש .וכן
בתשובת הריב״ש (סי׳ קעג) אחר שהביא תשובת רב פלטוי גאון ,וכפי שהובאה באורחות חיים הנ״ל ,כתב ,והנך
רואה שכל אלו חומרות יתרות שהיו נוהגים הגאונים למי שעבר על גזירתם ,ומסרב בדינם ,כי גאוני עולם היו ,והיו
על בני הגולה כדין סנהדרין על כל ישראל ,אבל לאחר דורם לא נהגו כן ,רק כדין הגמרא ,וכבר אמרו (מו״ק טז א)
נידוי שלנו בנזיפה שלהם .ע״ב .והובאו דברי הריב״ש בבדק הבית יו״ד (סי׳ שלד) .וע״ע בשו״ת מהרשד״ם (חיו״ד
סי׳ קיא) שכ׳ ,שאפשר שבתשובת הרמב״ן הנ״ל נדחק למצוא טעם למנהג הארצות ההן ,אבל במקומות אלו לא
שמענו ,כלל הדברים אני אומר שאין כל המקומות שוים בזה ,ולא כל הזמנים ,ולא כל הנושאים ,כי יש לחלק בהם
חילוקים רבים .ע״ש .וע׳ בשו״ת בנימין זאב (ס״ם רפט) ובשו״ת מהרי״ל בית הלוי (כלל ה סי׳ מט) .ולהגר״ח
פלאג׳י בספר משא חיים (מסים ,מע׳ ע׳ אות לה ,דף לד ע״ג) .ע״ש .ולפ״ז נראה שיש להמנע מחומרות יתרות אלו
גם בהרחקה דר״ת ,שלא לנהוג מילתא דתמיהא לאינשי .גם החומרא שהחמיר רב פלטוי גאון להוציא את בניו
מבית הספר וכו׳ ,נראה שאין לעשות כן בזמנינו ,וכן ראיתי למהרש״ל בים של שלמה (פ״י דב״ק סי׳ יג) הנ״ל,
שכתב ,וחלילה להוציא את בניו מבית המדרש או מן הישיבה ,ופעם אחת בא מעשה לידי ,שכתב אלי חכם וזקן
אחר בעל הוראה בדורו ,שאוציא את בני המוחרם מהישיבה ,ולא השגחתי בו כלל .ע״כ .והוא הדין בהרחקה דר״ת.
ומיהו להרחיקו שלא לומר קדיש ,הוי כהרחקה מלהתפלל בעשרה ומלזמן בשלשה .וכמ״ש הכנה״ג יו״ד (סי׳ שלד
הגה״ט אות קלה) .וכ״ב הברכי יוסף (שם סק״ג) .ע״ש .וע׳ בשו״ת הרשב״א ח״ו (ירושלים תרס״א ,סי׳ כה),
ובהערת הרב המו״ל שם .ודו״ק+.
ב) אולם ראיתי למהריב״ל בתשובה ח "ב (סי׳ יח) שכתב ,איברא דרבינו תם שהוא ראש המחמירים בדין כפיית גט
בטענת מאיס עלי ,כתב ,שמכל מקום יכולים ב״ד לגזור שיתרחקו ממנו בכל מיני הרחקות שבעולם וכו׳ עד שיגרש
ושב ורפא לו ,והסכימו על ההרחקה הזאת הסמ״ק ומהר״י קולון ,ולא מצינו מי שיחלוק עליהם ,מכל מקום לא
ראינו לרבני הדור הזה שנהגו בכך ,ואדרבה זכורני כי פעם נועצו לב יחדיו רוב החכמים וחשבו לעשות ההרחקה
הזאת ,ורב גדול ומובהק שהיה בימים ההם מיחה בדבר .ואפשר לומר כי מה שלא נהגו בכך ,משום דלא אכשור
דרי ,ויותר קשה להם ההרחקה מן הנידוי ,ואם הנידוי הוי כפייה ,כל שכן ההרחקה הנ״ל .איברא רזה ימים רבים
שהסכמתי בזאת ההרחקה בפסק אחד מן הפסקים שלי ,אך אותו נידון לא דמי לנידון דידן ,וגם באותו נידון לא
נעשה מעשה .ותו לא מידי .ע״ב .ולפע״ד אין בזה די השב ,שהרי עיקר הטעם של ר״ת ,שמכיון שההרחקה היא
מצרינו ,והוא יכול ללכת למקום שאין מכירים אותו ,ולישא וליתן עמהם ,אין זו נקראת כפייה ,וא״כ מה טעם
להחמיר שלא לעשות ההרחקה משום דלא אכשור דרי ,ואפי׳ שההרחקה תהיה יותר קשה מן הנידוי ,מ״מ הנידוי
הוא על גופו עצמו ,והו״ל נקטי בכובסיה דלישבקי לגלימיה ,כמ״ש בשבועות (מא א) ,ופירש רש״י ,דהוי באוחזו
בביציו התלויים בו עד שיתן לו טלית שעליו .וכן מבואר בספר הישר שם .משא״ב ההרחקה היא לגבי דידן
שנתפרד ממנו .והגאון מהר״א די בוטון בשו״ת לחם רב (סי׳ לא) ,הביא דברי מהריב״ל הנ״ל ,וכתב ,ומכל מקום
אם יסכימו עמי הרבנים המובהקים לעשות מעשה בהרחקה דר״ת בנ״ד ,אהיה נגרר עמהם להקל להלכה ולמעשה.
ע״כ .והמהריב״ל עצמו לא השוה מדותיו בזה ,כי בשו״ת מהריב״ל ה״ב (סוף סי׳ עט) כתב ,ומיראי הוראה אני ולא
אסמוך להקל לכוף בשוטים או בנידוי ,אבל לעשות הרחקה דר״ת ,אע״פ שכתבתי צדדים להחמיר ,מ״מ דעתי נוטה
להקל ,ואם יסכימו עמי מחכמי העיר ,בעלי הוראה ,להחזיק בזאת ההרחקה בנ״ד ,גם אני מסכים עמהם .ע״ב .וכן
כתב בשו״ת מהרשד״ם (חאה״ע סי׳ מא) ,שמאחר שראינו לרש״י מאור הגולה דס״ל דבכל אמתלא כופין לחלוץ,
אע״ג דלא עבדינן עובדא כוותיה ,לכל הפחות יש לעשות הרחקה דר״ת ,ולגזור באלה חמורה על כל איש מזרע
ישראל להבדל ממנו ושלא לשאת ולתת עמו ,וכל מיני הרחקות שאפשר לעשות ,שהרי אפי׳ ר״ת שהחמיר מאד
שלא לכוף באומרת מאים עלי ,מ״מ ר״ת בעצמו כ׳ הרחקה זו אפי׳ באשת איש ,וכ״ש בנ״ד שיש לעשות כפיה זו
להתרחק ממנו בכל מיני הרחקות וכו׳ .ע״ש .גם המהר״א ששון (סי׳ כה) הביא דברי מהריב״ל ,ולבסוף הסתמך
ע״ר המהרשד״ם לעשות מעשה בהרחקה דר״ת .ע״ש .וע״ע בשו״ת הגאון רבי בצלאל אשכנזי (סוף סימן יט).
ובשו״ת בית דינו של שלמה (חאה״ע סי׳ א ,דף צו ע״א) .ע״ש.
ג) ושוב ראיתי להגאון מהר״א אלפנדארי בשו״ת סדר אליה רבה (סי׳ יג דס״א ע״א) ,שהביא מ״ש מהריב״ל
להחמיר ,מפני שלא ראינו בדורות אלו שנהגו בהרחקה דר״ת ,וכתב ,ובמחכ״ת לא ראינו אינה ראיה ,שאפשר דלא
אתרמי להו כה״ג ,שיהיה נראה לב״ד שראוי לעשות ההרחקה דר״ת .וכמ״ש הלבוש .וגם מ״ש מהריב״ל שבזמנינו
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קשה להם ההרחקה דר״ת יותר מן הנידוי ,טעם זה איני מכיר ,כי מי לא ידע בכל אלה דחמירא לאינשי ההרחקה
יותר מהגירוי ,כי מי יוכל לסבול החרם שלא ידברו עמו ושלא ישאו ויתנו עמו( .וכמ״ש בב״ב טז :או חברותא או
מיתותא) ,ואין ספק שמי שיורחק בדרך זו ,תיכף ומיד יהיה כפוי ,ויעשה כל מה שישאלו ממנו שלא כרצונו ,כדי
להנצל מהצער הבא לו בהרחקה זו ,ומ״מ התיר ר״ת ההרחקה ,מפני שאין כאן רידוי בגופו של הבעל ,אלא אנו
* בעצמינו גודרים דרכינו בגזית ,לבלתי הטיב עם האיש ההוא ,שאף שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,זהו כשהוא רעך
במצות ,אבל זה אשר לא טוב עשה בעמיו ,לעגן בת ישראל ,מצוה עלינו להרחיקו מאתנו כדי שישוב מדרכו הרעה,
ולהציל העניה העשוקה בידו ,ושב ורפא לו .וכן מצאתי בשו״ת אהלי תם (סי׳ נב) בתשובת מהר״י אבאיוב,
ובתשובת הגאון מהר״ר תם ,שעלו בהסכמה שהתיקון של הרחקה דר״ת ,חובה לעשותו כשטוענת מאים עלי ,ואפי׳
באשת איש גמורה .ולכן אין בזה שום פקפוק כלל ,הואיל וראינו לשלשה גדולי ישראל ,שני הגאונים הנ״ל ,והגאון
הלבוש שהחזיקו בהוראת ר״ת ,כפי שהחזיק במעוז מהר״י קולון .והטעם שב׳ מהריב״ל להחמיר ,לא נהיר ולא
בהיר ,וכל הרבנים הבאים אחריו החזיקו בהרחקה דר״ת ,ולא חששו לדבריו ,ומהם ,מהרשד״ם ,ומהר״א ששון,
ומהר״י הלוי (סי׳ א) ,והסכים עמו מהראנ״ח .וכ״כ בשו״ת מקור ברוך (סי׳ יח) .וכן הסכים מהר״א מונסון בתשובה
כתיבת יד ,והביא שם תשובת מהר״י בי רב שהורה ג״ב לעשות הרחקה דר״ת ,גם מורי הרב הגדול בשו״ת פני משה
ח״ב (סי׳ ט) הסכים לעשות כן ,וכתב" ,וכן נעשה מעשה בכנופיא ,שנתועדו מורי ורבותי בבית הועד ,ואני מכללם,
ועשינו מעשה בפומבי ,וגזרנו הרחקה דר״ת ,על יבם שנתן כתף סוררת שלא לחלוץ ליבמתו ,והכרזנו עליו
ההרחקה פעמים ושלש" .וא״כ מי הוא הירא ורך הלבב שיהיה רואה דברי כל רבוותא הללו המקילים ,ויהיה לבו
נוקפו ,ובפרט שגם מרן בב״י (סי׳ קלד) הביא דברי מהר״י קולון להלכה .וכן פסק הרמ״א (בסי׳ קנד) .וא״כ בודאי
דסמכינן על כל הרבנים הנ״ל ולעשות ההרחקה דר״ת וכו׳ .עכת״ד .והנה גם בשו״ת צל הכסף ח "א (סי׳ ה וסי׳ ו)
האריך למעניתו בזה ,והעלה דשפיר סמכינן לעשות מעשה בהרחקה דר״ת .ע״ש .וכן נראה דעת הרב משכנות
הרועים (מערכת מ׳ סוף אות רכט) .ע״ש .וכ״ב בספר פחד יצחק (מערכת סוטה דף יז סע״ב) .ע״ש .וע״ע בשו״ת
ראש משביר (חאה״ע סי׳ לח) שב׳ בשם שו״ת כרם שלמה (חאה״ע סי׳ כב) שרוב האחרונים הסכימו להרחקה
דרכינו תם .ע״ש .וכן עשו מעשה גאוני בגדאד בי דינא רבה דבבל ,ועל צבא תהלתם כמהר״ר אליהו עובדיה ז״ל
גאב״ד דבגדאד ,והובאו דבריהם בשו״ת שערי רחמים פראנקו ח״א (חאה״ע סי׳ ג דף י רע״ג) ,והסכימו עמהם
חברי בית הדין הגדול בירושלים ,הגאונים מהר״ר יעקב שאול אלישר ,וכמהר״ר רחמים יוסף פראנקו ,וכמהר״ר
שמ״ח גאגין ,זצ״ל[ .וע׳ בשו״ת שואל ונשאל ח״ב חאה״ע סי׳ נה אות ו .וי״ל ע״ד] .וכל שכן בנ״ד שאין ספק
שהבעל חייב להוציא את אשתו בגט ,וכמו שפסקו הרבנים חברי בית הדין האיזורי ירושלים שליט״א ,ואף ידינו
תכון עמהם ,והסכמנו להחמיר עוד על הבעל המשיב לעשות לו הרחקה דר״ת.

ד) אשר על כן נועדנו היום כ״א סיון תשמ״ה ,אני ועמיתי הגאונים ,כמהר״ר אליעזר יהודה ולדינברג ,וכמהר״ר
יצחק קוליץ ,שליט״א ,ופסקנו כדלהלן:
א .הבעל המשיב חייב לתת גט לאשתו המערערת תוך שלשים יום מהיום ,וכפי שכבר חייבו אותו בבית הדין
האיזורי בירושלים.

ב .אם ימשיך הבעל לתת כתף סוררת ,ולא יציית לפסק דין הנ״ל ,יש לנהוג בו הרחקה דרבינו תם .דהיינו :שעל כל
איש ואשה מישראל ,וכל הנלוים אליהם ,לתמנע בהחלט מלדבר עמו כלל ,ושלא לשאת ולתת עמו ,הן במסחר הן
בכל משא ומתן של ממון ,ושלא לארחו ולהאכילו ולהשקותו ,ושלא לבקרו בחוליו ,ושלא להושיבו בבית הכנסת,
וכל שכן שלא להעלותו לתורה ,ושלא לאפשר לו לומר קדיש ,וכל שכן שלא לתת לו לעבור לפני התיבה ,ושלא
לשאול בשלומו ,ושלא לחלוק לו כבוד כלל ,ולהתרחק מעליו ככל האפשר ,ושלא לחדש לו את דרכונו וכו׳ ,עד
אשר יחזור בו מקשיות ערפו וישמע לקול מורים ,ויתן גט כריתות לאשתו כדמו״י ,ולשחררה מעגינותה .ורק לאחר
מכן נסיר מעליו כל ההגבלות הנ״ל ושב ורפא לו.
עובדיה יוסף ס״ט.
נ .ב .אחר מתן פסק הדין הנ״ל ,הרשינו לעורך הדין בא כהה של האשה המערערת ,לפרסם את נוסח פסק הדין
הנ״ל ,בעתוגים ובמודעות ,ככל אשר יראה לנכון ,ולהביאו לידיעת גבאי בתי הכנסת שומרי משמרת הקודש ,בכל
העיר ,ולידיעת יחידי בתי הכנסת ,כדי שיעמדו על המשמר ,בביצוע פסק הדין הנ״ל ,להבדל ממנו ולהרחיקו בכל
מיני הרחקות.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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 .מנין שאפילו הוכיחו שנים או שלשה

(קרועים תהיו .פרע הלכות דעות •יו):

טצוה רץ ה-א שצונו לאהוב קצתנו את קצתגו
כאשר נאהב עצמנו ושתהיה אהבתו
וחמלתו לאחיו כאהבתו וחמלתו לעצמו כממונו
ובגופו וכל מה שיהיה ברשותו אם ירצה אותו ארצה
♦ 1אותו וכל מה שארצתלעצטי ארצה לו כמוהו [אז׳
 #והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעך כטרף

פרע הלכות דעות : )r6

פעמים [&] •

שחוזר ומוכיח אותו תיל הוכח תוכיח אפילו אלף
פעמים יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ני! תל ולא
תשא עליו חטא .ףא 1וכבר בארו חכמים שחיוב מצוד׳
זו על כל אדם ואפילו הפחות לנכבד הוא חייב
להוכיחו ני□ ואפילו מלל אותו ומהו 1יט לא יסור
מלהוכיחו ער שיכהו כמו שבארו מקבלי התורד־!
ואמרו נעיכין חי י׳ו מ) עד הכאה ניד] ויש למצוה זו
תנאים ומשפטים התבארו במהומות מפוזרים מהתלמוד

מצוף ,ף״ן היא שצונו לאהוב את הגרים והוא אמרו
יהעלה ואהבתם את הגר .ואע״פ שהיה
נכלל בזה עם ישראל באמרו ואהבת ל רק ך כמוך
שזה הגר גר צדק נא] אבל מפני שנכנס כתורתנו הוסיף
האל אהבה על אהבתו וייחד לו מצוה נוספת כמו
שעשה באזהרת ולא תונו ואמר וגר לא חונה .והתבאר
מלשון הגמרא (טציעא ד!י פ*« ע־ב) שחייבין על אונאת
הגר משום לא תונו ומשום וגר לא תונה גם אנחנו
חייבין באהבתו משום ואהבת לרעך ומשום ואהבתם
את הגר .וזה מבואר אין ספק בו ואיני יודע »דם
ממי שמנה המצות שסכל זה .וברוב המדרשות בארו
שהאל צו׳נו על הגר במו שצונו על עצמו אמר
ואהבת את ה׳ אלהיך ואמר ואהבתם את הגר נ□
(והיד ,עקכ ,פרע הלכות דעות פ״י)♦
סצוה

(סיועים תהיי,

יד

קנה

הלוי

שאין בלבו שוס טינא עליו .אלא כל כונתו להעמידו על האמה ודרך הטובה[ .מ] ולא קבל[ ],כגון ברביס ובפרהסיא!
ואפילו בינו לבינו אם יתחיל לדבר עמו פתאם או ברוגז הנה מכלימו[ .יא] דאם תכלים אוהו בתוכחתך לא די שלא עשית
מצוה .אלא עוד תשא אתה חטא בעבורו .כי עון גדול הוא להכלים ישראל .וכש״ע ברבים .שכל המלבין פני חבירו  zברבים׳
אין לו חלק לעולם הבא (אבותפ״ג ט״ז) ואפילו תלמיד לרבו (כב״מ ל״א ב ),אלא דהתוכחה מתלמיד לרבו צריך להווה כמ״ש
בקדושין (ל״ב ב ),גבי בן לאביו .הרי שהיה אביו עובר על ד״ת לא יאמר לו עברת על ד״ת .אלא מקרא כתוב כך וכך.
דכבוד אביו ורבו שוין [יג] על התוכחה[ .יד] וכל זה אס יראה שום אפשרות בדבר שישמע לו כההוא דשבת שם אבל
מי שגלוי וידוע לפניו שלא יקבל שום תוכחה .ואין אפשרות שיכנסו דבריו בלבו .על זה אמרו (יבמות ס״ה) כשם שמצוה
לומר דבר הנשמע כך מצרה שלא לומר דבר שאינו נשמע .וכ״כ בציבור אס יודע שלא ישמעו לו יוכיחם פעם אחת ותו לא

(י״י־ס^י־־ח־
טצוה ר״ו

rf

דברי

רבינו במצוה זו הס תמוהין מאד כאשר יראה הרואה .כואהבה כזאת בחיוב הוא דבר נמנע בטבע .ואינו תלוי
כלל בבחירת האדם .וכבר כתב הרמב״ן ז״ל בפרושו עה״ת "וטעם ואהבת לרעך כמוך הפלגה" כי לא יקבל לב
כאדם שיאהב את חברו כאהבתו את עצמו .וגה קיי״ל חייך קודמין לחיי חברך .ומטעם זה כתבו התוס׳ (סנהדרין מ״ה ב).
דמצות ואהבת לרעך כמוך .אינו אלא לאחר מיתה מ״ש .וגס זה לאמזכן וזר מאד .וכנכון בזה מה שכתבו קצת מפרשים
שמלת כמוך הוא סבה ונתינת טעם על צווי האהבה[ .־יען שהוא~כמוך]נברא בצלם אלהיס .ומהראוי לך שלא להשפילו
ולהקל בכבודו .וקצת נראה כי כן פירשו רביגו בהלכותיו (פ״ו מדעות כ״ג) וז״ל שם .מצוה מל כל אדם מישראל לאהוב
את כל אחד ואחד מישראל כגופו .לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו .ורוצה בכבוד
עצמו .והמתכבד בקצון מבירו אין לו חלק לעוה״ב (ירושלמי חגיגה פ״ב כ״א) עכ״ל .ומסוף דבריו נראין שגס הוא מפרש
דברי הכתוב בשלילה .שלא תעשה לחברך דבר שאס יעשה לך תצטער .וכמו שפירשו כלל מה דעלך סני לחברך לא תעביד
(שבת ל״א א .מ״ש בפרש״י) וכעץ זה פירשו בסמ״ג בטעס מצוה זו .ובזה תפרנס רוב מדרשי חז״ל שדרשו על פסוק זה
ודברי רבינו בכאן מבהילים:

"
)#1

י
כישראל

מצוהר״ז

(*<■)

<י'

גמור הוא לכל דבר [ב] ויתכן ג״כ נטעם מצוה זו .מפני שהגר שעזב את ביה אביו ומשפחתו
ואומתו .נשאר יחידי כעולם .באק עוזרים ותומכים בידו .לכן צוה הקנ״ה מל אהבהו בימוד .נקרבו

ספר המצות <יד הלוי> הורוביץ ,יצחק שמחה בן יוסף דוב תלוי עמוד מס 309הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מצו׳ ר״ח היא שצונו לצדק הפלס והמאזנים והמשקולות "־5צרים וכל הכופר בה כופר ביציאת מצרים ודו ,ובבר
והמרות להפליג בצטצוטם [או .והוא אמרו התבארו משפטי מצוה זו בחמישי מבתרא( .קרישים
תהיו הלכות נגבה ואגרה מ*ח):
יתעלה מאזני צדק[ .אבני צדק איפת צדק וחץ צדק יהיה
לבם! ולשון ספרא מאזני צדק צדק את המאזנים יפה מצוה חט היא שצונו לכבד •המבטים ולקום מפניהם
ולגדל אותם .ודוא אמרו יתעלה מפני
אבני צדק צדק אה המשקולות יפה .איפת צדק צדק
את האיפה יפת ,והין צדק צדק את חתין יפה׳ וכבר שיבה תקום והדרת פני זקן וא 1ולשון ספרא תקום
נודע מהאיפה היא מרת היבש וההין מרת הלח ,והדרת קימה שיש בה הדור וב) ובבר :התבארו
ואלה כלם ענינים אם נשתנו מיני השיעורים בפי הדבר משפטי ־מצוה זו בפרק ראשון מקדושין .ודע שעם
שישסול או ימוד אמנם הוא שיעור ערך מן היות מצוה זו מחוייבת לאנשים כלם בכלל כלומר
המערבים וב 4ואלו בולם רוצה לומר הפלס והמאזנים לכבד החכמים ואפילו לחכם ששוה לו בחכמה כמו
והאיפה יקראו מדות  □1והצווי שנצטוינו להפליג שבארו באמרם (ב3א פציעא ד!י ל״ס ת״ח שבבבל (היס
בצמצום השיעור המוסכם עליו מכל מיץ ומין מהם עומדים ::זה כפני זה דע שיש בכבוד דברים נוספים
יהרא מצות מדות .ולשון ספרי על תנאי כך הוצאתי על התלמיד ,וזה כי כבוד התלמיד לרבו יש בו
אתים מארץ מצרים על מנת שתקבלו עלינם מצות תוספת גדולה על הכבוד שהוא מהריב לחכם ויתחייב
(^ות שכל־ המודה במצות מרות טורה ביציאת לו עם הכבוד המורא בי הם כבר בארו שחק רבו
עליו

.סלבי

באהבה חיובית" ולמשות למענו כל אשר ביכלתנו לעשות" שלא ירגיש בעצמו שהוא יחידי וזר בתוכנו׳ באין מודע וגואל" וכ״כ
צוה על אונאתו ביחוד״כי צערו גדול ביותר" באין לו רעים ואהובים מצד משפחתו ועמו שעזבם" לנחמו מיגונו" כמ״ש ואתם
ידעתם את נפש כגר" כי גרים הייתם בארץ מצרים" וכתב כרא״ה בספר כחינוך (מצוה מל״א) ויש לנו ללמוד מן המצוה
כיקרה כזאתי לרחם על כל אדם שהוא בעיר שאינה ארן מולדתו ומקום משפחת אבותיו" ולא נעבור עליו את הדרך במוצאנו
אותו יחידי" ורחקו מעליו עוזריו" כמו שאנו רואים שהתורה הזהירנו לרחם מל כל מי שצריך מזר" ומם כמדות הללו נזכה
להיות מרוחמים וכר והכתוב רמז טעם כצווי באמרו כי גרים הייתם בארץ מצרים" הזכיר לנו שכבר נכוינו בצער הגדול
שיש לכל איש הרואה את עצמו בתוך אנשים זרים ונכרים עכ״ל" והס נכונים וראויים לכל אחד בזמנינו הרעה הזאת לשוס
__________________ _________ __________עליו לב__ . ................ .. ..............................................:

־

מצוה ד״ח
נ

[א] שלא יהיו פחות או יותר אפילו משהו [ב] הנעשין בהסכמת כמדינה״ [ ן ושונים כס בכל מדינה ומדינה כמו
שהסכימו עליהם" [ד] וקשה עונשן של מדות יותר מענשן של עניות (ב״ב פ״ח) דהרי אפשר בתשובה" וכני
ל^אפשר בתשובה" וחייבין ב״ד להעמיד שוטרים שיהי׳ מחזירין מל כחניות ומצדקין את כמדות" ופוסקין כשמרים" וכל
 65Wעמו משקל או מדה מסרה" יש לכם רשות להכותו ולקנסו כפי ראות ב״ד לחיזוק הדבר" וכל שיפקיע את כשער ומוכר
ביוקר מכין אותו וכופין אותי למכור כשער השוק עם הריונו שקבעו חכמים שמותר להשתכר (רמב״ס פ״ח מגניבה ה״כ
ועיין היטב בסי״ד ממכירה):

שצוה ר״ט
[א]

[אק

חילוק בין שהוא זקן בא בימים או שהוא יניק וחכים" דאין זקן אלא מי שקנה חכמה" וכל שהוא ת״ח מצוה
’לכבודו ולעמוד מלפניו כר״י הגלילי (קדושין ל״ב) והא דכתיב מפני שיבה תקים" כבר פירשו התום׳ והרא״ש שם ז״ל

וא״ת שיבה למאי איצטריך וכו׳ ויש לומר דאי לא שיבה כו״א אפילו זקני כשוק" כשתא דכתיב זקן בהר שיבה" רבנן מצרכי
זקן וחכם" וריה״ג סבר אפילו יניק ומכים ע״כ" ואין זה מספיק לפשוטו של מקרא" והיותר נכון בזה מה שכתב רבינו
בהלכותיו (פ״ו מת״ת ה״ט) ח״ל מי שהוא זקן מופלג בזקנה אע״פ שאינו מכס עומדים גפניו" ואפילו החכם שהוא ילד עומד
בפני כזקן המופלג בזקנה" ואינו חייב לעמוד מלא קומתו אלא כדי להדרו ואפילו זקן כותי מהדרין אותו בדברים ונותנין לו
ידלסומכו" שנאמר מפנישיבהתקום" כל שיבהבמשממעכ״ל ועיין בכ״מולמ״מ ומשמע מש״ם דגם כעוסק בצדקה ומע״ט״ אושהוא
דמילחטאין באמת מאוייבין לעמוד לפניהם (מיין קדושין ל״ג ב׳ ושבה ל״א ב[ .).ב] ואיזה ■קימה שיש ב□ הידור הוי אומר זה ד׳
אמות (קידושין ל״ב ב ) דמשהגיע לד׳ אמותיו חייבלעמוד מפניו עד שיעבור מלפניו" וצריך להיות במקום הידור" לאפוקי בבית ככסא

ובים

ספר המצות <יד הלוי> הורוביץ ,יצחק שמחה בן יוסף דוב הלוי עמוד מס 310הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הלכות דעות פ־ח מדע •
־־־ומעלה עליו הכחיב כאלו נדבק נשכינה שנאמר ובו תד3ק .ומר נכפל  orהגיור
ונאמר ולדבקה  3ונללות הענק אשר צזט הוא יתברך להתחבר עם החכמים
ילהתיחד עמהס ילהחמיד בישיבתה .בכל אופן מאופני העבודה והחברה במאהל
וגמשתס ובעסק .כדי שיגיע לנו להדמות במעשיהם ילהאמק האמיתית מדבריהם.
צוו חכמים ואמרו והוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם:
ברייתו של אדם .להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו
".גב) (ב)
וחביריו .ינוהג כמנהג אנשי מדינתו .לפיכך צריך אדם להתחבר
לצדיקים ילישב אצל החכמים תמיד .כדי שילמוד ממעשיהם .ויתרחק מךהרשעיס
ההולכים בחושך .כדי שלא ילמוד ממעשיהם .הוא ששלמה אומר הולך את תכניס
יחכם ורועה כסילי ירוע .ואומ' אשרי האיש וגר .וק אס היה במדינה שמנהגותיה
רעים ואץ אנשיה הולכים נדרך ישרה .ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים נדרך
טוניס .וחם היו כל המדינות שהוא יודעה ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובם
כמו זמניט .או שאיט יכיל ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות אז
מפני החילי .ישב לבדו יחידי כענק שנאמר ישב בדד וימס .ואס היז רעים וחטאים
שאק מניחים אומו לישב במדינה אלא א״כ נתערב עמק וטהג במנהגם הרע.
יצא למערות ולחוחים ולמדברות ,ואל ינהיג עצמו נדרך חטאים כענק שנאמר מי
יתנני במדבר מלון אורחים:

י.

יק

דרך

עשה ג

-

לאחוב את רעים שגאטר ואחכת לרעך כמוך:

מצחק

על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל עופו .שנאמר
(0
ואהבת לרעך כמוך .לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממיט.
נאשר הוא חם  toממק עצמו ורוצה נמוד עצמו .ואהבתו וחמלתו עלחבירו
כאהבתו וחמלתו על עצמו .ומבקש תועלתו ישמח בטיבתו ומיצר בצרתו .ודבורו עמו
תמיד ננחת דיך חיבה ומזד .אבל כל החיוב של זאת המצוה הוא באופן שלא יגיע
מ סק לאהוב מפני זאת האהבה .ישלא יצטרך להניח מלאכתו מפני עשית מלאכת
חכירו .ני כבר נא ר׳ עקיבא ולימד חייך קזדמק לחיי חבירך .ואף אק החיוב
שיאהבהו כאהבתו אח נפשי .ילעפזק ולטרוח עבורו כמו שהוא עוסק וטורח בשביל
עצמו .ס לא יקבלה לב האדם .אלא צותה התורה לאהוב את תנירו אף אס יהיה
מושפע בכל הטוב יותר ממט .ושלא תהיה שוס פחיתות קנאס בלבו על זס ,כי אס
לאהוב שיזכה חבירו בכל הטוב כאשר אוהב עצמו לזמת בכל הטוב .וכל העיקר
של זאת המציה הוא על השליצות לשלול מחבירו כל הרע והסק והקנאה .וכך אמרו
חנמיסנשירוש זאת המצוה .כללו של דבר דעלךסני לחברך לא תעביד( .ד) והמחמד
-----------------------------־— >—-- -------—-בקלח

 ----------מנמס^עני _________ __ _________ M;ocלשח הרמב׳ס שם .מיד דברים מן הסס״ג והמרידיס והימצ״ן נם* תל
()3
ץסתויה ס׳ קדושים )?J :לשק הרמג״ם שם ימי כן נהלס* משמה נפרס שלשי יושבו נתון אותו שאין
להם מלק לעוה״ב יהיא המיה ם ממרי הגמרא נמגיל* כ״מ יושמע שהוא מדות יזפידות .כמאמרם
שם נעם הארכת יגרם אמר מימי לא נתכנדתי נקלקיונייי .גם אמרו שם כי הא דיב הובא דרי מרא
אתי ר 3יובא יקא די• ידמה .אמי ל״ה א• לא רגיצת את״קורי אגא סילותא דידן לא נימא ל*.
יסימנ״ם בם׳ רנשי מהלכות תשונה מפרשו נגגנין אמר .וגס נראה ממריו שם שאיני ממור כ’כ ט
משט ומשוה תס המישד בכשרים ושאר  . tfifואפשר לוען שהיסנ׳ס בכאן ובהלכות תשונה פרין שלישי

6י*רי
יד הקטנה גוטליב ,דוב בריש  pיעקב עמוד מס (413תידפס ע״יתכנת אסגר חחכמה (0

הלכות דעות פ״ה מדע

ft__ n

רד

\גקלון חבירו אק לו חלק לעולה הבא( .ה) ודוקא שהוא רעך בחורה ובמצות אבל
\אדס רשע שאיט מקבל תוכחה מצוה לשנאחו שנאמר יראת הי שנאת רע ואומר
הלאמשנאיוה^אשנאוט׳ן _________________
\ _______________

עשה ר
לאהוב אה הגרים שנאמר ואהבתם אה הגר:

(י) אהבת

הנר שבא ונכנס מחת כנפי השכינה ..שתי מצות עשה .אחח
מפני שהוא בכלל ריעיס .ואחת מפני שהוא נר והחורה אמרה
יאהבחס את הנר הקב״ה עצמו אוהב נריס שנאמר ואוהב נר:

עשד.ה

י-

להוכיח שנאמר הוכח חיטה:

מצות

השס יתברך להיכיח החוטא .או מי שירצה לחטא .ולמטע אותו
()n< 0
ממנה במאמר התוכחה .ואץ ראוי שיאמר אחר שאני לא
אחטא .אס יחטא אחר זולתי מה לי בכך .זה הפךהמורה .אבל אנחט מצחק שלא
נחטא .ינס שלא לעזוב זולחיט מאוממיט שיחטא או ימרה .ואס הוא רוצה להמרר.
חייגק אט להיכיתו ולהשיבו .ואף על פי שלא יצא עליו עדות ילא תייג עליו הדק.
(ח) לפיכך הרואה חבירו שחטא .או שהלך בדרך לא טיבה .מציה להחזירו למוטב.
ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים .שנאמי• הוכח חיכית אח עמימף:

המוכיח

אח חבירו לא יוכיחנו בפרסוס .ולא ידבר לו קשוח .כי אם
(וי (ט)
צריך להוכיחו ניט לבין עצמו .וידבר לו בנחת ובלשק רכס.
כי נזה יתקבלו דבריו .ויודיעו שאיט אומר לו אלא לטובתו לחיי העולם הבא .אס
קיבל ממט מוטב .ואס לאו יוכיחנו פעם שניה ושלישית .ולא יסור מלהוכיחו אפי׳
הרבה פעמים .כך אמרו חכמים הוכח תוכיח אפי׳ אלף פעמים .וחיוב מצוה זו

יק

ממיר חייב להוכיחו.
על כל אדם .ואפי הפחות לנכבד הוא חייב להוכיחי.
ואפי חרפו ומהו וקללו .לא יסור מלהוכיחו עד שיפריז החיטא נגדו ויכהו ויאמר
לו איני שומע .אבל הסמ״ג פסק כר יוחנן עד נזיפה .ואס בכל זאת לא שב ולא
חזר (י) מפרסמי חטאו ומכלימק אומו ברבים ומחרפי׳ אותו בפניו וממק ומקללק
אומו עד שיחזור למוטב .כמו שעשו כל הנביאים בישראל:

.

כל

___________________מגחוו עני _______________ _
י

מ״ר• מנין אתר הייני קסשיטו שהוא טמכנד עלמי ננויונו של יזמרו כמו אס מגידו גמל נדבי הלכה
והוא ש«מ וטתכןד ט .חס היא ענק אמיד .כענק שנאמר ונכשלו אל על לגן .ואומר ששת לאיד לא
ינקה .יע״ו סיה די נמיניא טמסלל שלא אכשל וישממו ט מגידי וסירש״י ויעגשו על ידי .יכ״ו הוא אמי'
שאינו גורס ננויוט כלל כי אס שהוא שסמ נלט יסתבגד נסייט אגל נגטיא אמרי כי סא גו׳ דש© מיס
דג מגא נעצמו מקבל מיטס והוא לא יצס ואמי׳ גענקכוה היה נוהר כל יטיו לכן האריך יעים.
תסיק ד• ממלטת משינה מיידי בענק אמד כשלא הגיע למגידו טשת הלל מעם׳ שם .וסס סכל על
סנכק אמ״כ נמצאת• סקמיא נכםן> משנה שס נפרק ג* מהלסת משינה והנימ נצ״ע .אנל המיידים

_יץאי לא כיון •מס סה! (ה) לשק סמס״ג עשה מ* והגהות מיימינישם( :ו) לשק הרסנ׳יס שם ג
.)0לשק סימ?״ם נמסד ממצות עשה ריס( :מ) לשק הדטג״ס שם( :ט) סיענ״ס שס נשיטי טק.
מס שנלקט מלשונו נספר ואצות שם ולשון ססמ"ג עשה י״א( :י) לשוןהרענ״סשס■.
הקטנה גוטליב ,דוב בריש  pיעקב עמוד מס (414חודפס ע״י וגכגת אוצר מחכמת (0

שי

?% /־

?

הלכות אבל

פרק ארבעה עשר
א מצות עשה שלדבריהם לבקר חולים ,ולנחם אבלים ,ולהוציא
המת ,ואוכניס הבלה ,וללוות האורחים ,ולעסוק בבל צרבי הקבורה:
לשאת על הבתף ,ולילך לפניו ,ולספוד ,ולחפור ,ולקבור; ובן לשמח
הבלה והחתן ,ולסעדם בבל צרביהן .ואלו הם גמילות חסדים שבגופו
שאין להן שיעור.
אע״פ שבל מצוות אלו מדבריהם ,הרי הן בבלל ואהבת לרעך
במוך (יקרא יט,ח)  -בל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותן לך אחרים,
.שה.אתה
בתורה ובמצוות.
יד פשוטה

;לכה א
מצות עשת שלדבריהם וכד  -בספר המצוות השיג רבינו על דעת בה״ג שמנה ביקור
ולים ,ניחום אבלים וקבורת מתים במניין המצוות ,:וכך כתב בכלל השני (עמ׳ גס:
שאם הם מצאו דרש של איזה פסוק שמתחייב מאותו הדרש לעשות מעשים
מסויימים או להתרחק מדברים מסויימים ,והם כולם בלי ספק דרבנן ■ ־ מונים
הם אותם בכלל המצות ,ואעפ״י שפשטיה דקרא אינו מורה על שום דבר מאותם
הדברים ,על אף הכלל שלמדונו אותו עליהם השלום ,והוא אמרם ז״ל (יבמות
יא,ב; כד,א; שבת סג,א) :אין מקרא יוצא מדי פשוטו .ושהתלמוד חוקר בכל
מקום ואומר :גופיה דקרא במאי קא מדבר ,כאשר מוצאים פסוק שנלמדו ממנו
ענינים רבים על דרך הבאור והלמידות .ובגלל השענותם על שגיאה זו ,מנו בכלל
מצות עשה :בקור חולים וניחום אבלים וקבירת מתים ,בגלל הדרש האמור על
אמרו יתעלה :׳והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון׳ (שמות
יח,כ) ,והוא אמרם על זה (בבא קמא ק,א; בבא מציעא ל,ב) :׳את הדרך׳ ־ זו
גמילות חסדים . ,׳ילכו׳ ־ זה בקור חולים ' ,׳בה׳ ־ זו קבורת מתים ,׳ואת המעשה׳ ־
אלו הדינין ,׳אשר יעשון׳ ־ זו לפנים משורת הדין .,וחשבו שכל פעולה ופעולה מן
הפעולות הללו מצוה בפני עצמה ,ולא ידעו שכל הפעולות הללו  .ודומיהן נכללות
בכלל מצוה אחת מכלל המצות האמורות בתורה בפירוש והוא אמרו יתעלה:
׳ואהבת לרעך כמוך׳.
במניין המצוות של הלכות גדולות (ד״י כרך ג ,הקדמת ספר הלכות גדולות ,עמי  )72מנה
במצוות עשה:
(לב) ללכת בדרכיו( .לג) להלביש ערומים( .לד) ולקבור מתים( .לה) ולנחם אבלים.
(לו)  .לבקר חולים( .לז) ואהבת שלום.

הרמב״ן בהשגותיו ניסה להליץ על בה״ג שאף הוא לא נתכוון לומר שהללו הן כולן
מצוות מן התורה (שעוועל ,ירושלים תשמ״א ,עמי כה):
 ...בעל ההלכות הוציאן למצות האלו מוהלכת בדרכיו (דברים כח,ט) ,שהיא מצות
עשה ,באמת כתב :וללכת בדרכיו ולהלביש ערומים לקבור מתים לנחם אבלים
משנה תורה <יד פשוטה>  -שופטים ג משה בן מימון (רמב״ס) ־ רבינוביץ ,נחום אליעזר עמוד מס 317הרדפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לבקר חולים ,ומצוה אחת הן .וזה ממה שאמרו בגמרא סוטה (יד,א) :אמר רבי
חמא י בר׳ חנינא מאי דכתיב :׳אחרי ה׳ אלהיכם תלכו׳ (דברים יג,ה) ,וכי איפשר
לו לאדם ללכת אחר הקב״הי 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 .מכאן
הוציא אותם ומנאן מצוה .והרב מנה מצות ח׳ להדמות בו יתברך כפי יכלתנו
והוא שנאמר :׳והלכת בדרכיו׳ ,והביא בספרי :מה הקב״ה רחום אף אתה היה
רחום וגו׳ .אמר :וכפל זאת המצוה בלשון י אחר שנאמר :׳אחרי ה׳ תלכו׳ (דברים
יג,ה) ,ובא בפירוש עניינו להדמות אליו בפעליו הטובים .אם כן למה יתמה על
בעל ההלכות .הוא 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 מאיזה
מקום שיתרבה ,הכל מצוה אחת היא לגמול חסד עם האח.
ולפי דעתי עוד ,כי אין ראוי למנות שום מצוה משום אזהרת יתרו למשה רבינו
באילו ,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 יבא בשלום׳ (שמות יח,כג> ,כמו שהזהיר :׳והודעת להם׳ (שם
יח,כ) ־ זו בית חייהם ,ופירושו :שילמדו אומנות יחיו ממנה ,כי בה גם כן
יתמעטו הגזלות והדינין ,ואין מי שיביא זו בחשבון המצות .ואני תמיה למה
הזכיר הרב בכלל תשובתו קבורת מתים .כי קבורת מתים בודאי יש בה מצות
עשה דכתיב :׳כי קבור תקברנו ביום ההוא׳ (דברים כא,כג) .וזו מצות עשה
דרשוה בסיפרי ומנאה הרב (מ״ע רלא) .יוכבר הביא הרב זצ״ל (שם) מה שדרשו
מן הנתלה לשאר המתים .ולא עוד אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה
(סנהדרין מו,א ,הלכות סנהדרין טו,ח) ,וכמו שנלמוד לא תעשה לשאר המתים כן
נלמוד העשה .ובעל ההלכות שלא מנה העשה הזה בנתלה ,חייב הוא י למנותו
במתים סתם .ואם תאמר 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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הרואה יראה שתמיהת הרמב״ן על רבינוי אינה אלא כדי לרכך את הביקורת על בה״ג .על

המצווה להדמות בדרכיו ראה ביאורי במבוא להלכות דעות ,ולעניין קבורה ראה להלן ד״ה
ולעסוק בכל צרכי קבורה.

ולהוציא המת ולהכניס הכלה  -כלומר ,ליווי המת וליווי הכלה ,וצירפם עם ליווי
אורחים .והמשיך והציע עיסוק בצרכי קבורה ("ולילך לפניו ",הכוונה הליכה לפני המיטה
בדווקא בשעת לקיחתה לקבורה) ולשמח חתן וכלה ולעסוק בצרכיהם .וראה י ביאורנו להלן
; הלכות ט,יא לעניין ביטול תלמוד תורה שגם שם מדובר בדווקא להוצאת מת ולהכנסת
; כלה ,וראה גם להלן הלכה ח.
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משנה תורה <יד פשוטה> ־ שופטים ג משה בן מימון (רמב״ם) ־ רבינוביץ ,נחום אליעזר עמוד מס 318הודפס ע״י תכנת אוצר החכמח־
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הלכות אבל

צרכי חקבירח  -הרמב״ן (הובא לעיל ד״ה מצות עשה) השיג שהרי רבינו מנה
ולעסוק
במצוות עשה את הקבורה ,אולם כאן מדובר כאשר ■יש קרובים שעליהם מוטלת מצות
קבורה ,וממילא לאחרים חיוב ההתעסקות בצרכי הקבורה הוא מצוות עשה של דבריהם.
ודיו חיוב קבורת מת מצווה שאיו לו קוברים כבר נתבאר לעיל (ג,ח־ט).
גמילות חסרים שבגופו שאין להן שיעור  -משנה פאה א,א:
אלו דברים שאיו 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 ביו אדם לחבירו ,ותלמוד תורה כנגד כולם.,
פיהמ״ש שם :וגמילות חסדים ,פירושו "אלמכאפאה באלאפצ׳אל" ,והוא 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 כו במדת חסידות ...,ופירוש קח ,העיקר .ופירותיהן,
הרווחים .ועניו אמרו אוכל מפירותיהן והקרן קיימת לו ,הוא מה שאומר לך ,כל המצות
נחלקות חלוקה ראשונה לשנים ,חלק במצות המיוחדות לאדם בעצמו בינו וביו רז׳ 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 לביו בוראו יש לו על
זה שכר יגמלהו הז׳ 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.
ירושלמי פאה א,א:
וגמילות חסדים ,הדא דתימר בגופו אבל בממונו יש לו שיעור" .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 אומר ׳וחסד ה׳ מעולם ועד
עולם על יריאיו וצדקתו לבני בנים׳ (תהלים קג,יז) הדא אמרה שגמילות חסדים חביבה
יותר מן הצדקה ותלמוד תורה.

בבא קמא צט,ב:
 ,,,כדתני רב יוסף( :שמות יח,כ) ׳והודעת להם׳ ־ זה בית חייהם ,׳את הדרך׳ ־ זו גמילות
חסדים ,׳ילכו׳ ־ זו ביקור חולים ,׳בה׳ ־ זו קבורה ,׳את המעשה׳ ־ זה הדיו ,׳אשר יעשו׳ ־ זו
לפנים משורת הדין,
■מישנה תורה <יד פשוטה> ־ שופטים ג משה בן מימון (רמב״ם) ־ רבינוביץ ,נחום אליעזר עמוד מס 319חדפס ע״י תכנתיאוצר החכמה
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שכר הליווי מרובה מן הכל ,והוא החוק שחקקו אברהם אבינו
ודרך החסידות שנהג בה :מאכיל עוברי דרכים רפזשי^ןה אותם ומלווה
אותן .וגדולה הכנסת אורחין כהקבלת פני שכינה ,שנאמר :וירא
והנה שלשה אנשים וכו׳ (בראשית יח,ב) .וליווייהן יתר מהכנסתן;
אמרו חכמים :כל שאינו מלווה כאלו שופך דמים.
כופין ללוייה כ;דרך שכופין לצדקה; ובית דין היו מתקנין
שלוחין ללוות אדם העובר ממקום למקום ,ואם נתעצלו בדברים -
מעלה עליהן כאלו שפכו דמים .אפילו המלווה את הכירו ארבע אמות
בעיר יש לו עוכר מרובה.
וכמה שיעור הלוייה שחייב אדם בה? הרב לתלמיד ■ עד עבורה
שלעיר; והאיש לחבירו 9 -ד תחום השובת; והתלמיד לרב  -עד
פרסה; ואם היה רבו מובהק  -עד שלש פרסאות.
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פירש בשאילתות פרשת אחרי מות )מירסקי סי׳ קי; העמק שאלה סי׳ צג(:
׳והודעת להם׳ ־ זה בית חייהם ,׳את ■הדרך׳ ־ זו !.מיליות חסדים ,ומאי היא הוצאת
המת והכנסת כלה ,׳אשר ילכו׳ ־ זו ביקור חולים ,׳בה׳ זו קבורה.
עירוביןפב,א:
אמר רב יוסף :אין מערבין אלא לדבר מצוה .מאי קא משמע לן? תנינא :לכל מי שילך לבית
האבל או לבית המשתה.
פיהמ״ש שם ח,א :באמרו בית האבל ובית המשתה מפני שהם דבר מצוה שהיא גמילות
חסדים ,לפי שהכלל אצלינו :אין מערבין אלא לדבר מצוה.
הרי הן בכלל ואהבת לרעך וכר  -מצוות אהבת הרע נידונה בהלכות דעות )ו,ג) וראה מה.
שביארתי שם באורך .בספר המצוות )עשה רו) כתב:
 ...שנצטוינו לאהוב זה את זה כמו שאנו אוהבים את עצמנו ,ושתהיה חמלתי
ואהבתי לאחי באמונה כאהבתי וחמלתי לעצמי ,בממונו וגופו וכל מה שיש לו או
שהוא חפץ .וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו ,וכל מה שלא ארצה לעצמי
או לידידי לא ארצה לו כמוהו .והוא אמרו יתעלה :׳ואהבת לרעך כמוך׳.

מצווה זו היא כללית ולא ניתן להגדירה בפרוטרוט ,והוא שכתב כאן; "כל הדברים שאתה רוצה
! שיעשו אותן לך אחרים ,עשה אתה לאחיך בתורה ובמצוות" .ראו חכמים להגדיר מעשים
מסוימים וציוונו עליהם ,כגון לבקר חולים ולנחם אבלים וכ*ו׳ .כל אלה הם מצוות מדבריהם,
אבל כאשר אדם מקיים את המצוות הללו שהן מדבריהם ־ נמצא מקיים בכך מצוות עשה מן
התורה ,שהיא כוללת גם את כל אלה בנוסף על דברים אחרים שאינם מוגדרים.

 ,1הלכה *V6

 I /שכר הליווי וכו׳  -יש לעמוד על כך שרבינו צירף בהלכה זו כמה עניינים .המקור לכך
"ח ששכר הליווי מרובה מן הכל הוא בגמרא סוטה המובאת לקמן ,אולם שם אין מדובר ,
משנה תורה <יד פשוטה> ־ שופטים ג משה בן מימון (רמב״ם)  -רבינוביץ ,נחום אליעזר עמוד מס 320הודפס ע״י תכונת אוצר החכמהד

שיד

הלכות אבל

בהכנסת אורחים ,אלא בליווי שיש בו שמירה למי .שהגיע לעיר .מאידך ,מאברהם אבינו
למדנו שהליווי הוא חלק מהכנסת ' אורחים .רבינו פירש ששני הליוויים הם מעניין אחד.
הליווי הוא סיום תהליך האירוח והוא כולל דאגה ושמירה על האורח כל ■ עוד הוא נמצא
במתחם של המארח ,והוא החוק שחקקו אברהם אבינו שעל המארח לדאוג לשלומו של
"
האורח גם ■ מעבר לכותלי ביתו.
אחריות זו אינה של היחיד בלבד ,אלא הורחבה לכלול אחריות ציבורית המוטלת על
בית דין לדאוג לתיקון הדרכים ושמירת הבאים בשערי העיר .לשם כך בית דין ממנים
שלוחים מטעמם המלווים את העוברים בעיר ממקום למקום/,וכפי שכתב רבינו במורה'
ק "(ג,מ) בענייו ' טעם הבאת עגלה ערופה" :וזקני אותר! העיר מעידים את ה׳ עליהם שהם לא
\ נתרשלו בתקון הדרכים ושמירתם ולווי כל עובר אורח ,כפי שבא בפירוש ,ואף על פי שזה
 jנהרג  -לא בגלל הזנחתינו התקונים הכלליים ,והרי אין אנו יודעים מי הרג את זה”{.לווי זה־

q

אינו אלא פרט המדגים את העיקרון שהוא אחריות בית דין לשלומם לא רק ש? תושבי
העיר אלא גם לבאים בשעריה )ראה להלן ד״ה כופין ללוויה).

ישנו גם ליווי של "חבירו" ,המורה על כבוד ,ואף על זה "יש לו שכר הרבה" .הצד השווה
הוא שאדם המלווה את רעו ונוהג בו כבוד ־ בכך יש ביטוי לערבות ולשמירה )והוא המעשה
המובא בגמרא להלן ■ד״ה אפילו המלווה) .סיים רבינו בליווי תלמיד לרבו שיש בו גם  .מן
השמירה וגם מן הכבוד.
סוטהמו,ב:
תניא ,היה ר׳ מאיר אומר :כופין ללויה ,ששכר הלויה אין לה שיעור ,שנאמר :׳ויראו
השומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך .חסד׳
)שופטים א,כד) ,וכתיב :׳ויראם את מבוא העיר׳ ,ומה חסד עשו עמו? שכל אותה העיר הרגו
לפי חרב ,ואותו האיש ומשפחתו שלחו ...והלא דברים קל וחומר :ומה כנעני זה ,שלא דיבר
בפיו ולא הלך ברגליו ־ גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות ,מי שעושה לויה ברגליו ־ על
אחת כימה וכמה.

נדרים לט,ב ־ מ,א:
תניא :ביקור חולים אין לה שיעור .מאי אין לה שיעורו סבר רב יוסף למימר :אין שיעור
למתן שכרה ,אמר ליה אביי :וכל מצות מי יש שיעור למתן שכרו? והא תנן :הוי זהיר
במצוה קלה כבחמורה ,שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות! אלא אמר אביי :אפילו גדול
אצל קטן.
פיהמ״ש אבות ב,א:
שאין אתה יודע מתן שכרן ,ובאור זה העניו כמו שאספר ,וזה ,שהתורה כולה ־
מכונה מצוות עשה ומצוות לא תעשיה .אמנם מצוות לא תעשה ,הנה ביאר הכתוב
העונש על כל אחת מהן ,מלבד המעט ,וחייב בקצתן מיתות ,ובקצת כרת ,ומיתה
בידי שמים ,ומלקות ,וידענו מן העונשים מצוות לא תעשה כולן ,מה מהן איסורו
חמור ומה מהן למטה מזה ...ומאלה המדרגות נדע גודל החטא וקוטנו .אבל
מצוות עשה ־ לא נתבאר שכר כל אחת מהן מהו אצל ה׳ ,עד שנדע מה מהן יותר
חשוב ומה מהן למטה מזה ,אלא ציוה לעשות מעשה פלוני ופלוני ,ולא יו^-ע שכר
איזה משניהם יותר גדול אצל ה׳ ,ולפיכך ראוי להשתדל בכולן .ומפני זה העיקר
משנה תורה <יד פשוטה> ־ שופטים ג משה בן מימון )רמב״ם)  -רבינוביץ ,נחום אליעזר עמוד מס  321הודפס ע״י תכנת אוצי החכמה

פרק ארבעה עשר

_

אמרו" :העוסק במצוה פטור מן המצוה" ,מבלי הקשה בין המצוה אשר הוא
עוסק בעשייתה והאחרת אשר תחלוף ממנו .ולזה גם כן אמרו" :אין מעבירין על
המצוות״ ,רצונו לומר :אם הזדמן לך מעשה מצוה ,אל תעבור ממנו ותניחנו כדי
לעשות מצוה אחרת .אחר כן אמר :ואף על פי שלא התבאר שיעור חיבוב מצוה
על מצוה ־ יש שם דרך הקשה ,וזה ,שכל מצות עשה שתמצא שחייב בעבירה
עליה חיוב גדול ־ תדע שבקיומה גם כן שכר גדול .משל זה ,שהמילה וקרבן פסח
ושביתה בשביעי ועשיית מעקה ,כל אלו מצוות עשה ,אבל חייב אשר יעשה
מלאכה בשבת סקילה ,ואשר יבטל המילה או הקרבן במועדו כרת ,ואשר ישים
דמים בביתו לאו ,והוא אומרו :׳לא תשים דמים) ,דברים כב,ח) .ומזה תדע
ששכר שביתה בשבת גדול מאד ,יותר משכר המילה ,וששכר המילה גדול אצל ה׳
משכר עשיית מעקה .וזה הוא עניו אומרו :הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה.
ואמר עוד ,שתוכל ללמוד על שכר עבירה כאשר לא תעשה ,הואיל וזה גם כן לא
התבאר ,ותוכל ללמוד מעונשה ,כי החטא אשר עונש מי שיעשהו חמור ־ יהיה
שכר הנחתו לפי אותו היחס מן החומר ,כמו שהתבאר בקידושין באומרם :״כל

שטו

_

®

היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה" .וכבר בארנוהו שם.
הואיל ואמרו "כי שכר לויה אין לה שיעור" ,הציע רב יוסף להשוות לכך גם את ביקור
חולים שאמור בה שאין לה שיעור ,כי שני הדברים גמילות חסדים הם .אף שאביי דחאו,
מכל מקום שמענו שההשוואה נעשית בין הדברים שנמנו בהלכה א .לכך כתב רבינו" :שכר
הליווי מרובה מן הכל" ־ כלומר ,ביחס לקבוצת הדברים שנמנו לעיל בהלכה א .הואיל
ואין יודעים מתן שכרן של מצוות ,הסביר רבינו כי הכוונה כאן באופן יחסי לדברים
האחרים מאותו עניין .הואיל ואמרו חכמים שכל שאינו מלווה כאילו שפך דמים והרי
שפיכות דמים היא עבירה מן העבירות החמורות ,וכן מכל החיובים שנמנו לעיל בהלכה א
רק על הליווי שמענו שבית דין כופין כדרך שכופין על הצדקה ,אף מכך שמענו ששכרה
מרובה מן הכל.

והוא החוק ...ודרך החסידות שנהג בה וכר  -בראשית רבה (תיאודור־אלבק) פרשה •
מח:
׳ויקומו משם האנשים וגו ,ואברהם הולך עמם לשלחם ,,מתלה נמשי) אמר :אכלת אשקיית
לווי (האכלת ,השקית ,תלווה) ,כך אברהם [הולך עמם לשלחם].

הרי "מאכיל ...ומשקה ...ומלווה".
בראשית רבה (תיאודור־אלבק) פרשה מח:
׳והוא יושב פתח האהל כחום היום ...,פתח האהל פתח טוב פתחתה לעוברים ושבים.
ויקרא רבה (מרגליות) פרשה לד:

14

ר ,סימון בשם ר ,לעזר אמר ,מי הוא שעשה חסד עם מי שלא היה צריך חסד ,אברהם עם
מלאכי השרת ,דכתיב :׳והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו( ,בראשית יח,ח) ,וכי היו
אוכלין? אמר ר ,יודן ,נראין כאילו אוכלין והראשון ראשון מסתלק ,וראה מה פרע הקב״ה
לבניו ־ המן והבאר והשליו וענני כבוד מקיפין עליהן .והרי דברים■ קל וחומר ,ומה אם מי
שעשה חסד עם מי שלא היו צריכין חסד ־ ראה מה פרע הקב״ה לבניו; מי שהוא עושה חסד
עם מי שהוא צריך חסד ־ על אחת כמה וכמה.

משנה תורה <יד פשוטה>  -שופטים ג משה בן מימון (רמב״כז) ־ רבינוביץ ,נחום אליעזר עמוד מס 322הודפס ע״י תכנת אוצר וזחכמוי

הלכות אבל

שטז

במדבר רבה (וילנא) פרשה י:
לפי שאותם מלאכים כשנתראו תחלה לאברהם כדמות עוברי דרך נתראו לו והוא הכניסם
לביתו כמנהגו והזמינם לאכול והם לא רצו לבטל ממנו מנהג האכסנאים ואכלו עמו.

מנהגו של אברהם אבינו הוא החוק שחקקו.

הלכות דעות פרק א,ז:
ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת
בה ,נקראת דרך זו דרך ה /והיא שלמדה אברהם אבינו לבניו שנאמר :׳כי
ידעתיו למען אשר יצוה׳ וגו׳ )בראשית יח,ט) ,וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה
לעצמו שנאמר :׳למען הביא ה׳ על אברהם את אשר דבר עליו׳ )שם(.

..

מורה הנבוכים א,טז:
אמר אחר אמרו :׳הביטו אל צור חוצבתם וכו׳ הביטו אל אברהם אביכם׳ וכו׳
)ישעיה נא,א־ב( ,כאלו פירש כי הצור אשר חוצבתם ממנו הוא אברהם אביכם
ולכן לכו בעקבותיו ויהיה דתכם דתו והתנהגו במדותיו ,כי טבע המתכת הכרחי
®
שיהיה מצוי בדבר שנחצב ממנו.
וגדולה הכנסת אורחי) וכו׳  -שבת קכז,א:
אמר ר׳ יוחנן :גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית המדרש ,דקתני :נמפנין אפילו ארבע וחמש
קופות של תבן ושל תבואה] מפני האורחים ומפני בטול בית המדרש .רב דימי מנהרדעא אמר:
יותר מהשכמת בית המדרש דקתני "מפני האורחים" והדר "ומפני בטול בית המדרש" .אמר
רב יהודה אמר רב ,גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה ,דכתיב :׳ויאמר אדני אס^נא
מצאתי חן בעיניך ' אל נא תעבר׳ וגו׳ )בראשית יח,ג) ...אמר רב יהודה בר שילא אמר רב אסי
אמר ר׳ יוחנן :ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא,
ואלו הן הכנסת אורחין ,וביקור  .חולים ,ועיון תפלה ,והשכמת בית המדרש...

שבועות לה,ב:
כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש ,חוץ מזה שהוא חול ,שנאמר :׳ויאמר אדני אם
wנא מצאתי חן בעיניך׳ .חנינא בן אחי רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה משום רבי אלעזר
המודעי אמרו :אף זה קדש .כמאן אזלא הא דאמר רב יהודה אמר רב :גדולה הכנסת
אורחין יותר מהקבלת פני שכינה ,כמאן? כאותו הזוג.
בבא מציעא פו,ב:
נפק איהו ,חזייה להקדוש ברוך הוא דקאי אבבא ,היינו דכתיב :׳אל נא תעבור מעל עבדך׳.
ישנם כמה חילופי גירסאות בראשונים בגמרא בשבת הנ״ל ,ושמא גרס רבינו לא
"גדולה מהקבלת פני השכינה" אלא "כהקבלת פני השכינה" .אבל שמא ואולי ניתן להבין
את הדברים על פי הגירסא שבדפוס .רבי יוחנן סבור "גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית
המדרש" ,וכן מנה ששה דברים שאוכלים פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא,
וכלל ביניהם הכנסת אורחים והשכמת בית המדרש ,שלדעתו גדולתן שווה .יש גם מי
שסובר שהכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני השכינה ,אבל ייתכן שזו היא דעת יחיד .מה
היא דעת רבי יוחנן על כך? לכאורה השכמת בית המדרש אינה גדולה מהקבלת פני השכינה,
שלא תהא תורה גדולה מנותנה .אבל ייתכן שהשכמת בית המדרש וכן הכנסת אורחים אינן
ברמת הקבלת פני השכינה.
׳ משנה תורה <יד פשוטה>  -שופטים ג משה בן מימון (רמב״ם) ־ רבינוביץ ,נחום אליעזר עמוד מס 323הודפס ע״י הכגת אוצר החכמה

פרק ארבעה עשר

שיז

מאידך ,רב יהודה אמר רב מביא ראיה מן הכתוב שאברהם ביקש ׳אל נא תעבור׳
ומפרש רש״י :״והניחו והלך לקבל האורחים״ .ברם ראיה זו אינה ■חד־משמעית ,שהרי גם
אם שווים הם הקבלת פני שכינה והכנסת אורחים ,ורצה אברהם לקיים את שניהם היה לו
לו לבקש מהשכינה :׳אל נא תעבור׳ אבל תן לי בו בזמן להכניס גם את האורחים .רש״י
פירש "והניחו" ,כי רק לפי פירוש זה ניתן להסיק שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת
פני השכינה .אבל גם אם שווים הם ,הרי ראוי היה לו לפנות תחילה לשכינה שהקדימה
לבוא ולבקש ׳אל נא תעבור׳ ,כדי שיוכל להזמין את האורחים.

■

אם הכנסת אורחים היא גדולה כמו השכמת בית המדרש והם שווים ,נמצא שגם
הכנסת אורחים היא כהקבלת פני השכינה דווקא .כלומר ,גם לדעת ר׳ יוחנן גדולה הכנסת
אורחים כהקבלת פני השכינה ,אבל לא גדולה ממנה.
שנאמר וירא והנה שלשה אנשים וכד ־ יש לשים לב שבגמרא בשבת ובשבועות הנ״ל
מצטטת הגמרא את המשך הכתוב :׳ויאמר ה׳ אם נא מצאתי חן בעיניך׳ ,אבל רבינו מביא
את הפסוק הקודם שבו לא הוזכרה שכינה כלל ,וסמך על הקורא שיבין שעיקר הלימוד הואא|
.
מן ההמשך.

שמא ואולי יש להסביר שרמז רבינו שיש פירוש אחר לאותה פרשה  .שהוא מביאו במורה
ב,מב בשם רבי חייא הגדול )בראשית רבה ,וילנא ,פרשה מח,י) .גם על פי פירוש זה הכתוב:
׳ה׳ אם נא מצאתי חן׳ וכו׳ מתייחס לשכינה ,אלא שאין מדובר שם כלל על בקשה לפנות מן
השכינה כדי להתעסק בהכנסת אורחים .אדרבה ,לפי פירושו של ר׳ חייא הגדול ,הקבלת
האורחים כללה גם את השכינה" :לגדול שבהם אמרו" .מעתה מובן מאליו שהכנסת
אורחים הרי היא כהקבלת פני השכינה .לשני הפירושים האלה השם שמופיע שם הוא
קודש ,וכך פסק רבינו בהלכות יסודי התורה ו,ט.
אמנם רמז רבינו )מורה א,סא) גם לפירוש אחר שהשם של אדנות יש שמשמש גם בשיתוף:
׳וכבר אמר למלאך אדני אל נא תעבור מעל עבדך׳ )העירני ה״ה שי חזקיה).

•
יליווייהן יתר מהכנסתן וכי׳  -סוטה מו,ב:
*
אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר :כל שאינו מלוה ומתלוה ־ כאילו שופך דמים ,שאילמלי
ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות.

כיפין ללוייה וכי'  -סוטה מו,ב :תניא ,היה ר׳ מאיר אומר :כופין ללויה ,ששכר הלויה אין
לה שיעור.
לעיל שם:
תנו רבנן :׳וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את■ ידיהם על העגלה הערופה
בנחל׳ )דברים כא,ו) ־ שאין תלמוד לומר הערופה ,ומה תלמוד לומר הערופה? על מקום
עריפתה של עגלה ן ׳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...

ביאר בספר קרן אורה שם:
ודברי רבי מאיר מסייעין למתניתין ,דתנן :דזקני בית דין אומרין ידינו לא שפכו
דלא פטרנוהו בלא מזון ובלא לויה ,אלמא דלויה ומזון חד דינא להו ,דבר המוטל

י
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הלכות אבל

שיח

ד

ביקור חולים מצרה על הכל; אפילו גדול מבקר את הקטן.
ומבקדין פעמים הרבה ביום ,וכל המוסיף משובח ,ובלבד שלא יטריח.
וכל המבקר את החולה ־ כאלו נטל חלק מחליו והקל מעליו; וכל
שאינו מבקר ■ כאלו שופך דמים.
יד פשיטת
fSUftag

׳

על הבית דין .וכי היכי דכופין על הצדקה הכא נמי כופין על הלויה ,וכי היכי דעל
הבית דין לעשות קופה של צדקה ,הכא נמי על הבית דין לעשות שלוחים ללויה.
וכמו שכתב הרמב״ם ז״ל שם :ובית דין היו מתקנים שלוחים כר .והיינו דתנו
במתניתין לא פטרנוהו בלא לויה ,דאטו בית דין בעצמן צריכין ללות לכל אדם,
אלא צריך לתקן שלוחים מיוחדין לזה.
רבינו האיר לנו מה היסוד לכך שכופין־״ללויה שהוא חלק מאחריות לדאגה לשלום
™ הציבור וזו מוטלת ונעשית על ידי בית דין ויש להם סמכות לכפות על כך והיא נספחת

למצות צדקה המוטלת על בית דין לדאוג לה .אף שבצדקה עניי עירך קודמים ,מכל מקום
החיוב הוא כללי יותר ,ואף יש חיוב על בית דין לדאוג לצדקה לעני העובר ממקום למקום
)כהלכות מתנות עניים ז,רו).
וראה הלכות רוצח ושמירת נפש ט,ג ומה שביארתי שם.

שכופין לצדקת  -כמבואר בהלכות מתנות עניים ז ,י.

אפילו ממליית וכי׳  -סוטה מו,ב :
אמר רב יהודה אמר רב :כל סמלוה את חבירו ארבע אמות בעיר ־ אינו ניזוק .רבינא אלויה
לרבא בר יצחק ד׳ אמות בעיר ,מטא לידיה היזיקא ואיתציל.

וכמת שיעיד תלויית וכו׳  -בהמשך ' שם )סוטה מו,ב):
תנו רבנן :הרב לתלמיד ־ עד עיבורה של עיר ,חבר לחבר ־ עד תחום שבת ,תלמיד לרב ־ אין
^לו שיעור .וכמה? אמר רב ששת :עד פרסה .ולא אמרן אלא רבו שאינו מובהק ,אבל רבו
מובהק ־ שלשה פרסאות.

הלכה ד-ה
ביקיר חולים וכו׳ " נדרים לט,ב  .־ מ,א:
תניא :ביקור חולים אין לה שיעור .מאי אין לה שערו־? סבר רב יוסף למימר :אין שיעור
למתן שכרה ,אמר ליה אביי :וכל מצות מי יש שיעור למתן שכר־? והא תנן :הוי זהיר
במצוה קלה כבחמורה ,שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות! אלא אמר אביי; אפילו גדול
אצל קטן .רבא אמר :אפילו 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 ....רב 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 ,אמר לו :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 שיחייה ,וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות .מאי גרמא? אילימא
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פרק ארבעה עשר

שיט

ה

אין מבקרין את החולה אלא מיום שלישי והלאה .ואם קפץ עליו
החלי חהבביד  -מבקרין אותו מיד .ואין מבקרין לא כשלש שעות
ראשונות ביום ,ולא כשלש אחרונות ,מפגי שהן מתעסקין בצרכי
וזוזו־לו!1 .אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ,ולא מחועזי
הראש ,מפני שהביקור  .קשה להן.

י

יד פשוטה
כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה ,וכל שאין מבקר את החולה ־ מבקש עליו
רחמים שימות ,שימות סלקא דעתיך? אלא ,כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים
לא שיחיה ולא שימות.

רבינו החליף את הביטוי שנאמר בגמרא "אפילו מאה פעמים" ב״פעמים הרבה" .זאת
בניגוד לדרכו להשתמש במספר מאה כריבוי (ראה הלכות נזקי ממון ו,א ד״ה אפילו מאה -־
פעמים) .כוונתו לומר שאמנם יש לעשות זאת ללא שיעור דהיינו "וכל המוסיף משובח",
'
אבל ישנו סייג :״ובלבד שלא יטריח״ .בגמרא אמרו :״נוטל אחד מששים״ ,ורבינו פירש:
"כאילו נוטל" ־ דהיינו ,בכך שמקל עליו ומחזק את רוחו ,ואף בכך שיכול לראות מה הם
_צרכי החולה ולדאוג להם.
אין מבקרין יכו׳ ־ ירושלמי פאה ג,ט:
אי זהו שכיב מרע? כל שלא קפץ עליו החולי .דרך הארץ ,הקרובים נכנסין אצלו מיד,
והרחוקים נכנסין אצלו לאחר שלשה ימים .אם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסין אצלו מיד.

רי״ץ גיאת (הלכות אבל עמ׳ קצח):
ואין בני אדם נכנסין אצלו לא בראשון ולא בשני אלא בשלישי ,ואם היה מטורף
אפילו בראשון".והקרובין נכנסין אצלו כל שעה ,שבקור חולים אין לו שיעור.
וכן העתיק גם הרמב״ן (תורת האדם ,שער המיחוש ,עמ׳ טז) :ואין נכנסין אצלו לא^ *
, w
בראשון ולא בשני אלא בשלישי.

רבינו כתב" :מיום שלישי והלאה" ,ומוכח שסובר כדעתם שנכנסים כבר ביום שלישי,
.
והרי זה כלשון הפסוק :׳ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן׳ (ויקרא כב,כז) ,והשווה גם
 הלכות מאכלות אסורות פרק יז,ב" :מיום שני והלאה" ן הלכות נזירות פרק ו,ז" :יוםהשמיני והלאה".
רמב״ן (תורת האדם ,שער המיחוש ,עמ׳ טז):
בפאה ירושלמי (ג,ט) :דרך ארץ הקרובים נכנסים אצלו מיד (והרחוקים נכנסין
אצלו לאחר שלשה ימים .אם קפץ עליו החולי אילו ואילו נכנסין אצלו מיד.
!
דלמא (מעשה שהיה) ):ר׳ חוניא ור׳ פנחס ור׳ חזקיה סלקון מבקרא לר׳ יונה בתר
תלתא יומין .אמר לון ,בעיתון מקיימא מתניתא? פירוש :בתמיה ,לומר
שהחברים כקרובין ונכנסין אצלו מיד.

רבינו השמיט את דין הקרובים הואיל ואין זה אלא מדרך ארץ שכך מנהג העולם ,והוא
t
.
" הדין לחברים ,וזה מובן לכל.

י
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הלכות אבל

שכ

הנכנס לבקר את החולה  -לא ישב לא על גבי מטה ,ולא על גכי
ו
ספסל ,ולא על גבי כסא ,ולא על גבי מקום גבוה ,ולא למעלה
ממראשותיו ,אלא מתעטף ויושב למטה ממראשותיו ומבקש עליורחמים ויוצא.
יד פשוטה
יאץ מבקרי! לא בשלש וכי׳  -נדרים מ,א:
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.

רבינו כדרכו ראה לקרב את הדברים אל השכל והוסיף והטעים מדעתו לפי ידיעותיו
בהנהגות הרפואה שבשעות הללו "מתעסקין בצרכי החולה".
• ואי! מבקרי! לא חולי מעיים יכו׳  -נדרים מא,א:
תניא ,ר׳ יוסי בן פרטא אומר  .משום ר׳ אליעזר :אין מבקריו לא חולי מעיים ולא חולי העין
ולא מחושי הראש .בשלמא חולי מעיים ־ משום כיסופא; אלא חולי העין ומחושי הראש ־
מאי טעמאי משום דרב יהודה ,דאמר רב יהודה :דיבורא קשיא לעינא...
שאילתות פרשת אחרי מות (מירסקי סי׳ קי; העמק שאלה סי׳ צג):
ולכל צערא חייב איניש לשיולי בר מחולי מעים ,ומחולי העין .לא חולי מעים
משום דמצטריך (לנקביהם ,והמבקר מונעם) ,חולי העין משום דקשה להון דיבורא,
דאמר רב יהודה :דבור קשה לעינים.

השווה שבת יא,א :אמר רב :כל חולי ולא חולי מעים ...כל מיחוש ־ ולא מיחוש ראש.
הלכהו
הנכנס לבקר יכו׳  -המקור בגמרא שבת יב,ב כגירסת הרי״ף (שבת רמז ו־צ):

תנו רבנן :הנכנס לבקר את החולה לא ישב על גבי מטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כסא
(ולא על גבי שרפרף) 1ולא 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׳ (בראשית מז,לא) וכתיב :׳ה׳ יסעדנו על ערש דוי׳ (תהלים מא,ד).
כתבו התוספות (שם ד״ה לא ישב) :נראה דדוקא כשחולה שוכב בנמוך שלא ישב גבוה
ממראשותיו של חולה.

ומבקש עליו רחמים מוצא  -נדרים מ,א:
כי אתא רב דימי אמר :כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה ,וכל שאינו מבקר את החולה
גורם לו שימות .מאי גרמאי אילימא כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה ,וכל
שאין מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות ,שימות סלקא דעתיך! אלא ,כל שאין
מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות.
כאן עוסק רבינו בבקשת רחמים בנוכחות החולה כחלק ממצוות ביקור חולים ,ואין זה
מקום הדיון בעניין תפילה על חולה שלא בנוכחותו (גמרא ברכות לד,א).
.1

מלשוו רבינו משמע שלא גרס תיבות אלה.
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שכא

אבלים קודמת לביקור חולים ,שניחום
ז־ח ייראה לי
אבלים גמילות חסד עם החיים ועם המתים.

מי שהיה לפניו מת וכלה  -מניח את הכליה רכז^^יסק עם המת,
וכן הוא אומר :לב חכמים בבית אבל ובו׳ (קהל" ז,ס .מת וכלה
שפגעו זה בזה בדרך ■ מעבירין את המת מלפני הכלה .והכל עוברים
מלפני המלך.
יד פשיטה

הלכה ז־ח
ייראה לי וכד  -כתב רבינו באיגרת רבינו לר׳ פנחס הדיין )איגרות הרמב״ם ,ר״י י שילת,
תשמ״ח ,עמ׳ תמג):
ודבר שהוא מפלפולי אמר בפירוש" :יראה לי שהדבר כך וכך" ,או "אני אומר שהדבר כך
”
^וכך" ,או אני אומר" ,מכאן אתה למד שהדבר כך וכך".
שנחמת אבלים קורמת וכד  -יש שציינו למבואר לעיל יג,ד" :מת שאין לו אבלים
להתנחם ,באים עשרה בני אדם כשרים ויושבין במקומו" ־ והיינו גמילות חסד עם המתים.
באור שמח כתב:
נראה בעיני כן בשבת פרקא קמא :בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר
חולים ,דהקדים ניחום אבלים ,אבל בסוכה מא,ב חשיב בקור חולים קודם,
משום דברגל אינו נוהג גם דברים שבצינעא כפסק רבינו )י,ג) לכן שם ביקור
חולים קודם ,משום דברגל זוטר צערייהו דאבלים.
השווה הלכות שופר וסוכה ולולב ז,כד:
כך היה המנהג בירושלם ,יוצא אדם מביתו שחרית ולולבו בידו ...ויוצא לבקר
חולים ולנחם אבלים והוא בידו.
אמנם הרדב״ז השיג:
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.
ברם ראה העמק שאלה (על השאילתות סי׳ ג אות ו):
 ...שכתב :יראה לי שניחום אבלים קודם לביקור חולים כו׳ ־ ופשיטא דמיירי
שיש מבקריו גם זולתו .אבל באין מבקרין ודאי ביקור חולים קודם שהוא בכלל
פיקוח נפש שדוחה הכל.
וראה לפנינו )ד״ה מי שהיה לפניו) הובא לשון קהלת רבה :מוטב לילך במדה נוהגת בחיים
ובמתים ממדה שאינה נוהגת אלא בחיים.
מי שתית לפניו מת וכלת וכד  -כתובות יז,א:
תנו רבנן :מעבירין את המת מלפני כלה (כשכלה יוצאה מבית אביה לבית חתונתה ונושאי מת יוצאים,
\
ן ובזו ובזו אוכלוסים הרבה ואין רוצין להתערב ־ מעבירין את המת דרך אחרת;- .רש׳׳י) ,וזה וזה מלפני מלך
{ ישראל .אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה ,ושבחוהו חכמים .שבחוהו ,מכלל

׳

:
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— ״ואהבת לרעך כמוך״  -ממש או חייך קודמיץ
ראשי פרקים:
לר׳ עקיבא :״ואהבת לרעך כמוך׳ כלל גדול בתורה ולבן עזאי :״זה ספר תולדות אדם״ * דברי השואל ומשיב ,מ כל האנושות
מיסודה כאדם אחד * ההסבר השונה לישראל ולבא להתגייר * שיטת המחרש״א במניעת השלילה מזולתו ★ ראיה מספר החינוך *
לרמב״ם דרך ממוצעת ב״ואהבת לרעך כמוך״ * לרמב״ם יש חיובים מדאוריתא ויש מדרבנן * מקור הרמב״ם מגט׳ סנהדרין ד״ברור
לו מיתה יפה״ * שיטת התוס׳ חמצוה רק לאחר מיתה * ישוב קושית הערוך לנר מה יחוד המיתה * שיטת הרמב״ן שהמצוה שיאהב
______ ,
וישמח בהצלחת חבית * סיכום השיטות * מאמר הבעש״ט שה׳ גומל ״כמוך״.

מעטות

בפרד״ס

ספר תולדת אדם ביום ברא אלקים אדם בדמות

התורה ,בהיקף כזה של מצות ואהבת

אלקים עשה אותו ,זכר ונקבה בראם ,ויברך אתם

לרעך כמוך ספיחיה ודיניה של מצוה זו ,נפוצים

ויקרא את שמם אדם ביום הבראם" ,ולכאורה

בדרוש

נראין דברי הכתוב ככפולים ומכופלים בלשונות

בכל

הן

מכמני

ובפלפול,

המצוות,

התורה,

בקבלה

נידונו

אשר

בהלכה
וסודות

ובאגדה,

התורה,

בחסידות

ובספרי המוסר ,הכל ידונו במצוה זו מזווית
ראייתם המיוחדת ,להסביר את חשיבות המצוה,

ואת

היסוד

הגדול

הטמון

בה,

את האופנים

לקיומה ,והדרכים להשגתה.

טרם
•

•
•

נענה גם אנו את חלקנו בדברי הלכה

הנלמדים ממצוה זו ,נקדים בפתח הדברים
בדברי חן מאת הגאון בעל השואל ומשיב בחיבורו
ציון וירושלים שעל הירושלמי .בירושלמי (נדרים

יתרים.

מסביר

השו״מ "נראה דהנה אלקים הוא ריבוי,
וכמ״ש עשה לנו אלקים אשר ילכו

לפנינו.

הוא

ואעפ״כ

וחלילה אין שום

כביכול כמה
ומיוחד .והנה

ונקבה

בראם,

בתכלית

אחד

ריבוי בתוכו ,אף שמסתעף

השפעות ממנו בכ״ז הוא יחיד
כאשר ברא

עשאו

אלקים

כדמות

אדם ,זכר

אלקים

כביכול,

דהיינו אף שיש בו כמה ריבויים ,כי זכר ונקבה

פ״ט ה״ד) איתא "ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא

ותולדותיהם יסתעפו לכמה וכמה ,בכל זאת יהיה

אומר זהו כלל גדול בתורה בן עזאי אומר זה ספר

כאדם אחד שיהיה אהבה ואחוה בינותם כאילו הם

תולדות אדם זה כלל גדול מזה".

אדם אחד מורכב מכמה איברים .וז״ש זה ספר

ךייש לעיין בדבר ,האם בא בן עזאי לחלוק על

תולדות אדם ביום ברוא אלקים את האדם בדמות

רבי עקיבא ,וסובר שמצות ואהבת לרעך

אלקים עשה אותו .והיינו שאף שכביכול מורה על

כמוך אינו כלל גדול בתורה .כן יש להבין איזו

ריבוי בזה ,בכ״ז אחד בתכלית הפשטות והיחיד

מעליותא מצא בן עזאי בפסוק "זה ספר תולדות

הוא ,כמו כן אדם שזכר ונקבה בראם ,בכ״ז יהיה

אדם" ,עד שקבע כי כלל זה גדול מן הכלל של

בדמות אלקים ויהיה אחד ,וזה מורה שתהיה אהבה

מצות ואהבת לרעך כמוך.

ואחוה ביניהם ,וא״כ זה כלל גדול יותר מאהבת

ומתרץ

השואל ומשיב ,כי הדברים יבוארו ,על

לרעך כמוך ,שהוא מתהילת הבריאה רמוז לזה".

פי הנאמר בפסוק (בראשית ה ,א־ב) "זה

ומסיים השו״מ" ,ודוק היטב כי נכון הוא".

>
•

הפשטות
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פי דברים אלו ,מיושבות הקושיות דלעיל

שלילה ,דעלך סני לחברך לא תעביד ,היינו דבר

בטוב טעם .דוודאי לא בא בן עואי לחלוק

ששנוא עליך לא תעשה לחברך ,ולא אמרם בלשון

על רבי עקיבא ולומר שמצות ואהבת לרעך כמוך

התורה שהיא בלשון החיוב ואהבת לרעך כמוך

אינו כלל גדול בתורה .אלא אדרבא ,כוונתו להוסיף

זוהי כל התורה כולה ,ואז נלמד שחייב לאהוב את

על דברי ר״ע .שהרי בפשטות היה ניתן להבין

זולתו כמו שאוהב את עצמו ,ובודאי דאין לעשות

שבפסוק ואהבת לרעך כמוך ,התחדשה מצוה ,אשר

לחבר מה ששנוא עליו.

אמנם היא כלל גדול בתורה ,אך במהותה היא

וכהמשך

כשאר כל המצוות שבין אדם לחברו .בא בן עזאי

£

ישראל

לקושיא זו יש לעיין ,האם הלל שאמר
את

מצות

אהבת

ישראל

בדרך

והוסיף על כך ,שאין כאן רק מצוה גרידא ,אשר

השלילה ,חולק על רבי עקיבא ,הנוקט את מצוות

מכוחה עלינו לאהוב את הזולת ,אלא האדם

אהבת ישראל בלשון החיוב דווקא .וא״כ נחלקו

במהותו נברא כחלק מהכלל ,וכולם יחד מהווים

האם מוטלת החובה על האדם להעניק לרעהו מכל

בריאה שלימה .א״ב הצורך לאהוב את הזולת

טוב שהוא עצמו חפץ לעצמו.

כמותו ממש אינו בא רק מכה הצווי ,אלא מידה וו

טבועה באדם מעצם בריאת כל יחיד ויחיד״כחלק

בלתי נפרד מכלל.

בחלק

אמנם

נראה ליישב את שיטות הלל ור״ע באופן
פשוט .לכשנעיין אל מי כוונו תשובותיהם

של התנאים דלעיל .כי הנה רבי עקיבא באומרו

ההלכה של מצות ואהבת לרעך כמוך,

"ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" ,כיוון

נבוא לברר עד היכן מוטל החיוב לאהוב ""־רבדיו אל מי שכבר למד תורה החל מ״בראשית",
את חברך "כמוך" ,האם אכן כמוך ממש הוא,
וכבר מכיר את מצוות התורה מ״החודש הזה לכם"
לצורך כך נקדים בדברי הלל במסכת שבת (לא ,א)

והלאה עד הציוויים שבפרשת קדושים .כאשר הגיע

השגורים בפי כל.

אדם כזה לפסוק "ואהבת לרעך כמוך" ,אומר לו

"שום

£

מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א״ל

ר״ע דע שבפסוק זה טמון כלל גדול בתורה ,משום

גיירני ע״מ שתלמדני כל התורה כולה

שהוא היסוד לכל המצוות שבין אדם לחברו ,הן אלו

כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין

שכבר למדת והן אלו שתלמד בהמשך .דברי הלל,

שבידו .בא לפני הלל גייריה .אמר לו דעלך סני
לחברך לא תעביד ,זו היא כל התורה כולה ואידך

לעומתו ,כוונו אל הנכרי שחפץ להתגייר ,יש לדבר

פירושה הוא זיל גמור".

ובביאור

בשפתו וכפי השגתו בראשית דרכו .לכן יש לומר רק
זאת ,מה ששנוא עליו לא יעשה לחברו .אמנם,

הדברים כתב רש״י (ד״ה דעלך סני) ב׳

לאחר שיכנס לכלל ישראל ,יידע בתורה ויכיר את

פירושים ,האחד ,מלשון רעך וריע

הליכותיה ומצוותיה ,אז יוכל להבין כי מצוות אהבת

אביך אל תעזוב (משלי כס זה הקב״ה ,אל תעבור

ישראל יותר רחבה ,ולא די ב״מה דעלך סני לחברך

על דבריו ,שהרי עליך שנוא שיעבור חברך על

לא תעביד" ,אלא העיקר של "ואהבת לרעך כמוך"

דבריך .והשני ,חברך ממש כגון גזל גניבה ניאוף

כולל בתוכו גם מצוות עשה של בין אדם לחברו.

נקטו

(וכעין הדברים כתב בספר חידושי הרי״כן עה״ת (פרשת

בפשטות ,כי דברי הלל נסובים על ענין אהבת

קדושים ד״ה ואהבת לרעך) ת״ל וי״ל כי המושג העליון אשר

הזולת ,כביאורו השני של רש״י.

שכלו של גוי מסוגל להגיע אליו ,הוא הצד השלילי שלא

והדברים תמוהים ,כי אם נאמר שנתכוון הלל

יעשה לזולת דבר שהיחה יכולה להכאיב גם לו ,אולם להשיג

תלוי

גם את הצד החיובי ,שיאהב את הזולת ממש כמו שהוא אוהב

ורוב

המצוות.

לומר

אמנם,

שיסוד

רוב

הראשונים

התורה

כולה

במצות אהבת ישראל ,מדוע אמר דבריו בלשון

את עצמו ,זה כבר למעלה משכלו ,ע״ב).
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נוכל לומר שאין כאן כל מחלוקת בין
הלל ור״ע ,ואף

ההן•

הביאור בדברי המהרש״א .מאחר שהוכח

הלל מודה ,שעיקר

מהכתוב "וחי אחיך עמך" ,שהאדם אינו

החובה באהבת ישראל היא קיום מצוות עשה

חייב לתת לרעהו מכל מה שהוא חפץ בו ,על

הכלולות ב״ואהבת לרעך כמוך" ,אלא שבדברו אל

כרתנו שאין לפרש את הכתוב "ואהבת לרעך

הנכרי השכיל הלל לפרט אך ורק את המקצת

כמוך״ בדרך החיובית — היינו שצריך האדם לתת

שבציווי כפי השגת השומע.

לרעהו ולהתחלק עמו בכל דבר שהוא רוצה

אולם

המעיין בדברי המהרש״א (בחידושי אגדות,

לעצמו .ומשום כך ,נקט הלל את עניין אהבת

שבת שם) יראה ,שעל פי שיטתו אכן דייק

הזולת אך ורק בלשון השלילה .כי חובת האדם

הלל לומר את הדין של "אהבת ישראל" בדרך

שמה "דעלך סני לחברך לא תעביד" ,וזה הנלמד

השלילה ,מכיוון שרק בצורה זו צריך האדם לקיים

מן הכתוב "ואהבת לרעך כמוך".

המצוה ולא בדרך החיוב .וזה לשון המהרש״א:
*

ישראל

קטו

ן1$ד

נלמד מדברי המהרש״א ,דאין לומר שנחלקו

"דעלך סני לחברך לא תעביד ,והיינו דכתיב

הלל ור״ע בהגדרת מצות "ואהבת לרעך

בתורה ,ואהבת לרעך כמוך וגו׳ .ויש לעיין בזה גם

כמוך" .רהא לדברי המהרש״א ,המקור לדברי הלל,

שאמר ליה בלשון תרגום שכן היה לשונם אז

הוא מדינו של ר״ע "וחי אחיך עמך" חייך קודמים.

בירושלים ,מכל מקום אמאי שינה לומר לו בלשון

א״כ בהכרח צריכים לומר כי גם ר״ע דאמר

-שלילה דעלך סני וכו׳ ,התרגום מלישנא דקרא

"ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" אין

הל״ל — תרחמיה לחברך כוותך כתרגום אונקלוס,

כוונתו שנאמרה מצוה זו גם על הצד החיובי .דהרי

וי״ל דמשמע ליה דקרא לא איירי אלא בכי האי

הוא בעל המימרא של "וחי אחיך עמך חייך

גוונא בל״ת דגביה לא תקום ולא תטור כתיב,

קודמים" .וא״כ גם לשיטתו באה המצוה שלא

ועלה קאי ואהבת לרעך כמוך — שלא תעשה לו

לעשות לרעהו השלילה ,נמצאו מעתה דברי ר״ע

רעה מכל רסני לך .אבל לגבי לעשות טובה לא

והלל תואמים יחדיו.

קאמר ואהבת לרעך כמוך ,כדאמרינן חייך קודמין

כיי^תא

לחיי אחיך ,וכן מוכיחין דברי ח״י ע״ש ,ודו״ק,

עכ״ל.

כוונת

נפלאה לדברינו ,מצאתי בספר החינוך

(מצוה רמג ,מצות אהבת ישראל) המבאר

גדר החיוב .ת״ל לאהוב כל אחד מישראל אהבת

המהרש״א בתירוצו ,לדברי הגמרא כבבא

נפש ,כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו

מציעא (סב ,א) ת״ל :ורבי יוחנן האי וחי

שאדם חומל על עצמו וממונו ,שנאמר ואהבת

אחיך עמך מאי עביר אה ,מבעי ליה לכדתניא

לרעך כמוך ,ואמרו ז״ל דעלך סני לחברך לא

שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של

תעביד .ואמרו בספרי אמר רבי עקיבא זה כלל

מים .אם שותיץ שניהם מתים ואם שותה אחד מהן

גדול בתורה ,כלומר שהרבה מצוות תלויין בכך,

מגיע לישוב .דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם

שהאוהב חבירו בנפשו לא יגנוב ממונו ולא ינאף

וימותו ,ואל יראה אהד מהם במיתתו של חברו .עד

את אשתו ולא יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג

שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך

גבולו ולא יזיק לו בשום צד וכו׳ ,ובסיום דבריו

קודמים לחיי חבירך ,ע״כ( .וראה בתום׳ במסכת ע״ז (ו,

כתב ,והעובר עליה ולא נזהר בממון חבירו לשמרו,

א ד״ה והשתא) שביאר ההוכחה מהכתוב וחי אחיך עמך,

וכל שכן אם הזיק אותו בממון או צערו בשום דבר

שאחיך יהיה טפל לך) .נמצינו למדין ,שלגבי השאלה,

לדעת ,ביטל עשה זה וכו׳ ,ע״כ.

האם אדם צריך לתת לזולת כל מה שהוא חפץ
לעצמו ,שבאמת אינו חייב בזה.

הקפיד

רבינו בעל ספר החינוך שלא לכתוב בכל

פרטי דיני מצות אהבת ישראל שום
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קטו
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ישראל

יג

תיבה של חיוב על האדם במצוות עשה ליתן

האדם עצמו .אלא יש כאן שיטה אמצעית ,הנוקטת

לרעהו ממה שיש לו וכדר .אלא פירט את דיני

מחד גיסא דיש לפעול למען השני גם באופן חיובי,

המצוה רק על דרך מניעת השלילה .על כרחך הוי

אולם מאידך גיסא אין על האדם חיוב לתת לרעהו

טעמו ,משום דישנם ב׳ גדרים אשר לכאורה

כל מה שיחפץ ,אלא רק מה שהוא היה רוצה

סותרים דה את זה ,היינו מצות וחי אחיך עמך חייך

שאחרים יעשו לו ,צריך האדם לעשות לרעהו.

קודמים ,הסותרת למצות ואהבת לרעך כמוך .וע״כ

ומבאר

הגאון הנצי״ב ,שלרמב״ם היתה קשה

דמצות "ואהבת" נאמרה רק על דרך השלילה

הסתירה דלעיל ,בין מצות "וחי אחיך

"דעלך סני לחברך לא תעביד" ,ולא בצורה של

עמך חייך קודמין" לבין מצות "ואהבת לרעך

מצות עשה.

כמוך" .לפיכך ,סובר הרמב״ם דאע״פ שיש חיוב

^יקרי

הדברים ,שהציווי "ואהבת לרעך כמוך"

לדאוג לרעהו ולספק צרכיו ,ודין זה נלמד מהפסוק

נוגד לכאורה את הציווי "וחי אחיך עמך"

של "ואהבת" ,מ״מ אין חיוב לתת לו כל מה

— חייך קודמים ,כבר מביאים בדברי רבותינו

שחפץ ,ולכך נקטינן הכלל דחייך קודמין .מעתה

הרמב״ם

יצא לרמב״ם ,דהביאור ב״כמוך" הוא ,שכל מה

המה

הלא

הראשונים

בעלי

התום׳

והרמב״ן (להלן גתעבב בעזהשי״ת בביאור דבריהם).

לצידך

שאתה רוצה שאחרים יעשו בשבילך ,עשה אותן
לאחרים.

השלמת בירור גדר דין "כמוך" ,עלינו

לברר את שיטת הרמב״ם במצוה זו,

אמנם

ע״פ דברי הנצי״ב נצטרך לומר שעדיין

מאחר שכפי הנראה יש לו דרך אמצעית בגדר

ישנה מחלוקת בין הלל ור״ע .דלדברי

מצות ואהבת לרעך כמוך.
ןן״ל הרמב״ם (הלכות אבל פי״ד ה״א) "מצות עשה

הלל אין חיוב עשה במצות ואהבת לרעך כמוך
אלא רק איסור לצערו ,ואילו לר״ע שאמר "ואהבת

של דבריהם לבקר תולים ,ולנחם אבלים,

לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" ,יש חיוב עשה

ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה ,וללוות האורחים,

ש״כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך

ולהתעסק בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף

אחרים ,עשה אותן אתה לאחיך" .רהא לא מצאנו

ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור ,וכן לשמח

שיגדיר ר״ע את חיוב המצוה אך ורק בלשון

הכלה והחתן ".ולסעדם בכל צרכיהם .ואלו הן

השלילה כהלל .וזה דבר מחודש מאד לומר דיש

גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור .אע״פ

פה מחלוקת תנאים.

שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת

יש להקשות לדברי הנצי״ב מניין מקורו של

לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם

הרמב״ם לחילוק הנ״ל ,ומדוע שלא יישב

בתורה

את הסתירה כדברי הלל( ,ע״פ הסבר המהרש״א לעיל)

לך

אחרים,

עשה

אתה

אותן

לאחיך

ובמצות" ,עכ״ל.

וביאר

דאין ב״ואהבת" חיוב עשה כלל ,אלא רק לא

תעשה.

הגאון הנצי״ב בפירוש העמק דבר (ייקרא

יט ,יח) כי דייק הרמב״ם בלשונו "כל

ונראה

לי להביא מקור חדש לדברי הרמב״ם

הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים,

הנ״ל ,אך תחילה יש להעיר על עיקר

עשה אותן לאחיך" .וכפי הנראה ,הגדרה ממוצעת

דיוקו של הנצי״ב בשיטת הרמב״ם .דהנה בספר

היא ,דאמנם אין בכלל "ואהבת לרעך כמוך" חיוב

המצוות לרמב״ם (מצרה רו) משמע מלשונו ד״כמוך"

עשה לספק את כל צרכיו של חבירו כפי שדואג

פירושו כמוך ממש .דז״ל הרמב״ם שם" :היא

לספק צרכי עצמו .כמו כן אין "ואהבת לרעך

שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו כאשר נאהב

כמוך" אך ורק איסור לעשות לאחר מה ששנוא על

עצמנו ,ושתהיה אהבתנו וחמלתו לאחיו כאהבתו
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יחל
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וחמלתו לעצמו בממונו ובגופו ,וכל מה שיהיה

לעצמך עשה לחברך ,דהרי ילפינן מהכתוב וחי

ברשותו אם ירצה אותו ארצה אני אותו וכל מה

אחיך עמך שחייך קודמים.

שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו ,והוא אמרו יתעלה
ואהבת לרעך כמוך" ,ע״כ .הנה משמעות לשון

הרמב״ם בספר המצוות ,דאין מיעוט בגודל חיובו

להקשות מגמרא מפורשת דמוכח שם להיפך .דהנה

של האדם לרעהו ,ושלא כדיוק הנצי״ב מלשונו

במסכת סנהדרין (מה ,א) מקשה הגמרא מדוע

בהלכותיו.

מקפידים בעת סקילת האשה שלא להוסיף בבידויה.

המגילת

מתרצת הגט׳ "אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

להרמב״ם

אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה".

(השורש הראשון ד״ה נ״ל שהנכון בדברי הרב לבלתי

בהמשך הגט׳ (לאחר המשנה שם) מקשה הגט׳ מדוע

ח״ל "ויש לתמוה על דבריו אלה ,דמאחר

סוקלים או' הנסקל מבית שהוא גבוה שתי קומות,

שהוא מודה כי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך,

הרי די בעשרה טפחים כדי שימות הנופל בו.

למה אמר שהם מדבריהם ,והלא אם החכמים

ומתרצת הגט׳ "אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

יפרשו לנו אחת ממצוות הכתובות בתורה על זה

אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה".

לא נאמר כי הם גם כן דרבנן" עכ״ל .הנה הקשה

וברש״י שם ,מיתה יפה — שימות מהר .ע״כ.

הדברים
אסתר

הכנים).

את

נקדים

על

ספר

קושית

המצוות

המגילת אסתר ע״ר הרמב״ם שפתח דבריו וכתב

הנה

יש חילוק ברור בין שני המיתות שבגט׳.

"מצות עשה של דבריהם לבקר חולים" וכו׳,

שלגבי הנידון הראשון ילפינן מ״ואהבת

אלו

לרעך כמוך" דיש..למנוע ביזוי הנסקלת ,היינו ,ציווי

מדבריהם הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך וכו׳",

על דרך השלילה ,אסור לבזות את הזולת .לימוד

ע״כ .והדברים תמוהים ,ראם הרמב״ם סובר שכל

זה אכן מקביל לדברי הלל שפירש ,מה דעלך סני,

המצות הללו הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,א״כ

לחברך לא תעביד .אולם ,בנידון השני שבגט׳,

מאחר שהוא עצמו כתב בספר המצוות שמצות

ילפינן ממצות "ואהבת" דיש גם חיובים לפעול

ואהבת לרעך כמוך בכלל המצוות דאורייתא היא,

למען הזולת .היינו לטרוח ולעלות שתי קומות כדי

ע״כ רכל המצוות המסתעפות ממצוה זו גם הן
מדאורייתא ,א״כ מדוע פתח וכתב שכל אלו

לברור לנסקל מיתה יפה .חיוב זה אינו רק בגדר

"לא תעשה" כבמקרה הראשון ,אלא בגדר "עשה",

המצוות מדבריהם הוא.

לפעול באופן חיובי למען הזולת.

ואזז״ב סיים

•

אמנם

על עיקר הדברים ,שמצות ואהבת לרעך
כמוך נאמרה רק בדרך השלילה ,יש

וליישב

Q

ישראל

היז

ולעוצם

דבריו

"אע״פ שכל מצוות

קושיות המגילת אסתר נראה לומר דבר

חדש.

והוא

דהרמב״ם

מחלק

בין

וצ"? ,$דבשלמא
לרעך

הלימוד

כמוך"

הראשון

שהוא

"מה

מ״ואהבת

דעלך

סני

החיובים השונים הכלולים במצות "ואהבת לרעך

לחברך לא תעביד" ,מובן היטב שמקורו בדברי

כמוך" .ובאמת יש בהם חיובים שהם מה״ת ,ויש

הלל הזקן שאכן פירש את ציווי הכתוב בדרך זו.

מהם שאינם אלא מדרבנן.

אולם לגבי הלימוד השני שהוא באופן של חיוב

ביאור

הדברים ,דהנה מצינו דהלל הזקן סובר

עשה ,מניין לגט׳ להוסיף שגם אופן זה נכלל

בגדר מצות ואהבת לרעך כמוך שהיא

במצוה זו .ואדרבה ,מדבריו של הלל יש להוכיח

"דעלך סני לחברך

לא

תעביד".

וכבר ביאר

להיפך ,וכדלעיל.

דלכך ביאר הלל את

וצריך לומר שדברי הגמ׳ הללו הם אשר הביאו

גדר המצוה בלשון שלילה ,משום שאי אפשר

את הרמב״ם לחלק ולומר ,שמצד החיוב

לפרשה על דרך החיוב דהיינו ,מה שהינך רוצה

מדאורייתא אכן אין במצוות ואהבת לרעך כמוך

המהרש״א

(הובאו דבריו לעיל)
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קיח

ייחל
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דרך
עלהאופן החיובי אלא רק ציווי על
יי
י
ציווי ךןא1צך11חכמ£1
השלילה ,וכפי שמדגיש הלל הזקן "דעלך סני

מ״מ לא באו לדחות את הגדר של "חייך קודמין",

לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה" ,אולם

וזה פשוט( .גם במקור לדבריו של הרמב״ם ,ע״פ דברינו,

בנוסף לכך ס״ל להרמב״ם כי יש חיובים מדרבנן,

בגט׳ בסנהדרין ,לא נקטה הגט׳ בחיוב של ואהבת לרעך

אשר נאמרו כתוספת למצוות ואהבת לרעך כמוך.

"כמוך" מקרה של כמוך ממש ,אלא נקטה דוגמא הנכנסת

ומקור לחיובים הללו מוצא הרמב״ם בדברי הגט׳

בהגדרת הרמב״ם למצוה זו .והטעם ,כאמור ,דסו״ס קיים גם

בסנהדרין מהדין השני דברור לנסקל מיתה יפה,

הגדר של וחי אחיך עמך חייך קודמים ,וע״ע ברמב״ם (הלכות

וכנ״ל.

דעות פ״ו הלכה ג) שב׳ ת״ל מצוה על כל אדם לאהוב וכו׳

במןתה

שרבנן הוסיפו דיש גם חיובי "עשה" מדין ואהבת,

אין קושיא מדברי הלל במס׳ שבת.

לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על

משום שדברי הלל נאמרו על עיקר דין

ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו ,ע״ב .ודייק מכאן הסרמ״ג

"ואהבת" מהתורה ,ואילו הגט׳ בסנהדרין מחדשת

(אשל אברהם סי׳ קנו ס״ק ב ד״ה ומ״ש המתכבד) דלרמב״ם

דיש גם חיובים מדרבנן הנוספים על דין התורה.

יש גם דין חיובי של אהבת ישראל ולא רק שלילת הרעה

ןןל פי זה גם מובן מדוע נקטה הגט׳ בסנהדרין,

מזולתו ,ודלא כמהרש״א)

שני נידונים שונים ,ולא נקטה רק את הנידון

הסבר

נוסף בגדר מצוות ואהבת לרעך כמוך,

השני ,שיש לפעול באופן חיובי למען הזולת,

נמצא בתום׳ בסנהדרין (מה ,א) על דברי

וממילא נדע מקל וחומר שאסור לצערו .וזאת

הגט׳ "אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר קרא

דהחיוב הראשון

ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה" .וז״ל

משום שאין

החיובים שווים

מדאורייתא והשני רק מדרבנן.

אם

כנים דברינו בשיטת הרמב״ם ,אפשר ליישב

את קושיית המגילת אסתר .כי אכן גם מצות

0

ישראל

(בד״ה בולרגיו) "יש מפרשים משום דלרעך כמוך לא
שייך מחיים דחייך קודמין וכו"׳ עכ״ל.

והנראה

לומר כי בעלי התום׳ נתקשו בדברי רב

ואהבת לרעך כמוך ,כשהיא אמורה על האופן

נחמן ,מדוע כשבא להגדיר את מצות

החיובי ,אינה אלא חיוב מדרבנן .לכן באמת מצוות

"ואהבת לרעך כמוך" נקט דווקא את הדוגמא של

"עשה" כמו ביקור חולים ,ניחום אבלים וכו׳ הן

"ברור לו מיתה יפה" ,וכי חסרות דוגמאות אחרות

"מצוות עשה של דבריהם".

לגמול טוב לרעהו בחייו .על כך מתרצים התום׳,

ומה

שסיים דבריו וכתב "אע״פ שכל מצוות אלו

מדבריהם

הרי הן

בכלל ואהבת לרעך

שדברי הגט׳ בב״מ (סב ,א) הלומדת כי "חייך

קודמין"

מהפסוק

"וחי

אחיך

עמך",

הם

כמוך" .בא לומר שפרט למצוה דרבנן הפרטית

שהכריחוהו לפרש שעיקר דברי הכתוב "ואהבת

שיש בכל אחת מהמצוות המנויות שם ,ישנה עוד

לרעך כמוך" נאמרו לגבי ברירת מיתה יפה .כי אם

מצוה כללית מדבריהם הנלמדת מהכתוב ואהבת

נפרש כוונת הכתוב כחיוב הענקת טובה לזולת

לרעך כמוך .נמצא שבקיימו מצוה אחת מן המצוות

בחייו ,הרי היינו סותרים בכך לילפותת התלמוד מן

המנויות הרי הוא מקיים ב׳ מצוות מדבריהם.

הכתוב "וחי אחיך עמך" .לכן ע״כ צ״ל שעיקר

ולעולם מצות ואהבת לרעך כמוך ,כשהיא על דרך

הכוונה בחיוב הכתוב "ואהבת לרעך כמוך" היא

החיוב הינה חיוב מדרבנן ולא מן התורה.

באמת רק לאחר המיתה ,לברור לנסקל מיתה יפה.

ומה

שנקט הרמב״ם בחיוב "ואהבת" מדרבנן

האמור נוכל ליישב את קושיית הערוך לנר

שגדרו הוא "כל הדברים שאתה רוצה שיעשו

שהקשה ע״ר התום׳ ,ת״ל

<שם ד״ה ברור)

אותם לך אחרים עשה אותן לאחיך" ,ולא נקט כמוך

"לא הבנתי למה דמצרכינן להך ,הא ודאי דבכלל

ממש .בזה יש לומר כהסברו של הנצי״ב לעיל .דאף

ואהבת לרעך כמוך הוי ג״כ מיתה יפה ,רהא אם
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יחל

סימן

הוא הוי חייב מיתה והיה בידו לברור באיזה מיתה

התום׳

השלילה ,ודאי דתוס׳ חולקים על הרמב״ם .דהרי

שהחיוב דואהבת לרעך כמוך אמור רק

ע״י הגדרת החיוב באופן זה ודאי שאין מצוות

אתי

שפיר,

דבדווקא

כתבו

לגבי המיתה ולא מחיים .וכמ״ש לעיל.

"ואהבת" סותרת לחיוב של "וחי אחיך עמך",

(הערוך לנר מוסיף להקשות שם קושיא עצומה ,ת״ל "גם
מה שכתבו רמתיים לא שייך כן דהא חייך קודמין .קשה לי דהא
אין הציווי שיאחב אותו יוחד מגופו ,וא״ב במקום ששייך חייך
קודמין לא שייך כלל ואהבת לרעך כמוך" ,ע״ב .ובאמת זה יקשה
ג״כ על הרבה מהראשונים ,וגם בשיטת הרמב״ם ע״פ הנצי״ב
שסתירת הכתובים הביאוהו לבאר ביאור חדש בגדר חיוב מצוות
ואהבת לרעך כמוך ,וגם אליבא דהמהרש״א שכתב דלכך אמר
הלל להנכרי שרצה להתגייר "דעלך סני לחברך לא תעביד" ,כי

וא״צ לחידוש התום׳ דדין ואהבת נאמר רק במיתה.

וכבר

עמד בקושית סתירת המקראות בפירוש
הרמב״ן עה״ת (ויקרא יט ,יז) על הפסוק

ואהבת לרעך כמוך .וזה לשונו "ואחרי כן יצוה
שיאהוב לו כמוהו ,וטעם ואהבת לרעך כמוך

הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם שיאהדב את חבירו

כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא רבי עקיבא

פירוש החיוב ואהבת לרעך כמוך בלש pהחיובי סותר להציווי ד
וחי אחיך עמך ממנו נלמד כי חייך קודמין וביותר יש לעיין בדברי
הרמב״ן (יובאו דבריו לקמן בס״ד) שהקשה בן במפורש).

שיאהב חברו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל

בשפתי צדיק עה״ת (פרשת קדושים אות יא

הטוב .ויתכן בעבור שלא אמר ואהבת את רעך

ופרשת בהר אות לה) ,בשם זקנו החידושי

כמוך והשוה אותם במלת לרעך ,וכן ואהבת לו

הרי״מ רעד להיכן הדברים מגיעים ראם יש לו

כמוך דגר ,שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם

קיתון אחד של מים (מיותר) ושני אנשים זולתו

בדעתו ,כי פעמים רבים שיאהב אדם את רעהו

צמאים ,הואיל ואמרה תורה "ואהבת לרעך" ואין

בדברים ידועים להטיבו בעשר ולא בחכמה וכיוצא

פה המיעוט של "חייך קודמין" ,יתן לשניהם בשוה

בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל ,יחפוץ שיזכה רעהו

אע״פ שימותו שניהם ,וזה בשיטת הערוך לנר

האהוב לו בעשר ובנכסים וכבוד ובדעת ובחכמה,

ש״ואהבת לרעך" זה ערך מוחלט אלא שנדחה

ולא שישוה אליו ,אבל יהיה חפץ בלבו לעולם

במקום ש״חייך קודמין" .וכן משמע ג״כ בחידושי
רבינו חיים הלוי (הלכות יסודי התורה פ״ה הלכה א),

שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה ,ויצוה הכתוב

שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב

וע״ש בגליונות החזו״א שכתב להדיא כהכרעת

ברבות הטובה לחברו'5אשר אדם עושה לנפשו

החידושי הרי״מ ,אולם בחזו״א (חו״מ ליקוטים סימן כ

ולא יתן שעורין באהבה" ,ע״כ.

1כחב

ft

דס״ל

שעיקר

החיוב

מה״ת

במצוות ואהבת לרעך כמוך הוא רק על דרך

הערוך לנר קושייתו זו בצ״ע.

™

כן ,גם לפי מה שביארנו לעיל שיטתו של
הרמב״ם,

שיהרג ג״כ היה בורר לו מיתה יפה" .והשאיר

ולהנ״ל

ישראל

יג

כטו

קיט

ולמד חייך קודמין לחיי הכירך ,אלא מצות התורה

דף סב) לא כתב כן.

מ״כן

מדברי התום׳ מוכח שחולקים על הרמב״ם
(ע״פ מה שביאר הגאון הנצי״ב) שהרי אם

התום׳ סוברים כהרמב״ם שגדר מצוות ואהבת

תמצית הדברים ומסקנתם:

סתירת

המקראות שבין מצות "ואהבת לרעך

לרעך כמוך זה ש״כל הדברים שאתה רוצה שיעשו

כמוך" למצות "וחי אחיך עמך ,חייך

אותם לך אחרים ,עשה אותן לאחיך" ,א״כ אין

קודמין" הביאונו לד׳ פירושים בעיקר מצות אהבת

עיקר החיוב דואהבת לרעך כמוך סותר למצוות וחי

הזולת.

אחיך עמך ,ולא היינו זקוקים ליישב הסתירה בכך

שיטת התום׳ .מצות ואהבת לרעך כמוך נאמרה

שנאמר שמצוות ואהבת לרעך כמוך אמורה דווקא

אמנם בלשון חיוב עשה ,אך אינה אמורה

לעניין ברירת מיתה יפה.

להעניק לו מכל הטוב שהוא עצמו חפץ בו בחייו
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יחל

קב

סימן יג

שהרי וחי אחיך עמך ,נוגד עניין זה ,אלא רק

המצוה לומר שיעניק לחבירו מן הטוב שהוא עצמו

לדאוג לו במותו .לפיכך למדו חז״ל ממקרא זה

חפץ בו ,אלא עיקרה שיחפוץ בהצלחת רעהו

שיש לברור מיתה יפה לחייב מיתה ,ומפסוק זה אי

וישמח בה כאילו היא הצלחתו שלו .ולא ייתן

אפשר ללמוד לאהבת זולתו.

אהבתו למחצה ולשליש.

שיטת

הרמב״ם .ע״פ הנצי״ב ,מצות ואהבת
לרעך כמוך נאמרה בלשון חיוב ,אך מה

שכתבו "כמוך" אין הכוונה כמוך ממש ,אלא "כל
מה שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה

אותן אתה לאחיך".
פי ביאורנו עולה ,כי לשיטת הרמב״ם נחלקת

מצות ואהבת לרעך כמוך לשני חלקים .החלק
שהוא חיוב מדאורייתא נאמר רק על דרך השלילה,
היינו" ,מה דעלך סני לחברך לא תעביד" (כדברי

הלל הזקן) והחלק שחיובו מדרבנן כולל גם את "כל
^מה שאתה חפץ שיעשו אותם לך אחרים ,עשה

אותן אתה לאחיך" בלשון המפשר בין החיוב
לשלילה( .והארכנו לעיל לבאר לכל צד האם רבי עקיבא

שאומר "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" חולק על
דברי הלל הזקן אם לאו).

שיטת

החינוך .מצות ואהבת לרעך כמוך נאמרה

אך ורק בלשון השלילה ,כדברי הלל הזקן
הנ״ל .אם כי ,לפי מה שכתבנו בדעת הרמב״ם ניתן
לומר שאף החינוך יסבור כדעת הרמב״ם .ומה
שנקט את מצות "ואהבת" רק על דרך השלילה ,זה

Q

ישראל

משום שדיבר על חיוב המצוה מדאורייתא ,ולא

ןך*

כה דננו בהגדרת מצות "ואהבת לרעך כמוך"
האם "כמוך" הכוונה כמוך ממש אם לאו.

ונסיים ברעיון נפלא הנאמר בשם הבעש״ט ,ומדויק

מלשון מצוה זו ,לפי הכלל במידה שהאדם מודד
כך מודדים לו .אם האדם מקבל את כולם בסבר
פנים יפות ,אינו מצער את חברו ,כואב את כאב

רעו ,שמח בשמחתו ,ומעל לכל — עומד לימינו
בכל מצב ,זוכה אותו אדם וכך הקב״ה מתנהג עמו.

וזהו שנאמר ״ואהבת לרעך — כמוך" .המצווה
היא אכן "ואהבת לרעך" ,ומה שנאמר "כמוך" זוהי
התוצאה מקיום המצווה .עד כמה שתקיים את

ה״ואהבת לרעך" כך יהיה הקשר שלך עם הקב״ה

זהו ה״כמוך" .כדרגת קרבתו של האדם לזולתו ,כך
קרבת הקב״ה אליו .וכמאמר הבעש״ט זיע״א (מובא

בקדושת לוי עה״ת פרשת בשלח ד״ה או יבואר אז ישיר

משה ובני ישראל) על הפסוק (תהילים קכב ,ה) "ה ׳צלך

על יד ימינך" .כשם שהצל עוקב אחר תנועות
האדם ,כך — כביכול — הקב״ה נוהג כלפי כל

אחד מאיתנו במידה שאנו נוהגים כלפי זולתנו.

ביית

שני — קבעו חז״ל — חרב מפני שנאת

דיבר על החיובים אשר נוספו למצוה זו מדרבנן.

חינם .יהי רצון שנזכה לקיים "ואהבת לרעך

כמוך

כמוך" גם בגדר אהבת חינם ,ועי״ז נקרב את בנין

שיטת

הרמב״ן.

מצות

ואהבת

לרעך

נאמרה בלשק הפלגה ,היינו ,שלא באה

בית הבחירה ,בב״א.

יחל ישראל <שו״ת> ־ א :לאו ,ישראל מאיר בן משה חיים { }15עמוד מס 115הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

גימין
ממשק מיקר המלאכה דסייט סוצאם עלס״י ללה״י
חייב כיון דהוי המס מלאכה זו מ״ע לא בעינן דוקא
יש״י נמו יה״י דהשס רק כיון לסס רס״ל עליו חייב
n״ 3א״כ לפ״ז הכא כמי דממה סייג משוס דמיי
מנשק שהי׳ רושמץ מל .קכשי המשק והמס ודאי
היו משמין בכשב ענדס א״כ להדי זיל דמגיק דומם
א״ב בעיק דוקא כתיבה כמו המם ואיט חייג אשאי
כשינה אבל לחימב״ס ז״ל דאף דילפינן ממשק דכמיבה
הוי מלאכה שמיינין עליו ממש מ״ע לא בעיק בשיבה

ואקול נשתהה ובנה סומן עפל והגה ע״ז קשה א״כ
אץ אמי ייע לצה לסמי נשטסם מחי ומפיש במר
דף י״ג עיא הממס כק דשפמח כנענים זילא ל»
שכיסא לי" ט׳ ולכי דבד סספי הפל סכי מג אסור
מאסה כיון שכהב שיסלוי א-כ שוב זטס סוא לו
שהכס השליח כדי להחילו בבה מויין איו דאין זה
כאומר נחייאשתי וכמ״ש ספפי שם בשם הסוס׳ וספה
סימב״ן חי" עוד כיון דבגיעץ נאמן א ,סאמיט ג״כ
בשמלולי עבדים שלא כממיר בקל יומי מנסעוי עמד

סמי"

ימק לרבם דאמי משוס לשמה אם ק
דיקא כמו כתב דהמם לק כיון דשם כשב עליו חייב סנה זס
ח״ב א״כ לפ״ז המ״ע נאו״ס דפוקק לעדן יה״י בהדי לשמה דשסלוד עבדים לק ומימין ילפיק מ״ש דלה
ז״ל דאין לט עכשיו רס״ר דאודימא לכן פסק ג״כ דכשיב בסחרור או חופשה לא משן לם ולא קאי על
דאיניט חייב נ״כ לק על כשב עלובע וא״כ זה דוקא הכהינה רס על הכהינה רק דילעינן בפס עגנו דכמיב
לענין שבש דילסיכן ממשק ובעיק דוקא שיהא דומה וכשב לס א״כ לא כמעיר יותר מגנו אבל לעס דקי״ל
,
^לכשג משק משא״ב בגט דלא ילפיק ממשכן אם ק כמא וגם מס איה לי* מבא איכ קשה לכסוי האי
כיין דחוי כשב גשאי לשונות! מלל וכשב לס סוא שמי שסיור כשאי שטל עמון ומה מן דחשעלשחלול
,
כפל ביוי וקושי" סמ״א לק״מ ולפי״ז דנימט דאין קיל לאישויא מגע הלא ממי עמון אין מס איקורא
שמירה בש״ע א״כ ולאי קיימא דיכא דשאי כתבים כלל ובעי שנים על הקיום איכ דל אישורא עסכא
אין אישור דאוריישא בשבש לק שבוש א״כ לפ״ז כאן הוי ל" כשאי שמג עמון דהר מפקיע העבד מיד
דמשני אומר לנכרי ועושה ולא גזרו על שבוש משוס רבו וסנה אין לט רק שי׳ השוקפש והוא שמוה דסלא
ישוב א״י מקשעא ככד טחב בגופן שלהן ואיט טשב ’עיטן אין כאן דהרי טשא שפחה רק ציל דסואמצוס
בבשב עבדש א״כ כיון דאשיש לסכי לא יצטלן לשנוי כדי .שישימו בנ״ח וימסייב במצות והוא שמוה מאוד
אומר לנכר דסא גס בישראל לא הוי אלא שטש אס דסוא סיפן דעש הורמיט הקדושה לקיי״ל כל סמשסרי
אינו משב משב עבריש והפל בזה דסא כהנו הפוקקיס עבדו סוא עובר בעשה ולדעמי צדן עיון גדול ליישב!
דשבוח א׳ לא השילו במקום מצוס רק שבויה דשבוש ועוד קשה לפי דבד ססוקפה דסא משוב עיגון א״כ
השירו בדבר מצוה לוקא ועיין בחושפש ד״ה אע״ג אמאי מסלק לקמן במדים שאין יודעים לפחום בץ
מטי נשים לשסמד עבדים וצדן עיון ודויק.
דישוב א״י סוא גלול ממצוסי אסרש ולפי הנראה לי
אין צוין לזה יק דאם טחב במצעו אף שהוא בכשב [&*נ ע״א] אין אדם מועד מל ד״ש אא״כ נבשל בס
פל כי אס סי* כמגלה לו האמת מיד
^אסר ע״ע סד שטש סוא ולא השייו שבוש אמד
 Wבמקום מצוס משאיכ אס אומר לנכד דהוי שבוש באושר עמן שעוסק לא סי* נתגלס לו סמם מדם
אסדס•
דשבוח ל pשרי משום ישוב א״י דהוא דבר מצוה_r .
^י־ “?נ.כ מ״ב] ע&דם צבעא אפנולופוש דיהמי חוי וט"
ודו״ק.
ולכאורה קשה מאי נעקא לן מם שסי"
[ט׳ ע״א] ומס׳ ד״ה שוו למולין ומביא ט* הנס ־
סר״נ שי" לקושי" סמיספה ספלדאיכא צנעא וספל דמששמא מממן לאפמטפוש ירא שמים
עיגון משום דאסול בשפסס משא״כ בהא דלקק בעדים אן האדם יראה למינים ויש צטעים וסייט עמים
שאץ יודעים למשום אף אס יפלוש ביס ולא ישססיי צבעא שהעיד הגע׳ שסי׳ מצבע עצמו בי״ש ור׳ נמק
ישא שפסה מ׳יכ הנס מזה נראה שלא הי׳ כשוב לפניו ידע בי׳ לכן א״ר נסק שעיר עבד כי סיבי דלשהמעין
קושי׳ סמוס׳ לא לושבי׳ לי׳ השלים ולא יאסור בשפסס עילי׳ כיון שהוא באמש איט י״ש אבל אס סי' י״ש
וא״כ שירוצו של הדן כדמה וסנה הימנץ ז״ל בחידושיו סי" אסור ללטש עצמו עדידסו דבלא״ס דבדו נשעעץ
שי׳ דסא כיון לבא ליד סשליס מי אשור בשפסה כדאער ר׳ סונא בברטש כל אדם שיש ט י״ש מדו
נשעעץ. .
דסא איט ימל לחזור וע״ז קשה בשישי סדא דאכמי
לדע לסובר ימל לחזוי קשה והא אק סנן ובדברי [נ״ה ע״ב] אטר ר׳ יומק אשד אדס עפסד שמיד
האי גברא דלסעי! ק«צא מעל דבבי׳
ר״ע בארבעה וע״ק דגס למק כיון דאסור בשפמס
ובבש מורץ ודאי חוב הוא ועי׳ בעהיע״ש מם שב׳ בר קמצא ונרשם בעץ יעקב בצידו טפל מס שהשומן
בסיס׳ ספל והנס הפ״י שי׳ כיון דכומב שימיור סוי סי׳ בשביל שנאה מנם מסרש״א ע״כ ומאם כפשיסוי
כאומר נשייאששי עסלוט עבדי דודאי נשייאש ממט לסמסרשיא נחטון לקשה דעשמעוש דר׳ יוחנן למכס
‘?תר ?jAk. 1
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זה דלא חשבו כל הסיף נתגלגל המל ונשלב הביש והלב מפגם הלשון יפגם המעול אב׳׳י הנמש כמן
כאלו הי" במקלם ח״ו ולא בגז״ד לכן כתב מסרש״א עלן ובלעה אומט ואין כיעיל קמי׳ מלכא שלא יגול
שהקיפול בזה על שנאת חנם שהיתם ומכס זה נתגלגל במגולו לע וש״ו שובלין החביות אס לא נשקל צנתא
—^־;ץלבתא היינו חלבי וקשתי [ותרגומו בצלותי ובעותי]
בו" ופשוע וק״ל.
'כאומן אדור אמרתי ליש להסתפק כיון לתימה ביניהם  /הנאמר ביעקב כי״ר .מליצה נאה בגע" הטל בענץ
שנאת סנס בזמן הבית וא״כ יש בזה קהלי תולה שהקיא מתגלה בעוסקים נק״ח ונמשלו
כבילה השנאת סנס להיינו לא תשנא את אמין בלנבין לדבש כמי שנאמר דבש מצאת ואיהו אמל שלא
ויש בזה מגילה שעבט על ואהבת ללעין כמון ואיכ לעקוק בסתרי חולה מש״ז והייט דשובלין אבל ר״ע
אינו יולע על איזה מהן נענשו אף דאמליק לאעשה לשיטתו שנכנס בשלום ויצא בשלום אמי דשקלין
לא ענשיכן לק בעילן ליממא הא כבל כתבו התוק׳
צבתא.
בפסחים לזה לוקא כעין לב קמילא שלא הי" מחויב [צ" ע״כ] פל המגרש אשתו הראשונה אפילו מזבח
מוליד עליו דמעות נ״ל כי זיוג שני שהוא
נקדים
במשה לק ליש להביא עצמו לילי חיוב ע״כ
מה לכתבו המקלה ובעל עקליס [מאמל ג" פרק נ״ס) לפי מעשיו בניקל יפול פירוד ע״י השתנות המעשים
לאהבה לא משכחת בשוס פניס אלא לאחל [ח״ל אבל זיוג ראשון שחבק היוצר אין זס כי אס הני
!כצדך לענינו כי א״א לאלם לאהוב ב" דבלים או ב׳ דשאמן באוירא דעלמא ועמלמא דפרודא שרשן וכל
:שים אהבה כניעה בתכנית לפי שאם יאהב את פעולתן להפריד בין הדבקים כאשל קבלתי והנה
שניהם על השווי אין האהבה אל האשד שלימה שבזמן שבהמ״ק חי" קייס הי" קצת מעשן המערכה
בתכלית אחד שהיא מתחלקת בין שניהם וא״א שיתאסל מתעקם וזה פרנסתן למען לא ישוטטו בעילם וכמבואר
בסרי״ף פ״א מרכות ועפ״ז יתבאר כנ״ל.
האוהב באהוב סמאסדות גמולה כמו שהוא מנדל
אהבה אלא א־׳כ הי׳ האהוב אחד ע״כ] מ״ש באליכות קדושין [כ" ע״א] רעדי כדיר .בשלש דרכים
י וט" ובנע" בעי ט' יש לדקדק הא
לכן מצוס דואסבה לכיען כמון שיבשל לעצמו אחד י
שיאהב אותו א3נ העלוה לא תשנה הוא שלת לתנא סגמ" מקשה מקודם שחי קושיות אמאי לא תני
שוס שדם עישלאל ע״כ תמו שאמל מהרש״א בכאן האיש וגס אמאי לא תני לשון קדושין ולא לץ
הקיפול בזה שחורבן הי" בשביל שנאם חנם פי" לש״י ובגמ" בעי וסכא בקושי׳ שלישית לין לש״י מי"
בשביל עבילה לשנאה ולא בשביל עשה דואהבת דאינו זה פשוט דסא כוונת רשיי בכל מקום שמציץ
_321ובעל דבבי" בל קמצא ונענש אלמא דממום בסמשנס ו3גמ" פרין היינו משוס שלא יקשה מיכף
נ'או לשנאה לחוד הוא ודוק___ .
על לבב המגמץ במשנה קושי׳ הגט" כתב רש״י
והא דלא אמר דלחים לקמלא יסני לבל קמלא משוס להודיע שקושיא זו סוא «מ" וזה דווקא בקושי"
לקשה כיון דהוי אוהב לישלאל וקייס בזה מלוה שקשה מני" וני" כגון זס שאץ סדר המשנה למחכי
• אין אתי מזה התק כזה להא אי לאו דלחיס כלל שלש אבל 3׳ קושיוה דמעיקלא לא הקשה הגמ"
נקמצא לא הוי אתי זה וסא קיי״ל שלוחי מצום איט לק מחמת דחנא האיש מקדש בפלק שט אבל מני"
ניזוקין ושומל עצוה לא ידע דבל לע וגם אי אמלי" ובי" בהאי מתני" לק״מ לכן לא ציין לש״י תה בלול.
להא דאמלינן דהוי קני לבל קמצא הוי משוס דהוי רעדי ד״ה וקונה את עצמה להיות ברשותה לסנשא
לאשר ע״כ יש להקשות אמאי לא פלש״י
מאותן שמלוה לשנאותן קשה טפי ונקדים דע״י מצות
שלא לשמה יכול לבא הזיקא כמו דאמלינן בפקמיס לעיל האשם נקנית לבעלה שלא תנשא לאשר כמו
שמא תאבל לו מחט בשעת בדיקת חמץ ולזה קאמר שפרש״י כאן על וקונס א״ע להיות ברשומה לסנשא
כאן ללחמי׳ קמצא פי* דהוי אוהב שלו מצד עצמו לאשר דהייט מל וספוט וזה ודאי לא על מגן
ולא מצד התולה וכן בעל דבבי" וק״ל.
דלעיל לא פילש וכאן פירש ונראה ליישב כפשוטו
[נ״ו ע״א] פסוק לי פסיקיין ל״ל לבש״ע כפי שמולה דלעיל ספירש סוא כפשוטו נקנית לבעלה להיות
הפסיק לטוב כן פסוק לי באמת בפועל אשתו שהוא עצמו סקנץ להיות בעלה שמותר לו
לבא עלי" ואיט מובל בלאו דלא תהי" קדישח אבל
והבן.
[נ״ו ק״ב] מושר גדול איתא בגע" גיטין פ" הנזקץ סכא יקוכס א״ע קשה אין הוא הפירוש אם שקונה
דאמל לי" ל" יוחנן בן זכאי שובלין א״ע מבעלה ששוב לא יסא בעלה שאסור לבא עלי"
החביות וליע אעל שקלינן צבמא ושקלינין לדרקון דהיינו ספיכו דרישא א״כ ק" וסא חדא מיטיסו
וסנה אב״י נאמל כי המלאן נעשה כנחש ובולעו סוא מימת הבעל וא״כ אין שיין לומר שבמיתת
מלאשו ועד סופו והיינו בפגם המינים יפגס הלשון הבעל קנתה עצמה לענץ שלא יהא שוב בעלה
שאסור
ישמח משה טייטלבויס ,משה בן צבי הירש עמוד מס 44

הודפס ע״י

תכנת אוצר החכמה

/
’

“

(י-

קד

ילקוט

סיטן א ■ דיני השכמת הטקר

י'

יוסף

יט .נהגו לומר בכל בוקר קודם התפלה" ,הריני מקבל עלי מצרת עשה
של ואהבת לרעך כמוך וכו" /ועל ידי זה תפלתו תהיה כלולה בכלל
תפלות כל ישראל ,ותעשה פרי למעלה .נועל ידי שיאהב את חבירו
ממילא לא יגנוב את ממונו ,לא יונהו בממון או בדברים ,ולא ישיג את
גבולו^ולא יגרום נזק לממון תבירו ,ועוד מצוות התלויות במצוות שבין
אדם לחבירו].

יט)

מנות ״ואהבת לרעך כמוך״ ־ טצוות עבי! אדם לחבית
יט) וכשהוא אומר הריני מקבל עלי ומי ,ימין במוך ,וימין לאהוב את כל אחד מישראל
שאוהב את ועירו ומטילא לא יגנוב את ממונו ,כנפשו ,בי אם ח״ו יש פירוד לבבות ישראל
לא יונהו ,בטסה או בדברים ,ולא ישיג את גבולו ,למטה ,אזי נם למעלה אץ התאחדות .אבל
ולא יגרום מק לטמון תכירו ,ועוד מצוות
התאחדות בגופיהן שלמטה גורם התאחדות
התלויות במצוות שבץ אדם להכירו ,כאשר
ודבקות נפשותיהן למעלה .ועל ידי זה גם
יבואר.
חפלותיהן מתאחדות ,ואז בהיות תפלותיהן
וטעם אמירת טסה זה קודם התפלה ,כתב כלולות יחד ,הן רצויות לפניו יתברך שמו .ע״ב.
במנחת אהרן (כלל ם׳ אות הץ ,שמתוך כך תהיה וכן הוא בבן איש חי(«~ «ןץ אית תץ ,ובבף החיים
תפלתו כלולה טבל ישראל ,במבואר בספר (סי׳ א אות ט /ובסי׳ בה אות כג) ,והוסיף ,ובפרט
המוטת ,וישתתף בצעד חביריו באילו הוא היה אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד צריך כל
שרוי באותו צער ממש .ע״מ והובא באחרונים אחד ואחד לכלול עצמו כאילו הוא אבר אחד מן
כאן .וכן כתב מרן ההיד״א בקשר גודל (סי׳ י אות האברים שלו ,ואם יש איזה חבר מהם בצרה,
<ט> ,שקודם התפלה יקבל עליו מצות ואהבת צריכים מלם לשתף עצמם בצערו ,או מהמת
לרעך כמוך ומי .וכתב עוד בספרו דבש לפי חולי או מהמת בנים ה״ו ,ויתפללו עליו ובן בבל
(סמיכת א׳ אות לא) ,כי דורשי רשומות אמרו ,כי תפלותיו וצרכיו ודבריו ישתף חבירו עמו.
אהבה גימטריה אחר ,וזה שהוא אוהב לרעהו,
ואהבה שניה שאוהב לו רעהו ,כ׳ פעמים אהבה
גיטטריה כיו ,שם המיוהד .וזהו שאמר ואהבת
לרעך כמוך אני .ה׳ ,נעשה כמספר שם המיוחד.
ולי הדל נראה ,שעל ידי האהבה שהוא חסד

מתמתק הדין ונעשה רחמים .ע״ב .גם בקצור
שלהן ערוך (סי׳ יב אות נץ כהב :טוב ליחן צדקה
קודם התפלה ,שנאטר אני בצדק אחזה פניך .גם
יקבל עליו קודם כל חפלה מצות ואהבת לרעך

(שעד',כ!.

שהבאט מה שהעירו
וראה להלן (<0׳
הפוסקים ,דהיאך אט מתפללין ואין אט
טמונים ,והרי כתב הרמב״ם ,תפלה בלא מונה
אינה תפלה ,ולכאורה הוי ברכותיו ברבות
לבטלה .ויש שכתבו ליישב ,דמון שמשתף עצמו
עם ועירו ,תפלח שניהם עולה באחד גם בלי
כוונה .ע״ש.

ובספר שערי הלכה ומנהג (הב־ד ,אריח מסוד קבי)
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בתב ,דכעת סעודת הבר מצוה של האדמו״ר
שאל את אביו מוהרש״ב ,מרוע אומרים הריני
מקבל עלי ובו׳ לפני התפלה דוקא ,והשיב ,עיקר
התענוג של האב הוא בראותו את ילדיו
מתנהגים באחדות ,ואוהבים זה את זה .ומכיון
שהפלה ענינה בקשה צרכיו ,הן צרכים גשמיים
והן צרכים רוחניים ,לכן קבעו לקבל המצות
עשה של אהבת ישראל קורס התפלה דוקא ,כדי
לעשות נהה רוח לאבינו שבשמים קורם

הבקשות שבתפלה.
ומה שכתבנו ואחר בך יהיו כל מעשיו וכו׳ ,הוא
על פי מה שאמרו בירושלמי

(פ»ד דברטת הלכה א׳)

דיי בן חנינא היה מתפלל עם דמדומי חמת בדי
שיהיה עליו מורא שמים בל היום.

והנה מצות ואהבת לרעך כמוך היא אחת
ממצות עשה שבתורה ,וגדר המצוה שינהג עם
הכירו ויעשה עמו טובה כדרך שרוצה שינהגו
עטו ויעשו עטו טובה .ה״ל הרמב״ם ןפ*ו סהלטת
דקות הלנת ! :eמצוד ,על בל אדם לאהוב את כל
אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר ואהבת
לרעך כמוך .לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס

על טמוגו כאשר הוא חם על מטון עצמו ורוצה
בבכור עצמו .והמתכבד בקלון הכירו אין לו חלק
לעולם הבא ,ושם (הלכה י!׳) כל השוגא אחד

יוסף

קה

רסנ) .לפיכך דרש רבי עקיבא (ידושלט׳ נדריס פרק ם■
הלכה ז" ,והורה כמים פרשה קדושים) ואהבת לרעך

במוך זה בלל גדול בתורה .ואיתא באבות דרבי
גחן (פרק ג») רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב
עליך כשלך ובו' ,בזמן שתלמיד חכם נבנם אצלך
אם יש בידך לשנות שנה לו ואם לאו פטרהו מיד
ואל תקה ממנו את ממונו ,שנאמר (משלי נ׳ נח)

אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך.
ע״ב .והיינו ,שאסור לומר אוהב אני את
החכמים ואשגא את עמי הארץ ,אלא אהב אה
כולם .שהרי הקדוש ברוך הוא מבקש מבני

ישראל שיהיו אוהבין זה לזה ,ויהיו מכבדין זה
לזה1 .מא רני אליהו פרק נח) .וכן מציגו באנשי דור
•הפלגה ,שמתוך שאוהבים זה לזה ,לא רצה
הקדוש ברוך הוא לאבדן מן העולם .אלא פזרן

בד׳ רוחות העולם .אבל אנשי סדום מתוך שהיו
שונאים זה לזה אבדו מן העולם הזה ,ומן העולם
הבא[ .אנוח חיני נתן פרק יב פט״ז).

וכתב החינוך שם :שורש מצוה זו בי כמו
שיעשה הוא בהכירו בן יעשה הכירו בו ,ובזה
יהיה שלום בין הבריות .והרמנ״ן על התורה
(ויקרא יט יח> כתב ,וטעם ואהבת לרעך במוך,
הפלגה כי לא יקבל לב האדם שיאהב את הכירו
באהבתו את נפשו ,ועוד שבבר בא רבי עקיבא
ולמד חייך קודמים (נ־מ סא ).אלא ציותה התורה

מישראל בלבו עובר בלא תעשה ,שנאמר לא
תשנא את אחיך בלבבך וכו׳ ,ולא הזהירה תורה
אלא על שנאה שבלב .אבל המכה אח חבירו

שיאהב את הכירו בבל ענין כאשר יאהב את
נפשו בכל הטוב .ויתכן בעבור שלא אמר ואהבת
את רעך במוך והשוה אותם בטלה לרעך וכו',

והמחרפו ,אף על פי שאינו רשאי אינו עובר
משום לא השנא .ע״ב .והרבה מצוות שבתורה
תלויות בזה ,שהאוהב אח חבירו לא יגנוב
ממונו ,ולא ינאף את אשתו ,ולא יתהו בממון,
ולא בדברים ,ולא ישע גבולו ,ולא יזיק לו בשום
צד .נמצא שכמה מצוות תלויים בזה! .חינוך נמית

כי פעמים שיאהב אדם את רעהו ברברים
ידועים להטיבו כעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה.
ואם יהיה אוהבו יחפו׳ן שתכה רעהו האהוב לו
כעושר וכבוד וכדעת וחכמה ולא שישוה אליו.
אבל יהיה הפץ כלבו שהוא יהיה יוחר ממנו בבל
טובה .ויצור ,הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה
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הזאה בלבו ,אבל יאהב ברבות הטובה לחבית,
כאשר אדם עושה לנפשו ולא יתן שיעורים
באהבה.
*™והחזקוני (וקרא יט ,ית) כתב ,ואהבת לרעך כמוך,
פירוש ,ואהבת לעשות לו טובה כמו שאתה
אוהב שיעשה הוא לך ,דעלך סני לחברך לא
תעביד .וכן תפרש גבי ומגר הגר אתכם ,ואהבת
■
לו כמוך.
וכתב בספר חרדים (פרק ט׳ נ»וה « ,0ואהבת
לרעך כטוך ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום
על ממונו כמו שהוא חם על ממון עצמו ,ויהיה

רוצה כבוד חבית ככבוד עצמו ,ואהבתו וחמלתו
על חבידו באהבתו וחמלתו על עצמו ,ומבקש
תועלתו ,ושמח בטובתו ומיצר בצרתו ,ודיבורו

עטו תמיד בנחת דרך חיבה ובבור .ע״ב.
ויש לחקור אם מצות ואהבת לרעך כמוך
מבחינה מעשית היא מצוה על דרך השלילה,
שלא להזיק לחבית בטמון וכדו' ,או גם על דרך
החיוב להטיב עם חבירו .כי לשון הגט׳ בשבת

( 06גבי הטעשה בגר צדק עם הלל הזקן ,שאמר
לו מאי דעלך סני לא תעביד לחברך .וביאר שם

הטהרש״א ,דאמר לו בלשון שלילה ,מאחר
ופסוק זה דואהבת לרעך כמוך סמוך ללאו דלא
תקום ולא הטור ,והיינו שלא תעשה לו רעה,
אבל קרא לא קאטר דצריך שיעשה טובה
לחבירו כמוך ,רהא אמרינן חייך קודמין .ע״ש.

יוסף

עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים,
ולהוציא המת ,ולהטים הכלה ,אף על פי שבל

מצוות אלו מדבריהם ,הדי הן בכלל ואהבת
לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו
אותם לך אחרים ,עשה אותם אתה לאחיך .ע״ב.

והיינו גם על רוך החיוב ,שיעשה טובה

לאחרים.
ואל יאמר אדם הואיל ואני איני מקפיד על מי
שמבזה אותי לכן אגי אבזה אותם שהרי התורה
לא ציותה לאהוב אותו יותר ממני ,אם עושה בן
וחבית מקפיד עובר משום ואהבת לרעך כמוך,

ולא עוד אלא מבזה את השי״ח ,שהרי נאמר
בצלם אלהים עשה אח האדם( .בראש־ח יכה בד.1 ,
ספר הסירים ם" שמט).

וכתב רמו משה קורדבית ז״ל ,דסמא דכלא
להיות סבלן ומוחל על עלבוט ,ולהיות מעביר
על מתחיו ,וטוב לו מכל הסיגופים ותעניות
לכפרת נפשו .והובא בכף החיים פלאג׳י (סי׳ א׳
אות ר> ,דמדה וו היא מרגלית שאין לה ערך׳

וכמו שכתב מרן החיד״א
ואפילו בלט לא יהא מרגיש כלל ,כי זהו בכלל

במורה באצבע (אות ח.

תועבת ה׳ כל גבה לב .וכמו שבתב_בראשית
חכמה .ואיתא בפ״ק דאבות דרבי נתן ,לא יקפיד
אדם על דבריו ,והלא דברים קל וחומר ,ומה
משה רבינו חכם גדול שטדולים ,אב לנביאים,
בשעה שהקפיד על דבריו שכח את דבריו ,אנו
על אחת כמה וכמה .מלמד שיהא אדם ממתין
בדבריי ,ולא יהא מקפיד על דבריו .ע״כ.

וראיתי שדייקו מדברי ספר החרדים הנז׳
דסבירא ליה דמצוה זו היא על דרך החיוב,
להטיב עם חבית ולספר בשבחו ובו׳ .ולדבריו

ואמנם בחב במנחת היטך שם ,דהטצוה לאהוב

גם לזה נתבוין הלל שאמר מאי דעלך סני וכו׳
והיינו כשם שאדם רוצה שיטיבו עטו ויספת
בשבחו ,כך ינהג עם אחרים .וזה מה שכתב
הרמב״ם (פרק יד מהלכות אבל הלכה אץ .וו״ל :מצות

בל אהד מישראל הוא דוקא אם הוא איש כשר,
אבל אם ראה שעבר עבירה מצוה לשנאותו
כמבואר לעיל «»״ .-רלה) .וכן כתב בהגהות
מיימוניות (ס״ו מהלכות רעות ה »6נץ ,וז״ל :מצוה
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על בל אדם לאהוב ובו' ,ודוקא רעך בתורה
ובמצות ,אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחה,
מצוה לשנאותו שנאמר יראת ה׳ שנאת רע.
ואומר הלא משנאיך ה׳ אשנא .ע"□ ועיין בסמ״ג

יוסף

קז

וכמפורש ברט״ה (שם נבס ,וב $היכא"ז׳כתיב רעך

משמע ישראל ואפילו רשע .ורק מסית נתמעט
בפירוש ממצות ואהבת .ומוכח רהא שטצוה
לשנוא רשע הוא לא מפני שנתמעט מהלשון

(׳הה כו> ,וביראים (סי׳ לי׳) .ואמנם המהר״ם שיק
(חרי׳ג ממרור! מנוה רמר) העיר מהא שלמדין (בסנהדרין

ואהבת לרעך כמוך ,בי אם ציווי בפני עצמו,
מהפסוק (8שלי> יראת ה׳ שנאת רע שהובא
בפסחים ( .):rpועיין בהערות הרי״פ פערלא

היינו שכולל גם רשע [הטחוייב מיתה],

(נ»ותעשהיט,קטג).

«־ )-טואהבת לרעך כמוך ,ברור לו מיתה יפה.

מצוות שבץ את 1נ^נןום ממוות עבין אדם לחבית
והנה בשני לוחות הבריח מציגו שבצד ימק נכתבו
המצוות שבק אדם למקום ,אנבי ה /לא יהיה לך,
וכו׳ .ומצד שמאל המצוות שבק אדם להכירו ,לא
תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב ,וכו .,ובאו בי הלוחות
מחוברים ,כדי להורות על כך שאי אפשר להפריד
בק הדברים .ולא יתכן שאדם יאמר שהוא מקבל
את המצוות שבק אדם למקום ,אבל מצוות עטין
אדם להכירו אינו מקבלם ,מפני שהוא שונא את
פלוני ואלמוני ,וכן ההיפך .וגם לא יתכן שאדם
יקיים באמת מצוות שבק אדם למקום בשלמות
כאשר אינו מקיים מצוות שבק אדם לחבירו,
ששניהם קשורים בקשר בל ינתק .ומה מובן מה

שאמרה התורה ,ואהבת לרעך כמוך אני ה',

והקשו המפרשים ,דלכאורה מה הקשר בק
הדברים ,ואהבת לרעך במוך היינו מצווח שבק
אדם להבירו ,ואילו אני ה׳ זו מצוד ,שבק אדם
למקום .אלא התורה רומזת שאי אפשר לקיים
מצות ואהבת לרעך כמוך אם אינו מקיים אני ה׳.
שרק אם יש אמונה בהשי״ת ,ומקיים אני ה׳ ,אז
יכול להגיע לואהבת לרעך כמוך .ובן ההיפך.

ברבת ה׳ היא תעשיר[ .שהרי אבירת נוי אינו חייב

להחזיר אלא מפני קידוש ה׳] .עמד רבי שמעון בן
שטח והחזיר את האבן לאותו ישמעאל ,אמר,
ברוך ה׳ אלתי שמעון בן שטח .ושואל תמגיד
מדובגא ,לכאורה רבי שמעק בן שטה אכן עשה
מעשה גדול שהחזיר את האבן טובה לשמעאל,

ואם בן הוה ליה לאותו ישמעאל למר ,בדיך

שטעון בן עטה ,מפני מה הזכיר ברוך אלוקי

שמעון בן שטח .אלא אותו ישמעאל כנראה היה
משכיל ,והתבונן בדרכי בני אדם ,כי הנה אלול
מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו ,כי

אדם מטבעו פועל בו כה האטאתים למשוך כל
דבר אלו ,בבחינת של שלי ושלך של .ונשם
שכדור הארץ יש כו בח משיכה המושך אלו כל

חפץ ,כך האדם פועל בו כה משיכה למשוך כל
דבר אלו[ .כי הנה אם זורקים אתה חפץ כלפי

מעלה ,החפץ התר ויורד .ומטעם זה האדם הולך
זקוף על שנים ,והבהמה הולכת כפופת קומה על
פני הקרקע ,כי לאדם יש נשטה שהיא חלק אלוה

ממעל ,כי נר ה׳ נשמת אדם ,ולכן הולך זקוף כי

והנה נודע מה שאמרו בגמרא עבודה זרה ,על רבי

נשמתו נמשכת לשורה למעלת ולבן בכל מקר אק

שמעון בן שטה שקנה המור מישמעאל אחד,

הנשמה דזצה לחזור לגוף האדם ,ער שאומר לה

וכשהביאו לביתו מצא אבן טובה תליה לו על

הקדוש ברוך הוא שובי בתי ובו׳,

צוארו .ובני ביתו שמחו ,אמרו ,הדא הוא דבתיב

של משה שרצתה להשאר מופו) .כי הנשמה

<חוץ מנשטחו

ילקוט יוסף ־ או״ח א (השכמת הבוקר ונט״י) יוסף ,יצחק  pעובדיה עמוד מס (109הודכס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ר

ישועת ישראל

ח 15

5 •0*661״צ צהלג עליו וע״ב משום דשיעזרין לישראל נאמר ולא לב״נ מ״מ י״ל דלפ״מ
דקיי״ל כר״י דחצי שיעור אשור מה״ס אז שייך דין דב״ננהרג מל ח״ש ובאמת י״ל דלר״ל
צם ב״נ פטור וביותר להפז׳ דס״ל מי איכא מידי ועכצ״ל דלא איכפת לן במלקות לישראל
צ־ק הואיל זיש אזהרה לישראל וכ״ל ג״כ בטעם אבר המדולדל דאשור מה״ת משוס ה״ש ולא
______
עצינו אזהרה אחרת ברמב״ס לדין זה.

מי) שאלה

תשובה

עד כמה דורות היו חייבין בהלאוין דגרים ועשה דואהבתם
את הגר.

לענ״ד בענין אהבת הגרים שייך רק בגרים עצמן ולא בבנים שהורתם ולידתם
בקדושה דכישראל הס לכ״ד וכמ״ש בגמ■ ב״מ(דך ג״ז) מ״מ נזהרו מפני שסורן

רע הרי דקאי אגרים עצמן וכענין אונאת דברים ולחיצת הנר משמע בברייתא שם שכתב
אס היה ■בן גרים ולא כתב מפסוק שכתוב כמשנה וגר לא הונה הרי לא קאי פסוקי גר
אק גריה ובמשנה מפורש .מפסוק וגר לא תונה ולפ״ז ענין לחיצת גרים קאי גס אבניו
אחריו עד כמה דורות וכמ״ש בגמ׳ סנהדרין (דך צ״ד) גיורא עד עשרה דרי כו׳ וכמ״ש רש״י
פ׳ פנחס ראיתם בן פוטי כו׳ וגמ׳ ברכות (דך י״ז) דוגמא השקוה וכלל בזהדלבד אונאת
דברים יש ניוד לאוין דגרות אבל אהבת הגר דקיימינן בה בודאי לא קא רק אגריס«

*) שאלה

אם מיתה הנעל מתיר בב*נ לב׳נ חבירו.

__ .

תשובה

למנ״ד מקרא «פיר9 6׳ לך באנרהם ישרה והלנו אוחי ואוחך יחיו יפסיקי
פ׳ וירא ביצחק ורבקה והרגוני על דבר אשתי ופירשו כל המפרשים בשביל
שלא ההא א״א ו3גמ׳ מכות (דך ט׳) איחכיה הנך מת מאי לאו בידי אדס כו׳ עיי״ש דמשמע
דהיה הכל כפי הד״ת ולדעת הראשונים דלא יצא א״א מכלל כ״נ להקל ע״ב דמיתה הבעל

מאיר ג 8בב״ג ואם מיתת הבעל מתיר לב״נ כאשת ישראל מוכח לדעת הראשונים דא״א
יצא מכלל כ״נ לקולא ועי׳ פר״ד דרך האתרים ונ״ל כונת הפסוק אמרי נא כו׳ למען ייטב
לי בו׳ ר״ל עפמ״ש במנה״ח דב״גשאנס א״א שלא ברצין הבעל והאשה ואפי׳ פנויה באונס
חייב משום גזל ולכן בע״כ יגייסו אותם בכדי שיתרצו ולא תהיה אנוסה.

יז)

שאלה

תש בה

בקטן שקידש לקטנה לכשיתגדלו אם הלו הקדושין בגדלותם.

במשל״מ פ״ג מה׳ ח״ב חקר בזה וכ׳ דתליא במחלוקת רש״י ותוספות דיבמות
1
(דך ל״ד) בגמרא שם בשופטת מתוך י״ב כו׳ פירש״י מהמת דאי אפשר לצמצם
שיחולו הקדושין והנדה בב״א רק באופן שופעת מעט קודם גדלותה וגדלותו והקדושין היה
בקטנותם לחול אח״כ ומיד שנתנדלו באו האיסורין בב״א ובמשל״מ מבואר רק בקטן שקדש
הגדולה או להיפך ובמנה״ח מביאו כמ״ש בשניהם קטנים י״ל דבאמת לפמ״ש מפירש״י ותום׳
שם מבואר דנם בשניהם קטנים הדין כן דלרש״י מקודשת כשיגדלו ולתום׳ גס בגדול שקידש
לקטנה אך מכה מטעם דעת אחרת מקנה אבל לא נקנית בקדושין דאין לה דעת.
ולפמ״ש המנה״ח הלכות אבירה בדין קטן שבא לידו מציאה קודם יאוש ונתגדל לאחר יאוש
דהקטן זונה מטעם דכ״ז שהוא קטן אין לו יד וכאלו מונח ע״ג קרקע וכשנתגדל זכה
במציאה לאחר יאיש בעלים לכאורה תמוה דלביטת רש״י כאן לא אמרינן כן לא מבעית
בקטן שקידש הואיל דדמי כמינח ע״ג קרקע וקין קבלתו כלום להבית המנת״ח ואך חס

ישטח

קדושים

משמי לן שמק״ם ««־י שני דומם או
שממאס במושרוח ולפעמים הסיפן כמבואר נ5ףע
י
שמשביע עצמי מן הסימי כיי שלא יבא לידי איסור ,והכל
לפי מה שהוא אדם באומה שעש ובלבד שיהיה טנמו
קיש עלע 7געומי לד שמ״י המזמר
לשעיס וס״ט
הוא מקדש על עצמו שלא יבא לירי איסור וגם אס עושה
לכונה זו הוי עבודה לשם ב״ח יביש ומקדש עצמי והבן.
אמו ואביו מלאו וגוי פעם סמיכוח מלוה זו
לקדושים מהיו עיין באה״ח כי כל סמפמא עצמו
בעריות מבזה כביד אביו ואמו שיאמיי אמי שזה ילד
וכוי ע״ע ועפ״י דבליו ביל סיפא יקיא ואת שנסומי
חשמורו ני במול פרודים ומשכחה עין משא״ב בבדק
שמתאספים ומפייליס בעוה־ר ,אופן ג׳ עפ״י סמטאר
בזוהר כל מאן דמדבק נאינתהא ביומא דחול ובו ,וסנן,
נס ב״ל עפ>* «״ש שה דמדם יקוד ג״כ נקיא שבח
^ובשבת עלול לחפא זה יומי וציין לשמור מאד וסבן,
ועיין מה שפי׳ סאלשין בפלשת אמדי על מאמר עקב״א
ודע לסני מי אמס עתיד לימן דין ומשנון לפני מזרה
סקב״ס לבל יפנה אדם אחיי ממשגות לגז ע״כ אמר
לפני מי וטי כי אף שהמפא הוא רק במחשבה ולא בפועל
מס שלא סיס קשה אם היה בין אדם למבירו כי אינו יודמ
מחשבותיו אבל טא קשה לממ״ס החוקר לב עיי״ש ,ונ״ל
לבאר עפי״ז ואת שבתות* תשמורו כמ״ש שמחמת שהם
פנויס סס מתאספים בשחוק וקלומ יאש והתערבות
ואף שלא יתכן אז מעשה העבירה בהיסוס מ*מ מידי
הרהור לא יצא ואף שאינו מתיירא מפני הדיו שלמפס
שאינו יודע מחשבה לזה אמי אני ס׳ החוקר לב ובוחן
כליות וחופש בל חדלי בפן ויחפשו במזימות זו חשבו,
אף שאזה״ע מוסק*[ הבל בהבל לזה אמד אלקיכס ד״ל
דיינכם כמו שפרש״י במקום אחר ורק אמכם ידעתי
 .'ugוגם כווןלמ״ש האלשיןשס בסוף דבריו על המשנה
^זנ״ל שאינו משלח עבדיו לחקור ונדרוש ,וריל כי אז
מועיל שחד ,אגל הואבטצמיימ״ש סדיין ולא יקמשחר
ולא יועיל הון ביום מברה ,ולהסביר רק אמכם ידעתי
ומי בי רק הס אשי עלו במחשבה ,וידעתי לשון יריעה
ולשון מינה בתחילת המחשבה שסם תכלית טנם הבריאה
ומ״ז מקלקלין המכ״וון משא״ב אוה״ע שסם כמיץ ולבן
לא נקראו העוברי ט״ם נבראים במבואר באגודת אזוב
(קלח גי גבעול גי בקוף הגבעול הזה גמיש בשם ר״ח זעה
שפ״י בו) עיי״ש ,ועפי״ז יובן אמרם (עירובין ייג> נוח
היה לו לאדם שלא נברא .ד״ל אם לא היה מכלית המכוון
בבריאה שאז לא היו מקפירין אחריו כ״כ ,ועכשיו שנברא ,
יפשפש במעשיו אס אינו מקלקל ספלים המכוון ,ועכשיו
ימייז מס _ רפשה איד שיין■ נתז ופוב למי שאין לו
-----מציאות ,ולמיס א״ש וק*ל.שבתותי משטורו פיש״י סמך שבח לעורא אב לומר
אס יאמר לך חלל שבם אל משמע לו ,והקשה

איש

ואת

משה

ממזרח׳ דלפי״ז היו לו להקדים שנת למורא כדמצינו
בפימת ויקהל שהקדים שנח למלאכת המשכן גרש וניל
דכונש הפסיק לומר איש אמו ואביו מראו שהיא מציה
פבעיים ואת שבתותי חשמורו שהיא חקימז הבל יהיה
נעבור אבי ס' ולא בעבוד חקי הפנע ולא בעבור נקשח
המנוחה ,וממילא נלמד דאין לעשות לצין האב נגד כבוד
המקום וממילא מיישב קושיח המזרחי דסכא לאו אזהרה
על עצם הדני קא* רק שמתיה רק בעבור אני ה׳ ולכך
הקדים מורא אב שעל זס צריך אזהרה פפי לזה לפי
שהיא פבע״יח וא״כ אדרבא מהקדימה ואזהרה עליה
פסי ש״מ' דאינו דוחס הסנס יש״ת מהיכן מוכח ראיס
אמו וגז׳ קאי על אבי הי דכחב במריה לזה פישי׳ מיסמין
מורא אב לשבח ,וסבן• ועיין בספש אמח (סיי ד* פ*א)
מה שפי׳ על וצדקה תהיו לנו ,וימכן דהמכש סכמוב
מב״כ ההיו קדושים עד שלא יהיה המורא סל אביו
ואמו מענין ספבע אלא ענין תקי ולכך ואח שבתותי
תשעורו כפיש״י משאיב אס יהיו מקיימים מצד חקי הפנע
יש לומר אף במננד לכבד המקים ,והבן.
וגד אני ה׳ אלקיכם פלשי• דיין לפרע
ואיני גובס מכם אנא נפשות וטי נ״ל
I
דסיא מיי שאמרו רזיל אין בעל הרחמים פיגע בנפשות
תחילה אבל כאן אני ה׳ דהוא רחמים אלקיכס דיין
ונמצא נופל נפשות וחזן דנהפן הרחמים לדין ח״י כמו
שאמרו במחנות עניים דעהפן הדין לרחמים .במו שירשו
נהשקיפס וגד וידיעת הפכים בסוה והביא קרא ג4יד
רבומא יוסר כי ה׳ יריב ריבם ונו׳ ע״ר שפי* עסר״י
אברננאל (בפרשת משפעים) בפסוק כי מנין אני וכמו
שפירשתי שם בזמירות של סבת משוך חסדך וכוי .ומזה
יובן דכן הוא ג״ב הכונס בהפסוק אני ה׳ אלקיכס ,דע״י
שאני בעל הרחמים אהיה דיין ומ״ו אין מקום לפס והנן.
 nDIHמוכיח אמ עמיתך ולא משא עליו קעאימבאל
עפ״י שב׳ ביט״ד שיש לאדם להוכיה לחברו אם
רואה שעושה דבר שאינו הגון וממילא דיהיה לו הוכחה
בנפשו דיאער לעצמו לחביר• מחימי ואיך אעשה בעצמי
הדעה הזאת עכיד ,והיינו הונח במהשתיכיח אמ עמימן
ולא משא מליו חפא ר״ל שלא מוכל לסבול עליו חפא
וכש״ב עליך וסנן זה.
א״י הוכח מוכיח יק שלא משא עליו מפא עי״ז שלא
יחיה משוגג עזיד על ידך כמו שאמרו רז״ל כשם
שמצוה לומר דבר הנשמע .כך מלוה שלא לומר דבר
האיבו נהמ« והגן( ,עיקריה עי.דבפתr-------- »).
לרעך כמוך וגוי יסבאר דהנה לכאורה יקשה
הלא היא אהבה תממחלקמ כקוביס העקרים
לכך אמר אני ה׳ ד״ל הידוע דסוא אחד ומאהבתו נמשך
אסנת אוהביו ישראל והכן ,ל^יי אני סי המצווה על כך
א*כ אקס היא לסייס ליווי ימי יסב!.
י
מאכלו על הדם סנה מס שדרשו רדל נמסבס ברטת
(יף

ובקצרכם

ואהבת

לא
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כי תשא

‘ דסא סקע״ג כמג מל״ת שלא להיות צדיק בעיניו שנאמר
אל מאמי נצדקמי סביאני וגי* וכל פן ואל איני אלא
ליס מכ״ה וא״כ לפי״ז אם יאמר האדם אי אפשי וכוי
הר« זח עובר על לאו חנ״ל דסא מחשיב עצמו לצדיק
גמור וא*כ ממילא דלא הוי צדיק ואץ מועיל אי אפשי
שלו .אגל אחי שממקשר עמו וסו• כאחד עמו •כול
לומר אי אפשי בעדו ,והייני יסיג ליי ידיי שסמקשר
עמו וסק זה׳ ואמימי עוד דעפי״ז •וגן שמצילו מן
סיקור״ן ונם לא סיס סגרעו לעוסע כלל דסא קשס על
סענץ יקורץ של אחנה שפרש" ,תקפח מיקרו בלא שום
עון כדי לסרבוח שכרו לעוס״ב׳ גנלטס דף סי) דהוא
סמוס מאד וכי •כס ארם אמ מבייו וכאשר ישאלהו
על מס עושה ככה ומס חמא ישיב אמריו דזס הוא כדי
שאשלס לו בעד ההכאה הלא אז על סביו נס סוא יענהו
משובס נצחימ אס כדברן בן סוא ואסבמי קשורס בלבבן
^נ״נ ואמם דוצס לימן לי ממנס סכאס זו למס ומס בצע
^ומת סנאס יש לן בססכאס אן לפי מ״ש א״ש דהקביה
מזכן במצות ועי״ב נסרבס שכרו דחא קיום סל״ס אינו
יק כשבא לידו .והנס ענוה שאינו מחשיב עצמו לצדיק
סוא רבר קען כיון שהקב״ס ציוס על כך הוא דבר קען
פז שאינו מצעער׳ אבל כשמצעער ביקורין אז בא יצרו
ואומר לו סצא צדיק אמס .ואז אס אינו שומע לו סוא
מקיים סמצוס בשלמותה ,ואיוב יוכיח שהיה מס וישר
וגו* וא״כ בוראי דלא מבר על לאו דלא מאמר ספל.
ואעפי״כ כשסכסו ביקוריו צעק והמרעם על מדומיו
ואער סלא צדיק אני וסק .וא״כ לפי״ז כיון דסוא איבו
.שומן א* אששי יש אחר שומן בשבילו נושל שברומשלם.
ונקדים עוד דחנס ישבמי קישיות• העקרים דואחנמלרען
היא אהגה המתחלקת וישבתי דסיא באס מאהבה השי״ת
ומפ״״ז נ״ל לשיש (פיקת קדושים) ואהבש ליען •כמון
ומקיים אני הי דר״ל דאמי ואהבת ליען כמון וש״מ הלא
®היא אהבה המתחלקת כקושיה העקרים לזה אמי אני
(ס״ר-ל הידוע דהוא אחד ומאהבתו נמשך אהבת ישראל
וסנן׳ ואיכ לפי״ז לא יתכן אנודה אחת דק עיי ע3דות
הש<״ת׳|1ידוע אמרם דשלוס היא נלי המחזיק ברגהד
ומפ״ז יתבאר הפקוק הפל ועבדתם את ה' שתהיו
כולכם עומדים אותו ועי״כ ופין את לחמן דהיינו שתהיו
לאגודה אחת והיא כל* המחזיק ברכס׳ ואז והקירות"
מחצה מקרבן דסא ישייץ שעל עון לא יהיו כיון שתעבדו
אם סי רק יקויץ של אהבה א״כ בשלמא כשהצדיק אמד
הוא א״ב אינו יכול להקיר ממנו כפל משא״ב כשכולם
צדיקים וסם באגודה אמת א״כ כל אי •קיר ממבילו
נרו לא יקופח .משאיב כשלא *שים כלל והבן
זה כי נכון הוא בקיל.
עןך ביאור מל מאמר ריש לקיש ספל עפ« המדרש
(התא בנחלת עזייאל פרשה זו) אמר המפח
אסם מכיתהאת אחיכם במשרים כקף חייכם שאתם

ארד׳יי^:??.3*5.

 .משה

נמכרים וכי* בימי סמן.א״כ הרי מבואר מתגלגל ענין
המןע״י מכירת יוקף .ותמה קם בקפל הפל מהשייטת
יש לזה עם זה ,וספל בזה עפ״י מיש ביע״ד השעם
שאין משו נופל אצא ביד זרעה של יחל מפני שיש
לעשו שכר כיבוד אב .אן אבדה תוחלתו מכח שרצה
לסרוג אח יעקב ולא חש על צער אביו׳ ועיין נקפר
בינה לעמים מה שפי* על הפקוק •קרני יעי אבל אב•
ואהרגס אה יעקב אמי שהיה זה כטנה מאתו גם על
יצחק שימות מהצער ,אן אחי יוקף ג״כ פגמו ננעץ זה.
אבל בנים של רחל לא סנט נזה מסר׳ ועפי״ז יש
שייטת למכירת יוסף עם מנין המן והנה במדרש מנחומא
(וירושלמי שקלים פיב) מבואר דעני! שקלים מכפר על
מכירת יוקף שהגיע מעשרים כקף מחצית השקל לכל
אי עיייש ,ועפי״ז מבואר אמרם גלוי וידוע שעתיד סמן
לשקול שמלים וסכל עזטת הקדום כמדע׳ לפיכן הקדים
שקליסן לכפר על מכירת יוקף וממילא דאנד זטתו וסנן.
ןקו״ד המליצה אמרתי על מאמר ר״ל ספל ,כי סען
היינו המלשין של מעלה סנמלבש בסמן׳ וסנה
ידוע לתועלת הפשפוש במעשים והוידוי סוא משום
שנקתם פס סמקשרג שאומרים לו כי כבר אמר והעיד
על עצמו ,והיינו שעשיר סמן לשקול שקלים דיל לשוקלן
ולומר שזה סוא כן וזה סוא כן ,לפיכן סקדים שקליסן
ר״ל שישקלו אם עצמם מקודם ויפשפשו כממשיסם
ויתוודו קודם לשקל״ו׳ ובזס יתבשל קמריגו כפל׳ ויש
לסוקיף טפן דסא ק״״ל מייא דבניקן עתיד״ן לגאול
אף דנכ״ט קיי״־ל ריא ול״י הלכה צי״י סלא כבר נאמר
בכל סקפריס דכל כללי סלטם אינם אלא בדינים
סנסוגין בינינו אבל לא 3עניפ שמים׳ א״כ לפיה פל
ברור דסלא יצא ב״ק ואמר מס לבס אצל ר״א שסצכס
כמותו בכל עקום רק שעמד ר"* על רגליו ואמר לא
בשמים סיאבבר פמנס סמורס לנוא״בזס דוקאבדינץ
וסלטס ספמניס לנו אבל צא בדיני שמיס יטדאי קיי״ל
וכנ״ק וז״ב לעפר וא״כ קיי״ל בניקן עתידים לגאול
11א״כ ניסן טא זמן הגאולה׳ וידוע מס שפיישו מל כל
רודפיה השיגוה בין המצרים׳ וידוע דזמן פד למ״ד יום
וא״כ א״ש הא דקיים היינו דתנן באחד באדר עשטימין
מל השקלים והבן.
 MOirDTOכשסגיע משה לפישת שקלים אמדרבשיע
שמא משאני מת אין אט מבד אמר לו
הקפה חיין כשם שאתה מומד עכשיו ונותן לסם פרשת
שקלים ואתה זוקף את ראשן כן בכל שנס ושנה כשישראל
קורץ בפרשה שקלית כאלו אתה מומר וזוקף את ראשן
שנאמר כ* תשא מיג׳ וסנה המדיש הפל אין לו מונן
דלמה דוקא כשהגיע לפרשס שקלים אמי שמא משאני
מת אין אני סכר ומאי שייטת שאלה זו לפי שקלים׳
ולהבין זה נקרים לפרש הפליאה דאיתא בזוהר חדש׳
אמי ל״י עשרה קבי קמילו על מנירם יוקף׳ אמד ל״י
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פנחק
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L.

יערות דבש ח"ב דרשה הי

י?

...אבל עוד בחינה צריך שיתן אדם ללבו בעומדו לתפלה ,למחול לכל אדם שהרע לו ,ומבלי
לילך עם שום אדם בדין ,כי אם לפנים משורת הדין בחסד וצדק ,ואין צריך לומר להסיר
השנאה וקנאה ותאוה וכבוד שאינו של יושר ,כי זהו פשיטא ,כי איך יבוא לפני המלך
בלבוש צואה ,כי אין צואה מוסרחת יותר מזה במדות הפחותות ומגונות כאלה ,אף לשנוא
למי שהרע לו ועשקו וכדומה ,הכל יסיר מלבבו ,ולכך כתב האר"י! "ל (שער המצוות בדף

הראשון) שיקבל על עצמו מצות ואהבת לרעך כמוך ,והיינו שימחול לכל אדם ,וילך לפנים
משורת הדין ,כי הכל אצל הקב״ה מידה כעד מידה ,ואם הוא מעביר מלבו כעס ומדון

לרעהו ,ואינו רוצה לילך לפנים משורת הדין ,איך ילך הקב״ה לפנים משורת הדין ,ואם
הקב״ה רוצ^קדק עמו כמו שהוא עושה תמיד אפילו מקצת דמקצת בדין ,הלא תפלתו
תהיה לחטאה ,כי מי יזכה לפניו בדין ,הן שמים לא זכו בעיניו .ולכך צריך ליתן בלבו מידת

החסד וחמלה ואהבה ,ולאהוב שונאו ,ולדון לכל אדם לכף זכות ,והוא בכלל הצדק,

כאומרם (תו"ב) וכמ"ש הרמב"ם במנין המצות (מצוה קע״ז) צדק צדק תרדוף ,ללמד על

כל אדם זכות ,ואף ה' יפן לקולו:

1

מאירי

•רק «׳

קדו

xt

פרק שני בע״ה
האיש מקדש ובר .כבר ביארנו בחחלת* חמסכתא קל חחלק השני שבספר שבא
לבאר קל ירי סי אדם יכול לקרש ר״ל אם דוקא קל ידי קצמו או קל ידי שליח .ובאי
זת זמן יש יד לאשח יקבל קדושיה ,ובקנין טי שנזדסן אי זוו טקות בקדושיו כיצד
חוא הרין .וביארנו שזח חחלק יתבאר רבו בפרק זוז וקצתו בפרק שלישי .וכן ביארנו
שקצת החלק הראשון נתגלגל בפרק זח בקנין בטח טקדשין .וקל זח הצד יחלקו קניני
חפרק לא רבקה חלקים .הראשון לבאר שהאיש מקדש קל ידי שליח וחאשה
מתקדשת קל ידי שליח ושהאיש מקבל קדושין לבתו קטנה או נקרה אף קל ידי שליח.
ויתגלגל בזה קל אי זה צד ובאי זה זמן יש יד לאשה לקבל קדושיה וקל אי זח צר
ובאי זה זמן אין לה יד לקנין זח אלא שאביה מקבל קדושיה ,וכן יתגלגלו בח קצת
דיני שליחות .תשני לבאר מה שנתגלגל בו מן החלק הראשון בסי שמקדש בפחות
משוח פרוטה אלא שצירף מחם שנים אז שלש ונתן לה בדבורים חלוקים אם מצטרפין
אם לאו ,ו משלישי לבאר בטי שנזדמן טקות בקדושיו ,ובכלל טי שמקדש שתי נשים
ב^םת_ךיצד הוא הדין ,חרב יקי לבאר בפח שנתגלגל מן חחלק הראשון במקדש
בקדשים ובאיסורי מנאה.
זהו שדש הפרק דרך כלל אלא שיחנלגלו בו דברים שלא מן הכונח כקנין
סוגיית התלמוד קל הדרך שקדם וכמו שיתכאר.
והמשנה הראשונה מטנו תבאר החלק הראשון ,וחזא שאמר האיש מקדש
בו ובשלוחו וחאשה מקסדשק בה ובשליחת האיש מקדש את בתו
כשהיא נקרה בו ובשלוחו,ךהאיש סמדש* .פירשו בגמרא שמצות בו יוקר
טבשלוחו .ולא קוד אלא שנרנוד קבירוז יש למי שמקדש קד שיראנח קודם קדושין
ושאם מכיר בה ושאינה נאותח לו לא ישאנח .ונוח לו בכך משישאנח וימאמנה אחר כך.
ומכל מקום אמ סמך קל חשליח וקדש יו קדושיו קדושין* ,אלא שאף במקדש קל ידי
שליח ראוי לו שיחקור עליה תתלה ויבדוק נם בקרובות אם על ידי איזוז השתדלות
בדי שיכנס בכך מתוך שמחה ולא יכיא עצמו לידי חרטה ,וכן האשד ,מתקדשת
בת ובשלוחה ,ובאשה טיחא בשמקדשת קצמח אין נדגור עבירה כשמוזקדשת על
ידי שליח שאין חוששין שלא יהא הבעל מוצא חן בעיניה שמכלל מסור בידינו איתחא
בבל דהו ניחא לד" אלא שמכל מקום מצוד ,בה יוחד מבשלזחד ,שכל שהוא בקצטז
נעשית המצות קל ידו שכרו מרבה ,וקל דרך טח שאמרו בצרכי הנאת שבח רב ספרא
□חרך רישא רבא מלח שיבוטא ,ואע״פ שאינה מצווח קל פרית ורכיה ,מכל מקום
חמצזח נעשית קל ידה ,ועוד שאע״פ שאין בה עשה נטורי אינה נפקקח ממצור ,לגמרי",׳
ואע״ג דאיכא איסורא לדידיה על שמקדשה קל ידי שלוחה .מכל מקום לאו איהו " נרים.
נ) ז׳ תום׳ דית אשור וני עלזה כוון רבינו.
ב) נ׳ דחפו •בו ובעלותו".
א) בםתיתת.
ר) לענ״ד ר״ל אע״ב עאין כח זעה על פרו ורבו סבות לא חוחו בראת וכו׳ עייר נם באעוז ונפע״ב
ת) ז״ל אימי• ז׳ רע*י ד״ח דו.
תום' חנינת כ׳ ב׳ ,ווזק*נ אות א׳ כוון בזח לרבינו.
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האיש סקדש את בתו ■ נקרה ,ד״ל שטקבל קדושיח אף קל כרחח,
אק״פ שלשפהות נדחא אינו רשאי למכרה ,ואין צריך לומר בקטנה שהרי אף לשפחות
יכול למבדה .אלא שבנקרח אין לאב בקבלת קדושיח חן קל ידי קטמו חן קל ידי שלוחו
שום נדנוד קבידה אלא שמצור ,בו יותר טכשלוחו י ווא נדנוד קבירח אין כאן שחגקדח יש
לח דקת ואינה נשמקוז לטי שספאיסחו לו* וכמו שאמרוי איחחא ככל דחו ניחא
לח ,אבל קטנח אמור לו לקבל קדושיח שמתוך שאין לה רקח נשים באוח וממאיסות
לו בקיגיח* ואין לח בחירת כיקנין 0כ למיחב ובו׳ ,וגורם לה לגדל את קצמח במרד
ומקל .וזחו שאמרו בגמרא נקרה אין קטנה לא .כלומר נקרה הוא דמקדשה אכיח כלא
שום איסור הא קטנת לכחחלח לא וממקם שחובתו ,ומה שאמרו קד שתגדיל ותאמר
 .במלוני אני רוצו /לא שסשתגדיל נחה צריכים שתאמר במלוני אני רוצח שהרי כל
שחנדילח בכל דחו ניחא לה .אלא סירושו קד שתגדיל ומשהגדילה אנו מוחזקין כה
 jשנוח לד .ככל מי שיברור לח אביק ותאמר סליו דוצח אני בו ומצד מב למיחב וכו.,
ביארנו " במי שמקדש קל ידי קצמו צריך שיאמר לה הרי את מקדשת לי,
ומקדש קל ידי שליח צריך שיקשהו שליח ויאמר לו לך וקדש לי אשח פלונית .והשליח
יאמר התקדשי בדבר זה לפלוני שאני שלוחו חן בכסף השליח הן בכסף המשלח אלא
אם כן החנה קמו שאלו החנה קמו במה יקדשנה הכל לפי סח שהחנה קמו כמו שביארנו י
בשמוקת הא לך מנח והתקדשי לפלוני ,ומכל מקום אפילו לא הזכיר שהוא שלוחו כל
שנתברר שהוא שלוחו קדושיו קדושין ,ובירור זח בשליה הולכה אין בו צורך לקדים
אלא בל שיודח השליח והמשלח שליחות הוא ,וכן כל שאר השליחות כגון שליחות
הולכת הגט ,וכגון אם שלחו להפריש תרומתו וכיוצא בזח ,אבל שליחות של קבלה אינו
שליחות לדקתנו אלא אם כן בקדים הואיל והוא נקשה בשליחות זח כיד המשלח לגמרי י
כסו שיתבאר" ,כך חיא שיטתנו .ואף גדולי המחברים® כתבוח כן לחדיא .אלא שגדולי
המגיחים’ חגיחו ששליח חולכה של נט כן תדין מפגי שגיטו מוכיח קליו וכן לקנין
חרוטה כך הוא הדין שאין זו דבר שצריך לקרות כלל אבל קדושין דאפילו שניהם מודים
אין חקדושין כלום בלא קדים אף הודאת השליח והמשלח אינו כלום .וכלי■ שכן בזו
שהוראתם מחייבת לאחרים ,ואף בטח שאטרו למטת י* וז־ילמא שליח שוויה .מציגו
בפירושי ראשוני חנאוניטי* שליח שוויה בקדים .וסכל טקום בתוספתא יי אמרו הוחזק
חשליח,בקדים ולא חוחזק בקדים .אלטא שלפקטיס חיו קושין אוחו בלא קדים ,וכן קקר,
אלא שראוי לחחטיר .וסכל טקום כל שקדש אח האשה לפלוני שלא בשליחותו "י אק״פ

וכבר

 )3רנינז תנא רטפייע
א) כפפרינו וכן בסענה עבב״י נופף .נעהיא• וע'  'emד״ח כעהיא.
נ) ע* רעכ״א ד״ח כדרב
לםהרי״ם יה״ם באחע״ו ל״ו פע״ו יככ״ע עם םע״ו ולא ב3״ה עיי״ע.
ו) לעיל וי א׳,
ח) לעיל ח* כ׳.
ד) לעיל ז׳ אי.
עסייעב כן עו׳ תוססות ד״ה אסור.
ז) סעא״ב בעליה חולכח עיכול לעדעה לעעם! כדאי׳ לעסן ג״ה כ׳ ,אכל חסעכל ע״כ עכל לסעלהו,
ח) לע׳ ד״ח כעס.
כן נלענ״ד כוונת דכינו לייעב עי׳ הדאעונים כזה ע׳ רא״ע כפירעין סי' ז׳.
יא) «אן והלאה ליי גראכ״ד
י) חראכ״ר כתענית עם.
ס) חרסכ״ם חל' איעות ס״ 4חס״ו.
יג) עי אזעה״ג
י )3לעסן ס״ח .*3
עס אכל נס חרא״ע כפירעין סי׳  '1כ״ 3כעם הראכ״ד.
•ידועים עסכיא עחרעב״ע סי׳ תעע״ד 3״כ כעס וכינו חננאל ,והסה אני עלא עיין עכעל תעיסור אות
ע׳ עידועין סביא כעם ד״ח בין כעדים כין עלא כעדים ,וסרן ככ״ם חל׳ איעות •"נ מס״ו ד״ה ואני
•י) וכיני סתם ולא כ׳ אס ח״ח א• נלד,
יד) לא סעאתי.
כוון סדעתז לפי׳ זה ואמ״ב דמאי.
רעתו עחפ״ן כאעה וו ואסר לעדכה לו וכסע״כ הדא״ע לעסן ס״ה א* והפור כאהע״ו ל״ה ,ולכן
י״ל עאם לא גלח דעתו נס£הרא״ע סורח עאינה סעודעת די״ל.
בית הבחירה  -קדושין מאירי ,מנחם בן שלמה עמוד סס 216הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

י _______מאה

שער ארבעים

ל 59

ו מצלה לאהוב את ועריות ,מנאסר) משנאיך ה׳ אשנא ובחקוממיך אחמושש

1

ואהבת לרעך במוך .רבי
 ,אלעזר אומר יהי כבוד חברך תביב עליך
 .בשלך• וגדולה מדת האהבה לאהוב את
 .תכירו .שהשוו כבוד חברו לכבוד שמיס.
דתנן רבי אלעזר בן שמוע אומר יסי
כביד תלמידך חביב עליו כשלך וכבוד
חברך כמורא רכך ומורא רבך כמורא
שמיס  .וצריך אדם להורות לחבירו בדרך
הטוב ולהדיחו -מן הדרך הרעה ויאהב
אותו כנפשו .ויהי שמיד מזומן למשות
צרכי חברו וחפציו .וזו סיא האהבה גמורה.
ואם בקש מחבירז שום חפץ ולא נמשה
רלוט אל יאשים את חבירו .אלא •דיננו
! לכף זכות ייאמר אפשר כי לא יכול
• לעשותו ונזדמן לו שום דבר שאיני יודע
י אם כשביל זה נמנע לעשות תפצי .ולא
־ יתגדל על חבירוולא יתמין להתגאות על
תכירו כדי שיהללוהו בגי אדם .אלא
ימין כל מה שיעשה לשם שמיס ואם תשא
לו חבירו אי עשה דבר שלא כדין ימחול
לו מיר .ויסיר מלבו הכעס על חבירו.
ואם הצרו לו הרבה אויביו ושונאיו אל
ישלם להם כשעלס וישלם להם שיבה
שחש רמה וירע כי שובת האדם ורעתו
בעולם הזה אינו אלא מצד חמאיו ואין
ביד האדם להצר את חבירו אס אין לו
סיוע מלמעלה בעינו של חבירו על כן
אל יאשים אדם אלא לחשא־ו ולפשעיו
שנאמר הן בעונותיכם נמכרתם .ובירושלמי
אמרו דרך משל מי שיושב ומחתך בשר.
והנה ידו בסכין .וכי תחזור ידו והכה
ידו להנקם .כך צריך אדם שיחשוב את
חבירו כגופו ולא יעשה להנקס ממט על
מה שעשת לו כי לא ימצא בזה תועלת
לא לגופו ולא לנפשו .כי אולי יריע לו
־ יושר מבראשינה .וגם נפשו תצטער על
שכשל מ״ע ועבר מל לא תמשה שנאמר
לח תקום ולא תטור .ודוקא לרעך שהוא
 ,רעך בתורה ובמצות .אבל אדם רשע
י שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאתו שנאמר
יראת ה׳ שנאות רע  .ואומר הלא

תנלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי.
ושעם שצריך לשנאתו בי ע״י רוב השנאה
שישנאו אותו הבריות הוי יראי’ לשוב
מדרכיו הרעים ויקבל השוכחת .אבל
לאדם שאיט בחזקת ישע [לא] אלא ידיגגי
לכף זנות שאחר בך יתחרה מל מה
שמשה לו .לפיכך ראוי שיתרחק ארם
עצמו מן המריבה .והמרחק עצמו מן
המריבה הוא מכובד תמיד עם הבריות.
שנא׳ כביד לאיש שבת מריב .וקלון לחחרחר
ריב .ואמרו במדרש איש רעים להתרועע
ר״ל מי שרוצה שיהיו לו רעים .יסבול
ויעבור על מדיתיו ואל יתקוטט פמהם
ויקבל אותם בסבר פנים יפות .והמדיח
השונות הללו טרמין שיהיו לו רעים
אהובים יותר מאחים שנאמר יש אוהב
דבוק מאת .ובכלל מצוה זו צריך אדם
להביא שלים בין אדם לחבירו .זנן אמר
דוד ע״ה * Piשלום ורדפהו .יגדיל
השלום דא״ר יוחנן ביח ראשון למה נחרב
על שהיו בה שלש עבירות מ״ז וגלוי
עריות ושפיכות דמים .בית שני למה
נחרב לפי שהיה בה שנאת חגם נרמז
בראשי תיטת איכה ישבה בדד וגו׳איב״ה
רע״ה .ועונש שנאת חנם גדול מאד .כי
אותם שהיו [בהם] השלש עברות מאלו אהר
שבעים שנה .ואותם שלא היה בהסמק
שנאת הנם לא נתגלה קצם  .יגדיל השליה
שהרי הקב״ה שנה בי .אם ישראל עובדי
ע״ז ושלום ביניהם אין מרת הדין יכולה
ליגע בהם שנאמר חבור עצבים אפרים
הנח לו אבל חלק לבס עתה יאשמו.
ומלל מציה זו לאהוב את הגר אעס”
שאינו אחיט שנאמר ואהבתם את הגר
ואתם ידעתם אש נפש הגר .ובכל מקום
הוא ממן כישראל ישראל נקראו עבדים
שנאמר כי לי בני ישראל עבדים פבד
הם וגרים נקראו עבדים שנאמר ולאהבה
את שם ה׳ להיות לי לעבדים ישראל נקראו
משרתים שנאמר ואתם כהני ה׳ תקראי
משרתי אלהיט וגו' והגרים נקראו משרתים
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שנאמר

ft

«u

שעד ארבעים

שערים

שנאמר וכני מכר מלויס מל מ* לשרשו .אפשר שלא עבר .והיו מסתלקין מן
ישראל נקראו אוהבים שנאמר זרע אברכם החשד שכל החושד משרים לוקה בגופו.
אוהבי .והגרים נקראו אוהבים שנאמר על  pצריך אדם לדון את כל אדם לכף
ואוהב גר לשח לו לחם ושמלה .בישראל זמח ונמצא כאלו מרחה על הבריוח
נאמר רצון שנאמר לרצון להם למי ה׳ וירחמו עליו מן השמים .דאמר רק
ובגרים נאמר מולוהיהס וזבחיהם לרצון .גמליאל מאי ונתן לך רחמים ורחמך בל
בישראל נאמר שמירה שנאמר הנה לא המרחם מל הבריות מרחמץ מליו [מן
ינום ולא יישן שומר ישראל .ובגרים השמים] ובל שאימ מרסס טל הבריוש
אק מרחמי׳ עליו מן השמים :
נאמר שמירה שנאמר ה׳ שומר אח גרים.
וק נמצאו מגרים בארבעה מקומות שהם ועל דרך האמת  .רכהו של אמו
רמז לכנסת ישראל כמו שנאמר
r
עמים ואומרים למי מי ש,.מר והים
העולם .זה יאמר לה׳ אני אלו ישראל .זה דודי וזה רעי .שהוא רמז לדו
וזה יקרא בשם יעקב אלו גרי הצדק .ווה סרצופין וכשאדם אוהב אח רמהו כאלו
יכתוב ידו לה׳ אלו בעלי משובה .ובשם מושך ססד ורחמים למסת ישראל כד״א
ישראל יכנה אלו יראי שמים :־
ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך
 QWIQ1ם»ה זו על דרך הפעם .בי חסר .ובזמן שאהבה ואחוה שלום ורעות
 zרעהו של אדם רמז להקב״ה (שהי׳) [תהי׳] בין ישראל הקב״ה מנחם ציון
"—שנאמד רעך ורע אביך אל םע*ב .וכן ובונה ירושלם עיר הקיש .שנאמר שאלו
דמי קראו רעי רכמיב רעי לא אחסר .שלום ירזשלס ישליו אוהביך .רוצה לזמר
וכן ישראל נקראו רעים דבתיב למען בזמן שישראל אוהבק זה לזה אז יטה
אחי ורעי .על  pראוי שיאהוב אש הקב״ה שלום על ירופלם .ואז יעשה
ימקב־ה • וכשם שמצוש הסורה נחלקוה עמט הקב־׳ה טומח עד אק חקר .ויבנה
”בין ארם למקום ובין אדם לשברו .כך בית המקדש שנאמר למען בית ה׳
אלהינו אבקשה טוב לך:
מצות האהבה נחלקת בין אדם למקום
ובין אדם לחברו .זסמפם זה אמרו
במסכם שבח מעשה בגוי אחד שבא לשני
שמאי הזקן אמר לו גיירני על מנח
שסלמדני הורס על רגל אחד דחפו באמת
להקים המשא על החמור
המק שבידו .וכשבא למי הלל הזקן
או על השור  .שנאמר
וגיירו אמר לו למדני חורה מל רגל הקם תקים עמו .והוא הדין לשאר בהמות
אחד אמר לו ואהבת לרעך כמוך .ואמרו אלא שדבר הכתוב בהווה ואמרו ח״ל
במדרש משלי אוהב מהוד לב חן שפחת פרוק וטעון אפילו מאה פעמים חייב
רעהו מלך • מי שהוא אוהב וטהור לב שנאמר עזוב מעזוב הקס הקים .הלך
ואין בלט דופי אלא אוהב החברים מל וישב לו ואמר מאיל ומצדה עליך לפרוק
לט מנדבר להם רטש ומחק להם שפתיו[ .סרוק]פטור .ומכתוב אמר רוכן ולא רבצן
ראוי לאים כזה להיוח רע למלך .ומדרך ולא עומד מחת משאו ולא מפורק .ר״ל
החסידות הוא הדן את חברו לכף זטת .בחנם אבל בשכר בכל ענין חייב  .ואם
וחסידים הראשונים היו משתרלין לדק היא בביח הקברות והוא כהן או זקן
אכל אדם לכף זטח .ואפילו שהיו רואין
פטור :
אס סארם מושה שום דבר שהיה נראה
טצוה זו על דרך הפשט .לפי
* שהקב״ה חם על צמר בעלי
שעובר מטרה היו משחרלין לדק אוחו
לקן ♦סס .והיו מזכץ אוחו בלבן ואומרץ חיים .פל  pראוי לישראל הרחמנים
ללמד

שער אחד וארבעים

מצוה
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(ר )ץ•

stiM

מועדים

וזמניים

סימן שמו

ובעצם לשון הרמב״ם בפ״ו דבית הסחירה (הלכה .ט״ז)

ובעיקר מצות יישוב הארץ בזמן התה ,לרבינו הגר״א

אינו

™ההמזזצ״ל ביאור !;פלא ,דבש״ע אהע״ז (ע״ה) מסיק

אלא מפגי שהוא כיבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם
בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה במנ^^^רת ושביעית שהרי

אעמ_בטה בעלה לעלות ארצה
בשייטת הפוסקים שאשה
?ת״ח !2345*7
בזמן הזה ,,והטעם בראה לי שאין מצווה על האשה עתה

אינה מן ארץ ישראל" ע״ש ,והאי לישנא "שאיגה מן ארץ

לדור בארץ ישראל ,דמשום מצות הנהוגות שם דוקא האיש

ישראל" משמע דבטלה לגמרי קדושת הארץ שאינה ארץ

מצוה עליו לטרוח ולקיים ולא האשה" ע״ש ,ודבריו חמוהין

ישראל ,ולפי זה באמת מקומות שלא כיבשו עולי בבל

שאם מצות יישוב הארץ בוהגת באשה ממן הבית וכופה

אינם כארץ ישראל ,ויש לתמוה שלענין סמיכה בעינן ארץ

את בעלה לעלות עמה או לגרשה וכמבואר בסוף כתובות,

ישראל דוקא ,והרמב״ם גופא פוסק בפ״ד דסנהדרין (ה״ו)

ולמה דוקא בזמן הזה אין מצרה ?‘זג^ויז לעלות וצ״ע

"ובל ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ראויה לסמיכה"

לכאורה.

חיוב

"אכל

בשביעית

הארץ

ובמעשרות

ע״ש ,הרי שגם היום אף שבטלה קדושת עולי מצרים,

ונראה

בדעתו שמצות יישוב הארץ גופא אינו חיוב

ומיירי במקומות שלא קידשו עולי בבל ,הוה ארץ ישראל

כ״כ בזמן הזה ,שאינו חיוב להרחיק נדוד ולעקור

לב״ע

לעולם דירתו עבור מ״ע בעלמא ,ואף אי זיימא שיקיים

לעולמים ,וע״ש ברדב״ז שפירש באמת שהרמב״ם כדעת

בארץ מ״ע בכל רגע ,מ״מ לא אלים מתפילין וציצית

&כו״ס ורלא כמ״ש ,אבל יש לומר עתה לא תלוי בקדושה

וכדומה שהם מ״ע כל רגע ,ומ״מ החיוב רק עד חומש

דק מצד מעלת המקום ,דלכ״ע מעלותיה וסגולותיה לעולמים

מנכסיו ,וכ״ש שאין חיוב לגדוד כדי לקיים מ״ע בעלמא,

וכמו שביארנו לעיל ,ולכן גם מקומות שקידשו עולי מצרים

ויסוד

לחוד אף שהם למצות התלויות בארץ כחוץ לארץ ,יש שם

"וירשתם אותה וישבתם בה" ,והיינו לירש וליישב בתוכה

המעלות וסגולות דארץ ישראל כיון שנכרתה גם עלה

ולא לעזזבה ,ומינה הוכיח הרמב״ן שמצר־ .להתיישב בארץ

הברית ולכן המקום מיוהדת וראויה לסמיכה וא״ש( .ע״ש

גם בזמן הזה ,אבל עיקר המצדה מיירי כשנמצא כבר בארץ

ברדב״ז).

שלא לעוזבה כמ״ש,א) רק מינה שמצרה להתיישב בארץ,

שעיקר

וראויה לסמיכה ,ומשמע

א)

ובעיקר

אסור יציאה

קדושת

לחוץ

ישראל

מארץ

המקום

מאד

לארץ,

יישוב

מצות

מדבריהם

אף

הארץ

שמקיים

יליף

בכך

גמי

לה

הרמב״ן

וארבת

מצות

מדכתיב

כמוך,

לרעך

והאחרונים שם דהאסור

וא״כ למצור ,שחיובו דרבנן מסוערא דלא שרי לצאת דלא דמי למח

לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ היינו לכייל אבל להרויח או

ולישא אשה ,וכ״ש לראות פגי חבירו יש לומר שאין באן אפילו

לראות פגי חבירו שרי ע״ש ,ובן מביא המ״ב לדינא שם (ס»ק
י״ד) בלי חולק\,מע״ג דאיזה כצורר ,לראות פני חבירו בעלמא

קיום מצות וארבת ,דמאן יימר לן דמיירי דוקא כשחבירו נמי
משתוקק מאד לראותו,

דשרי בשביל כך לצאת את הארץ ומגליה האי דינא ,ולא דמי

לו ,וצריך לאוקמי באופן שחבירו בחוץ לארץ ומשתוקק לראותו

זלהאסוד לצאת בספינה לפני שבת דשרי במקום צויד ואפילו
בליאות פני חבידו וכמבואר ברמ״א סי׳ם רמ״ה ,דהתם אינו אלא

ואי אפשר לו לבוא ובה״ג הוא דהתירו הפוסקים ,או נימא דמיירי

אני תמה על המ״א

ן

דרבנן,

וטעם

(תקל״א ס״ק

ז)

רפיא בידן,

האסור

ואולי

לא שייך

כלל

ן אצלינו היום ע״ש בפוסקים ,וע״כ התם שפיר מתירין בכל צורך

שרוצה לראותו לעזור לו ולעודדו והווה ,בכלל גמילות חסדים

בגופו ,אבל לראות פני חבירו סתם לא שרי וצ״ב.
אמגם

לע״ד

נראה

לבאר

האי

דינא

באופן

ונראה

אחר,

אפילו לראות פני חבירו ,אבל לצאת לחוץ לארץ שרי רק ללמוד

דבשם דשרי לצאת לחוץ לארץ לסחורה ואפילו להרתזה בעלמא

תורה ולישא אשד ,או למ״ע אהו־^ ודא שרינן לכל מצדז וכמבואר

וכמבואר בש״ע א״ח תקל״א (ס״ק ז) ומקורו מריש פ״ג דמ״ק

בקידושין לא :ע״ש ,ומגלן דשרי לצאת אם כוונתו רק לראות

(וע״ש

בריטב״א

שדעתו

דתלמיד

חכם

ואדם

חשוב

לא

יצא

לרעך

להרוחדה בעלמא) ,ואף דלא שרי ק־^^ת אלא לצורך ,נראה שרבוי

כמוך לא מסהברא דשרי לבטל בשביל כך מצות יישוב הארץ

המסחר לטובת האר^ שבזה יתרבו ז>יושבים וגרים שם בק^עו^

(עו ):שאסור ללוות עד חוץ לארץ

וע״כ התירו לצאת למסחר גס להרחזה ,דמה נמי צורך ,שהתירו

אפילו לרבנן ע״ש .והיינו טעמא שלמצות לויה אפילו לתלמיד
חכם אין היתר• יציאה אפילו בדרך *עראי ,והיאך שרינן כאן

בצורך כל דהו להקל על יושבי הארץ שיתרבו הבאים ,ויש לומר

פגי

חבירו,

ואף

אי

גימא

שמקיים

והאסור לצאת ,ועיין גיטין

בכך

מצות

ואהבת

לראות פני דבירו לחוד___ _____________________________ .

A

שמטעם זה גופא התירו גמי המוסקים וסתמו לדתיר בכל צורך
אפילו

לראות

פגי

חבירו,

שאין

העולה

ארצה

צריך

לינוזק

שמסיק "פ״ע

לעולם מחביריו בחוץ לארץ ,שיכול לצאת שם ע״מ לחזור גס

של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת וכו׳ ואלו

לד,אי צורך ,דלא גרע מיציאה להרוחה בעלמא ,דעיקר דירתו

הן גמילות חסדים שבגופו ע״ין להם שיעור ,אף על פי שכד

נשאר בארץ ,וזהר עיקר המ״ע לקבוע דירתו בארץ ולא לצאת,

כל

ובאקראי נראה ,שהאסור מדרבנן והתירו לכל צורך גם להנ״ל

ועיין היטב בלשון הרמב״ם ר״פ

מצות

אלו

מדבריהם

הרי

הן

בכלל

הדברים שאתה רוצה שיעשו
לאחיך בתורה ובמצות" ע״ש,

>

וכן אדרבה יבוא ד,וא לבקר אם צריך

שיש

בזה

אבל

כוונתו

קיום

דמ״ע

י״ד דאבל

ו^הזבת

לרעך

כמוך,

לך אחרים ,עשה אתה אותן
הרי שממצה רק

של

וארבת

דלמצות

וארבת

לרעך

כמוך

מדבריהם
ודבריו

אף
צ־׳ב,

שהקילו דרבה בהאי

עולים

ארצה

וא״ש

אסור מהטעם שממו שיתרבו מעקרא
<שוב

מצאתי גם

ר״קרן

אררד"

שהאסור

לצאת ע״מ לחזור רק דרבנן וכמ״ש).

שיעור.

אמנם עיקר דדיתר לצאת להרmד המבואר בפוסקים וברמבים

וחכמים חייבו משורש האי מצודד ,דברים אלו ,וא״כ עיקר החיוב

בפ״ה דמלכים צ״ב ,והכ״׳ם שם מביא שכך מבואר בירושלמי,

נראה

לרעך

כמוך

אין
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שאלות ותשובות מהרי"
[ואלו תשובות של דודי מאור הגדול ריש גלותא מה״ר יעקב ם׳׳ל זלה״ה] א)

סימן א
[וזאת השיב לאחיו מה״ר זלמן ז״ל] א)
יקוחיאל ס״ל שי׳.
ובו /אדוני מורי ורבי אמי ידי׳ האשל הגדול מה״ר
ארז ,שבלבנון
ה
r
׳
nn״|HMS«7n
א אחרי אשר גזרת על עבדך לנסותו ,לא יכולתי לעצור מלהשיב עוגי דעתי על שאילתד,
אף כי ידענא דבבית מדרשא שלך רבינו אינם צריכין לפני ב) ,ראשי׳ ג) דברי פי חכם חן,
הן מאי קשה טפי איראה מאהבה שפירש החכם על זאת  /ומטיבותא דמר אמינא דלא דמו

כלל ,גבי אהבה כתיב בהו בבל ישראל ואהבת לרעך במוך ־ ,ומהו הריבוי "את" דמרביגן ת״ח,
צ״ל היבה יתירה ואהבה עזה להדבק בהן ולאהוב אותן כנפשןד) ,כאשר התפאר החסיד*

חיתי לי בי אתא דינא דצורבא מרבנן לקמן לא מנהג׳ רישא אבי סדיא עד דמהפיכנא מכותיה,
וכן ההוא מאן דהו דאמר פסלינא ליד .לצורבא מרבנן לדיגא דרחימנא ליה כגפשאי ואין אדם
רואה חובה לעצמו« ,ולכי האי גוונא אתא קרא להוסיף בהן אהבה על שאר בני ברית ,ואפי׳
הכי אמ שכרו גדול כמאן דרוזים» מרבנן דהוי איהו גופיה צורבא מרבנן ,וטעמא כדפי׳ לעיל
וברחילק בסמ״ק*.
אבל אח ה׳ א־לד״יך תירא ,בזה נתקשה החכם ע״ר .לפי שהוא !רחוק] ה) מן הדעת לרבות

יראת בשר ודם על מכירו ,וקרא כתיב האותי לא תיראו וגו׳• וכתיב ה׳ לי לא אירא וגו׳’,
וכאלה [וכאלה! א) ,הכל גלוי ו) לאחר כמד .ובמד .מקראות שמורות שאין ליראה מבשר ודם

בלתי מהשי״ת לבדו .והיה נראה בעיני הח^פ^׳ל אם ד״יה מרבה שום דבר ח״ו מיוזזי בב׳
רשויות ,ופן יעשוהו ע״ז ח״ו ביון שציותה תורה לירא אותו ,ועל בן פירש ורצה לקבל שכד
על הפרישה כדי להורות לתלמידים שכולם לאו דווקא כדי שלא יעמיקו ה״ו ויבואו לידי

מכשול .ואף על גב דכתיב איש אמו ואביו תיראו* ,הא הקש׳ התו׳« מאי שנא דקמתמה טפי
א) ע״פ מ.
ה) כצ״ל.

ב) לפנים ,רמ״ה ומ.
ו) גלוי לא7ו[ני] כמה ,ח.

סימן א :שו״ת רמ״ד ;.מ .עמוד  1סי׳ א .נראה
דסי׳ א וב השובה אחת היא.
 1ב״ק מא ,ב( .ציין שיסה מקובצת ומהרש״א
שם) ,פסחים כב ,ב ,קידושין נז ,א ובכורות ו ,ב.
 2ויקרא יט יח.

 3שבח קיס ,א.
 4רדחיל בצ״ל ,עיין שבת כג ,ב וכן גרסת
חסמ״ק סוף סי׳ ד ,וזה דלא כגרסת הגר״א שם
בשבת ,ועיין חידושי אגדה של המהרש״א שם.
 5בהגהות סמ״ק סוף סי׳ ד ובסמ״ק צוריד הוא
בגוף חס&״ק ז״ל *קשו! אחרי שפירש לעיל
שמעלת האהבה יתירה על מעלת היראה גבי

ג) ראשית ,מ.

ך) כנפשו ,כצ״ל.

הקב״ה למה לא פירשו גבי חכמים שכר האהבה
גרול משכר היראה .ואמר מורי הר״ר יצחק
מקורביל שאהבת• חכמים נזכרת במקרא בלא
הכמה שכל אדם מישראל מוזהר לאהוב חבירו
אפילו בלא הבמה דכתיב ואהבת לרעך כמיד,
אבל ביראה איו אדם מוזהר כי אם לירא תלמידי
חכמים ,וא״כ שבר אהבתם אינה גדולה משכר
יראתם".
 6ירמי׳ ה בב.
ד תהלים קיזז ו.
 8ויקרא יס ג.
 9יבמות ו ,ב ד״ה יכול.
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שאלות ותשובות מהרי״ל

אמורא מקדש מאמורא דאב ואם ,דגבי מקדש תניא יכול יתיירא וכו׳ ,ותירצו "דגבי אביו
ששיטא שלא ישתחרר ,לו לשם אלהוח ,אבל גבי מקדש איצטריך דהוי דבר שבקדושה" .ולתירוץ
זה הכי נמי ת״ח הוו דבר שבקדושה מחמת דברי תורה שבלבבם כדדרשינן» ק״ו ת״ח שכל
גופו אש כר ,וכן האי» צורבא מדרבנן דמרתוז ,אורייתא הוא דמרתחא ליה ,וכן מצינו גבי
מעשים משונים שעשו בתפלתם וכשהיו דורשים נשרפו עצי השדה ועוף הפורח ופי׳ התום׳ ־נ
שהדברים שמחים כיום נתינת באש ,וכל זה מורה דת״וו הוה דבר שבקדושה ,וכיון דמיעוגז
קרא גבי מקדש דאה לירא מפניו והכא ליכא מיעוט אם כן אתו למטעי .ולא דמי לאב ואם
דבל אדם יש לו אב ואם ורוב העולם עמי הארץ ופשיטא שלא יכעיסנו קאמר ,דמאיזה טעם
יעשנו אלהות .אבל ת״ח לא הוצרד לומר שלא יכעיסנו דבלאו הכי ידעיגן זה כדדרשינן
בחלק « כל החולק על רבו וכו׳ ,בל המהרהר אחר רבו כף וסובא דאיתא התם ,ואם בא לרבות
ןת׳׳ח שאינו] ז) רבי צ״ל שאינו גדול ממנו ,דאי גדול אע״ם שלא למד ממנו יש לו דין רבו
כדפי׳ חתו׳ גבי שמואל שרצה עלי להענישו על שהורה בפני רבו אף על גב שלא למר לפניו
שהרי עתה הביאוהו אליו ,ע״ש פרק אין עומדין» ,ואם כן צריך לרבות שקול ,ומהסברא הדהיא
זו שיראה אותו הואיל וגדול במותו מ) ,אלא על כרחיך גדול ממנו ,ילהכי לא צריך קרא
כדפי׳ .ואם כן תירוץ שני של התו׳" שחילקו גבי מקדש ,דגבי אב ואם שייר מורא שלא
יכעיסנו ,גבי י) מקדש מוצא בדוחק ,נטי ניחא.
ורבי עקיבא ע״ה בא וחידש לרבות ת״ח ואין צריד מיעוט כמו מקדש כיון דכתיב גבי השם,
שמע מינה שמורא חקב״ה למעלה ממורא בשר ודם ,ו״את" טפל הוא ,והוד ,כאלו כתוב אני
ויי] יא) ,מורא למעט ממורא ,וכן דרשינן את בשרו הטפל לבשרו וזהו שערו •« וכו׳ ,ד",נ "את"
טפל הוא .זאיצטריד נמו ליראה ממנו ,ואפילו היכא דליכא בעם כנץ אביי» כי הוה אזיל
מקמי דרב יוסף הוה אזיל לאחוריה עד דשפיד כרעיה דמא ,אף על גב דרב יוסף סגי נתור
הוה ,ומ כי הזא לאודנא דחמרי׳ דרב יוסף » ,וכה״ג טובא שמצינו שהיו יראים אותם בל□
וכן כל ת״ח שמשב לפני רבו ואץ שפתותיו מדובבות " כו׳ ומוקי ליה בתלמיד .וכן רבי
עקיבא" 1שאמר תמיהני אם יוציא שנה אההוא מאן דהו דצחבו פניו על שהשיב את הזקן
רבי טרפון .ובז מוכח הלשון דקאמר בא רבי עקיבא ולמד כר ,ולא אמר ודרש כו׳  ,*°כלומר גס
הם רצו לדרוש אלא רבי עקיבא למד לחם וחילק דלא קשח מידי.
ט) כמותו אע״פ שאינו גדול
ח) ומה סנרא ,ת.
ז) ע״פ רמ״ה ,דפוס האנווא ומ.
ממנו ,רמ״ה .ונראה שגרסת שאר הספרים יותר נכונה ,עיין תוט׳ ב״ק מא ,ג ד״ה לרגות.
יא) ע״פ מ.
י) אגל במקדש אין יכול למצוא אלא בדוחק ,ע״פ תוס׳.

 10מגינה כז ,א.
 uתענית ד ,א.
 12סוכה כה ,א ד״ה כל והגינה טו ,א ד״ה שובו.
 13סנהדרין קי ,א.
 14ברכות לא ,ב ד״ה מורה ,ועיין תה״ד סי׳ קלה,
 15סוכה ו ,א.
 16יומא גג ,א ושם אימא רבא ,ולעי עי׳ ר״ת
הגרסא רבא מוכרחת.

ד 1קידושין לג ,א.
 18נוטמוה מר תכויגה ,כצ״ל ופרש״י מרירות
מהמת אימה ,שכה ל ,ב.
 19מנחות סח ,ב.
 20בב״ק מא ,ב ,קידושין נז ,א ובכורות ו ,ב
הגרסא כדברי רבינו ,אבל בפסחים כב ,ב הגרסא
.שדרש" ,ע״ש.
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נתיב אהבת ריע

•

פרק א

בספר מעלי (כ״ז> ריעך וריע אביך אל תעזוב מאח רהוק .וד״ל אף כי בשכנים לא היה הקירוב
ובית אחיד אל תבא ביום אידו טוב שכן הזה שאין השכן בא להיות שכן אליו ולבקש
קרוב מאח רחוק .שלמה המלך ע״ה ר״ל כי האדם החבור אליו ,ועם כל זה שייך אצל שכן קרוב,
יתחבר בחבר ובריע הטוב ואל יעזוב אותו ואף דסוף סוף יש להם קירוב כאשר הם שכנים ביחד.
ריע אביו לא יעזוב ,ואל יבא בית אחיו ביום אבל האח אין חבור שלהם מתחברים כי יקרא
אידו רק אם ימסד לו דכר וירצה לשאול עצה אה בין שהוא קרוב ובין שהוא רחוק ולא כן
יב^נ^נו שהוא יותר טוב לו מאחיו .וזה בי השכן כי לא נקרא שכן רק אם הוא קרוב ומפני
הריע שהיה איש רחוק ונתקרב אליו ,מזה תוכל כד השכן הוא יותר טוב .ומה שאמר ודיע אביך
לדעת ולהבין כי החבור הזה הוא גדול יותר שאם אל תעזוב יש לפרש כמשמעו שהוא ריע אביו
לא כן לא התחבר אליו ומפני כך גדול החבור בלבד ,ואף כי ריע אביו לא נתחבר אליו מכל
שלהם .ולא בן אחיו שאין החבור שלהם רק מצד מקום לאביו נתחבר וזה יותר מן חבור האחים
שנולדו מן אב אחד ואין החבור הזה כמו החבור שלא היה שם חבור כלל .ויש לפרש ג״ב ריעך
של הריעים .ודבר זה תבין ממה שמקדים רחוק זריע אבין• כלומר אותו שהוא ריעך שגם היה
קודם קרוב שנאמד (ישעי׳ נ״ז) שלום לדחוק׳ *״ריע אבין• כלומר אבותיה ודבר  ntענין גדול
ולקרוב ואמרו (ברכות ל״ד ,ב׳) במקום שבעלי מאוד שיאהב את ריעו כמותו .אבל דבר זד ,בשביל
תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים שישראל הם עם אחד ומצד זה ראוי שיהיו ישראל
לעמוד׳ מפני שהיה מרחוק ונתקרב והחבור שלו כמו אדם אחד לגמרי ,וכאשר אין האהבה לחבירו
יותר ולכך מקדים לו שלום שהשלום הוא החבור כאלו היה איש אחד דבר זה באלו לא היו ישראל
וחבור הרחוק קודם .ועוד יש הפרש כי האח נקרא עם אחד ,ולכך המצוד ,בישראל ואהבת לרעך
מצד התולדה ואין שם האח רק מצד שיש להם כמוך .וכבר בארנו בפרק משד ,קבל כי דבר זה
אב אחד שהוא התחלה להם ואין זה מצד עצמם ,שאוהב הבריות הוא אהבת השם יתב׳ גם כן,
אבל שם הריעות הוא מצד החבור בעצמם ולפיכך כי מי שאוהב את אהד אוהב כל מעשר ,ידיו אשר
יותר חבור הריעים מן האחים שהאחים מצד עשה ופעל׳ ולפיכך כאשר אוהב את ד״שם ית׳
התולדה הם מן אב אחד בלבד ולא מצד עצמם אי אפשר שלא יאהב את ברואיו ואם הוא שוגא
ודבר זה מבואר .אמנם פי׳ ואל תבא בית אחיך הבריות אי אפשר שיאהב השם ית׳ אשר בראם.
ביום אידו לא מוכח רק כמשמעו שלא יבא לבית וכן כבור חבירו אשר נברא בצלם אלהים נחשב
אחיו ביום אידו כי צער הוא אליו׳ שבאשר יש כבוד המקום .ובמו שבארגו למעלה באריכות
לארם איד ויראה אותו אדם אחד אפילו הוא אחיו בנתיב גמילות הסדים אצל כבוד אורחים שנחשב
הוא צער אליו׳ אבל אוהבו וריעו יראה אותו
זה כמו הקבלת פגי שכינה וכמו שבארנו!
ואין לו צער מריעו כי אוהבו הוא ואהוב אליו ובת״ב (ויקרא י״ט) ואהבת לרעך כמוך ר״ע
ודבר זה נחת רוח אליו׳ וגם זה מוכיח כי יותר
אומר זד ,כלל גדול בתורד -בן עזאי
גדול האוהב מן אחיו .ואמר אח״ב טוב שכן קרוב אומר זה ספר תולדות אדם הוא בלל יותר מזה.

נתיבות עולם
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ויש לשאול במדרש הזה למה ואהבת לרעד כמוך
'©ל גדול בתורה .ובגמרא בפ׳ במה מדליקין
;שבת ל״א ,א׳) מעשה בגזי אהד שבא לפגי שמאי
אמר ליה גיירני על מנת שתלמדני בל התורה
רגל אמת דחפו כאמת ד״בגין
כלה כשאני עומד
שבידו בא לפגי הלל גיירו אסר ליה דעלד מני
למברך לא תעביד זו היא כל התורה כלה ואידך
פירושא הוא זיל גמור .פי׳ שם רש״י דעלך סגי
לחברך לא תעביד ,ריעך ריע אביך אל תעזוב
זה הקב״ה אל תעבור על דבריו שהרי עליך
שנאוי שיעבור הברך על דבריך׳ ל״א תברך ממש
בגת גגבד ,וגדלה ניאוף ורוב המצות ,אידך שאר
דברי תורה פירושא דד,א מלתא הוא לדעת איזה
דבר שגאוי זיל גמור ותדע.ןושגי הפירושים של
רש״י הם רחוקים מאוד .ועוד קשה בת״ב דקאמר
בן עזאי זה ספר תולדות אדם הוא כלל יותר
מזה מה עגיו זה ספר תולדות אדם לכלל גדול
בתורה .ונראה לפרש ,כי מה שאמר מה רסני לך
לחברך לא תעביד ,כל זה מפני שאוהב לחבירז
כסו שהוא אוהב את עצמו׳ וכל זד ,שדאזי לאהוב
את הבירו מפני שנברא הבידו בדמותו ובצלמו,
ומפני שיש להם דמות וצלם אהד הרי בצד הזה
הבירו והוא עצמו דבר אהד כאשר יש להם צלם
אחד לגמרי .והדבר שהוא במעלה העליונה באדם
הוא שיהיה לו הצלם הזד ,בשלימות ,וכמו שאמרו
ז״ל במס׳ אבות (פ״ג) חביב האדם ,שנברא בצלם
אלהים וכאשר אוהב את חבירו שנברא בצלם
אלד,ים ,ואז האדם הזה צלמו צלם אלהים ולבך
הוא אוהב את חבירו במותו שנברא בצלם אלהים
וצלם אחד להם ,וכמו שהתבאר לפגי זה ויתבאר
אוזר זה ,ודבר זה תכלית התורה שיקנה האדם
מעלה זאת העליונה הוא צלם האלהים .ולכך הוי
שפיר מד ,שאמר ואידך פירושא ,כי כל התורה
כולה פירוש באיזה צד יגיע למדרגה הזאת שיהיה
האדם בצלם אלד,ים לגמרי .ולכך המצות עשה
בתורה הם רמ״ח כמנין איברי האדם ואיברי
האדם הם צלמו ,וכבר בארנו זה למעלה בנתיב
התורה ג״ב ע״ש .ולכך אמר (ר׳ עקיבא) [בן עזאי1
בי זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלד,ים את
האדם בדמות אלד,ים עשה אותו הוא כלל יותר,
כי מה שיש לאדם תולדות בשביל זד ,הוא לגמרי
בדמות אלהים שאם אין לו בנים כאלו הוא ממעט
הדמות ,שכך אמרו (יבמות ס״ג ,ב׳) כל שאינו
נתיבות עולם
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עוסק בפריה ורביד ,באלו הוא ממעט הדמות שנא׳
בדמות אלהים עשה אותו וסמיך ליה ואתם פרו
ורבו וגו׳ .והדבר הזה מפגי בי הדמות הוא צריך
שיהא נשאר קיים ,וכאשר עוסק בפריה ורביד,
הרי הוא מוליד בדמותו ובצלמו וזה נקרא דמות
גמור ,ולפיכך אמר זה ספר תולדות אדם בדמות
אלד,ים עשה אותו הוא כלל יותר .וזה דווקא כאשר
יש לו תולדות וכל התורה הוא פירוש זה באיזה
ענין מגיע האדם למעלה זאת והוא ע״י מצות
עשה שהם רמ״ח כנגד אברי האדם שהם צלמו
כמו שבארנו זה במקום אחד .כך פי׳ ת״ב .ועוד
כי בפסוק זד ,נאמר בפי׳ זד ,ספר תולדות אדם
ביום ברוא אלהים את האדם בצלם אלד,ים עשה
אוחו .ובזה הפסוק נזכר כי כל תולדות האדם
נבראו בצלם אלהים .וכלל זה יותר מן ואהבת
לרעך כמוך׳ כי ואהבת לרעך כמוך משמע כמוך
ולא יותר ואם הוא מתבזה א״כ תבירו ג״כ יהיה
מתבזה שהדי לא כתיב אלא ואהבת לרעד כמוך
ולא יזתר מן כמוך ,אבל פסוק זד ,לא כתיב כמוך
רק בדמות אלהים עשה אותו לכך הוא כלל יותר
ויותר! !.הגרסא בילקוט בס׳ בראשית ר׳ עקיבא
אומר ואהבת לרעך כמוך זד ,כלל גדול בתורה
בן עזאי אומר זד ,ספר תולדות אדם כלל גדול
בתורה .ר׳ עקיבא אומר ואהבת לרעך זה כלל
גדול בתורה שלא תאמר הואיל ונתבויתי יתבזה
חבירי עמי הואיל ונתקללתי יתקלל חבירי עמי
אם אתה עושר ,כך דע למי אתה מבזה בדמות
אלד,ים עשה אותו ע״ב t .וניאד■ כי טעות סופר
הוא כי מה שאמר שלא תאמר וכו׳ הכל דברי
בן עזאי הם שאמר כי זה ספר תולדות אדם כלל
גדול יותר ,ועל וה קא«ר כי לכך הוא כלל גדול
יותר שלא תאמר כי מן ואהבת לרעך כמוך משמע
שאם נתבזה יתבזה וזבירו עמו לכך זה ספר
תולדות אדם הוא כלל גדול יותר ,כך הגרסא
וכך הוא בב״ר בם׳ בראשית׳ כך פירוש ח״כ»
ועוד יראה פי׳ זה מה שאמר כי זה ספר תולדות
אדם הוא כלל יותר ,שר״ל כי זה ספר
שהיא התודה ראוי הוא אל תולדות האדם שהם
כלל המין ואליהם שיין הספר הזה לא אל הפרט,
כי הפרט במה שהוא פרט בודאי ובאין ספק הוא
יש בו קצת שנוי במה שהוא פרט זר" ואין התורה
רק אל הכלל במה שהוא כלל .ולכך אמר בי זה
ספר תולדות האדם הוא כלל יותר ,כי כל התורה
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אינה רק שהיא צורת הכלל ,ולכך התודה היא
רמ״ה מצות עשה כמספר אברי האדם כמו
שאמרנו למעלה ,ודבר זה עמוק מאוד .אבל פי׳
ראשון עיקר שבך מוכח המדרש ועיין עוד ותמצא
בחבור עין יעקב בהקדמת הכותב שמצא בחבור
מדרש אהד וז״ל ,בן זומא אומר מצינו פסוק
כולל יותר והוא שמע ישראל וגו׳ .בן ננס אומר
מצינו פסוק כולל יותר והוא ואהבת לרעך כמוך.
שמעון בן פזי אומר מציגו פסוק כולל יותר והוא
את הכבש האוזר תעשה בבוקר וגו׳ .עמד ד׳ פלוני
על רגליו ואמר הלבה כבן פזי דבתיב ככל אשר
אני מראה אותך את תבנית המשכן וגו׳ .ופי׳
מדרש זה כי מ״ר שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳
אהד כלל גדול ,ר״ל פסוק שמע ישראל על יד
מצוה זאת הוא הדבוק בו ית׳ לגמרי ובפרט בתיבת
אחד וכמו שהתבאר למעלה בנתיב התפלה ע״ש,
"זכמו שכתוב אהר זה ואהבת את ה׳ אלהיך בכל
לבבך ובודאי האהבה הוא הדבוק בו יתב׳ לגמרי
כדכתיב לאהבה את ה׳ אלהיך ולדבקה בו .ולכך
שמע ישראל הוא כלל גדול בתורה ושאר המצות
אינם רק פירוש באיזה ענין יהיה לאדם הדביקות
הגמור ,וזה כאשר הוא שומר התורה וכל המצות
הם הכנה אל הדבוק הזה׳ ובמצות שמע ישראל
הוא עצם הדבוק הזה .ואמר בן נגס ואהבת לרעך
כמוך הוא כלל גדול יותר ,וזה כמו שאמרנו כי
זה שהוא אוהב רעהו כמותו לגמרי דבר זה מצד
שהוא אדם בשלימות וזה כאשר יש לו צלם אלהים
בשלימות ,ודבר זה הוא על ידי מצות התורה שהם
רמ״ח והם משליטים צלם האדם ואז אוהב לריעז
כמותו לגמרי ,מפני כי דעהו ג״ב נברא בצלם
אלהים וצלם אהד להם כך פירוש זה .מכל מקום
נוכל לפרש ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול
בתורה כמו שפירש רש״י׳ וכך יש לפרש הגמרא
ג״כ כי כאשר מה דסגי ליה אינו עושה להבירו
בל שט וקל והומר שאינו עושה למי שבראו
מה שהוא שנאוי לו יתב׳ וזהו בל התורה .ועוד
דודאי שנאוי לוזבירו כאשר עובר מצות הש״י
ולכך אמר ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול
בתודה ,כי כמו שאינו עושה לעצמו דבר שהוא
שנאוי לעצמו כך לא יעשה לתבירו דבר שנאוי,
ובודאי שנאוי לחבירו שיעשה האדם דבר נגר
הש״י .אך לשון התלמוד שאמר מה רסני עלך
למברך לא תעביד לא משמע פירוש זה ,ועוד
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קשיא לי למה לא אמר בגמרא מה שהוא שנאוי
אל אלהיך לא תעשה ובודאי כל העבירות שנואים
אל הש״י ,וכן לר׳ עקיבא דאמר ואהבת לרעך
כמוך זה כלל גדול בתורה למה לא אמר ואהבת
את ה׳ אלהיך הוא כלל גדול בתורה כי מי שהוא
אוהב הש״י בודאי אינו עובר את דבריו .ומכל
מקום אין זה קשיא כל כך דלא ידעיגן איזה דבר
שנאוי אל הש״י וא״כ לא למדו כל התורה על
רגל אהד׳ אבל אדם יודע מה שהוא שגאוי לו
וזה לא יעשה לזזבירו ,אבל מבל מקום הוי מצי
למימר ואידך הוי פירושו דבלאו הכי צריך לומר
כך .ולפי מה שאמרנו לא קשיא ,בי לא בא אמר
רק כי מה הוא שלימותו של אדם ועל זה אמר
כי שלימותו האחרזמז מה שנברא האדם בצלם
אלהים והוא מעלתו העליונה ,ומעלה זאת יש לו
כאשר אוהב את מכירו כמותו מטעם אשר התבאר,
ושיהיה אוהב את חבירו כמותו דבר זה אי אפשר
דק כאשר יש לו מעלת הצלם לגמרי ,ודבר זה
איגנ״רק כאשר יש לו התודה שהם דמ״ה מצות
עשה שהם צלם האדם(.ואל יכשה לד הרי דרש
ר׳ עקיבא והי אחיד עמך חייך קודמיו לחיי הברך
ואיד יהיה מקיים ואהבת לרעך כמוך ,כי דבר
זה ענין אחר ,דלעגין חייו בודאי חייו קודמים,
רק לענין האהבה שיהיה אוהב אותו בזה יהיר.
אוהבו כמותו!.ומה שאמר כן פזי את הכבש האחר
תעשה בבקר הוא כלל גדול בתורה יותר ,רצה
לומר מה שהאדם עובד הש״י בתמידות הגמור
והוא עבדו ,וכמו שהעבד לא סר עבודתו מן אדון
שלו דק הוא עובדו תמידי ,זלכך אמר את הכבש
האתר תעשה בבוקר וגו׳ שזח נאמר על קרבן
תמיד שהר וערב דבר זה הכלל בתורה׳ שתכלית
המכוון שיהיה האדם עבד להקב״ה וכל שאר
התורה פירושא שע״י המצות הוא עובד את בוראו
לגמרי .ואמר דהלכה כבן פזי משום דכתיב ככל
אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת
תבנית כל כליו וכן תעשו .ומדשנה הכתוב לומר
ובן תעשו וכבר הזהיר לפגי זה על עשיית המשכן,
וכפל אזהרה הזאת מפני כי דבר זה הוא כלל גדול
בתורה הוא העבודה ולכך שנה בו לומר וכן תעשו
לחזק הדבר ביותר ,כי צוואת המשכן הוא על
העבודה .ומ״מ התבאר לך בדברים אלו אשר
אמרנו כמה גדול הוא אהבת הכירו שהוא כלל גדול
בתורה:
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V-tנתיב•

נתיב אהבת ריע פרק א

ובפרק תפלת השדוד (ברכות כ״ה ,ב׳) ת״ר
כשחלה ר׳א נכנסו תלמידיו לבקרו
אמרו לו ר׳ למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי
"עד",ב .אמר להם הזד,רו בכבוד חבריכם וכשאתם
מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים ומנעו
בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי ת״ה ובשביל
כן תזכו לחיי עד",ב .מד .שאמר הזהרו בכבוד
חבריכם כבר בארגו ד״ז בפרק ר׳ אומר למד .ע״י
דבר זה זוכה לעד׳״ב ,כי הכל הוא בשביל המעלה
העליונה שברא ד׳ש״י את האדם בעלם אלד,ים׳
כי מעלה זאת מגיע עד עד",ב כי אי אפשר להיות
דבר על מעלה זאת מה שנברא האדם בעלם
אלהים ,וכמו שבארנו דבר זה אצל חביב האדם
שנברא בצלם אלהים ,בי מעלה זמדדיגד .זאת
איגד .למלאכים ומאחר שמרריגה זאת אינה
למלאכים אם כן מדריגה זאת מגיע עד עד׳״ב,
וכאשר מכבד את צלם אלהים הזד .דבק בעה״ב
כיון שנותן כבוד אל האדם שנברא בצלם אלהים.
וכבד בארנו אצל הביב האדם שנברא בצלם
אלהיט׳ כי הגלם הזד .הוא אור עליון שזורת על
האדם וכמו שהתבאר שם ,ואור זה הוא אור עד׳״ב
כאשר תבין בחכמה׳ ולכך אמרו (שם) המלבין
פגי חבירו אין לו חלק לעה״ב ,כי הוא מכבה
ומפסיד את האור הצלם הזה אשד אודו מן עד",ב
ולכך אין לו חלק לעולם הבא ג״כ כמו שבארנו
אצל המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבא
ע״ש .והחטא הגדול הזד׳ שהוא מלבין פגי חבירו
אמרו עליו בם׳ הזהב (ב״מ נ״ט ,א׳) אמד ר׳
המא תגי תנא קמיה דר׳ נהמן בד יצחק כל המלבין
פגי הבירו ברבים כאלו שופך דמים אמר ליד.
שפיר קאמרת דהזיגא ליה דאזיל סומקא ואתא
חיורא .א״ל אביי לרב דימי במערבא במאי זד׳ירי
א״ל באחוורי אפי דא״ר חגינא ד׳בל יורדי׳ לגיהנם
חוץ מג׳ הכל מלקא דעתך אלא אימא כל היורדים
לגיהנם עולין חח מג׳ שיורדים ואינן עולין ואלו
הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבית ברבים
והמכנה שם רע לחבירו .מכנה הייט מלבין אף
על גב דדש ביה בשמיה .אמר רבד׳ בר בר הגד׳
אמר רבי יוחנן טח לו לאדם שיבא על ספק אשת
איש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מדדרש
רבא דדרש רבא מאי דכתיב ובצלעי שמחו ונאספו
קרוע ולא דמו אמר דוד לפני ד׳קב״ד׳ רבש״ע
גלוי וידוע לפניך שאם ד׳יו מקרעין בשרי לא היה

עולם

גג

דמי שותת לארץ ולא עוד אלא אפי׳ בשער.
שעוסקים בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא
על אשת איש מיתתו במד .ואני אומר להם מיתתו
בחנק ויש לו חלק לעוה׳ב אבל המלבין פני חבירו
ברבים אין לו חלק לעוד׳״ב ואמר מר זוטרא בר
טוביא אמר רב ואמרי לד׳ אמר רב חנא בר ביזנא
אמר ר״ש חמידא ואמרי לה א״ר יוחנן משום
רשב״י נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש
ואל ילבין פני חבירו ברבים מנא לן מתמר דכתיב
היא מוצאת והיא שלחד׳ אל חמיה .ומד׳ שאמר
כל המלבין פגי חבירו כאלו שופך דמים׳ אין
הפירוש מפגי דאזיל סומקא ואחא חיורא דא״ב
מאי קאמר ליד׳ שפיר קאמרת הא הוא ג״כ כך
אמד בשביל זה .אבל מד .שאמד המלבין פגי
חבירו כאלו שופך דמים׳ הוא עניו פנימי כי מי
שמלבין חבירו ד׳וא שמכבד׳ אור הפגים שהוא
האדם כמו שמכבד׳ את הנר׳ וזה נקרא ש״ד של
אדם׳ כי צלם חזה יש לו ענין נפלא מאוד והוא
צורתו של אדם ,ולפיכך מי שמלבין ומבטל אח
צלם פניו עד שהוא מלבין אותו ומכבד ,את אורו
זד ,נקרא שפיכת דם .כי אין שפיכת דם רק ביטול
האדם וזד .שמלבין את פניו של אדם הוא מבטל
את תואר הכרתו של אדם שהוא צלמו והוא בטול
האדם ג*כ כי צלמו הוא האדם ,וכאשר בא לברא
את האום אמר נעשה אדם כצלמט ,לא אמר נעשה
אדם בעל שכל רק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו
מוכח כי עיקר האדם הוא צלמו ודמותו .ולפיכך
אמר המלבין פני חבית כאלו שופך דמים ,כי
המלבין מבטל צורת האדם כי הפנים של אדם
הוא הכרתו שהוא עיקר האדם שבו יוכר ויובדל.
והכתוב אומר שופך דם האדם באדם דמו ישפך
כי בצלם אלהים עשה את האדם ,שמזה תלמוד
כי לכך שופך דם האדם חייב מיתה מפני שהאדם
גברא נצלם אלד,ים וצלם זה הוא מבטל באשר
שופך דם האדם .והמלבין את פניו הרי מבטל
צלמו ג״כ כאשר מלבין פניו והוא צלמו אשר
נברא בצלם אלהים ,והבן הדברים האלו:
רמה שאמר חוץ משלשת פירוש דע כי כל חוטא
הוא ראוי שיהיה יורד לגיד׳נם ,לפי
שהחוטא הוא יוצא מן המציאות לעשות מעשים
שהם מעשים חסרים טטים אהר ההעדר ,ולפיכך
נמשך אהר זד׳ הגיד,גם שהוא מקום תוהו ובוו׳ו׳
ומפני שאין זד ,רק נטיד .בלבד ולפיכך עולים
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רטר

מותר לעוברי עבירה לעשות בל מדעית נשמע לנו רק שיהיה אוהב אח זולתו כעצמו
המגונות ,ומןמ׳י-ז אמר כי עמך הסליחה למען ובגופו ,אולם בעצמותו יש גם כן הבדל ,מה
תורא ,שע״י שהקב״ה הוא סולח ומוחל לבני שסמוך ללבו ולראשו הוא הנכבד יותר מהרגליים
אדם כלם ,א* שנטו מדיד הישר ,ומפני זה וידים המרוחקים מן הלב' ,ומגיה לחתוך אבריו
אלו החטאים מבינים ונותנים אל לבם ,בעת ההכרח למען הציל שאר גופו ,כמו שמצינו
כי עוד יש תוחלת לפניהם ותקוה לאחריתם ,באיוב עור בעד עור וכל אשר לאדם יתן בעזר
ומטיבים דרכם הרע ויראים מאל יתברך נפשו ,כן החברה בהכלל שהם גוף אחד ,הגה
כבטחון ,כי הקב״ה יסור עונם וחטאתם תמחה ,האברים הקרובים המה יותר מכובדים מאברים
ונוכל שכן שהחוב מוטל על האנשים העוסקים הרחוקים ,וע״ז אמרו חז״ל (ב״מ ע״א עא)
בישוב לחשוב כי גדלה מעלתם וכל מה שטרח חייך קודמים ,וא״כ אף אם מקיים ואהבת לריעד
השם יתברך בבריאה הכל בשבילם למען יעשו כמוך ,בכל זאת האדם קרוב אצל עצמו יותר,
ואהבתו נגד הזולת הוא כאהבתו לאברים
הכל על הכוונה הנאותה•)!
הרחוקים מלבו ,אבל ממקרא זה ספר תולדות
 wוכן יתבאר לגו גם כן המקרא (מלאכי ב׳) אדם בהבראו ,אשר נאמר בצלם אלקים עשה
ולא אחד עשה ושאר רוח לו ,ומה את האדם ,והאדם נכבד רק מצד ההתחלה
האחד מבקש זרע אלקים ,ד״שמרו ברוחכם "^שכלית אשר בו ,עיין מורה פ׳ א׳ ופרק שני
ובאשת נעורכם אל חבגודו ,הכוונה כמו שאמרנו מס׳ המורה שעל זה נאמר בצלם אלהים ,ומצד
למעלה במשנה דסגהדרין בי נברא האדם הנפש כלם שווים לטובה וכל הנשמות נחצבו
יחידי ,מפני שלום הבריות ,וכן אמר הנביא ממחצב אחד ,אחודים וצמודים יחד ,לכן בגי
קודם לזה הלא אב אחד לבלבו ,אל אחד בראבו ,אדם כלם המה אחד ונפש אחת להם ואין כאן
מדוע נבגוד איש באחיו !,וא^ינוךם~כ1בתורת הבדל בין הדחוקים והקרובים ,ובגורם דעה
 Aבחנים פ׳ קדושים ,ואהבת לרעך כמוך ,אמר להבירו הנה נפשו ועצמותו הוא חובל ,ומפני
ר״ע זה כלל גדול בתורה ,בן עזאי אומר זה זד ,מקרא זה בלל גדול יותר מן אהבת לריעך
ספר חולדות אדם בהבראו כלל גדול מזה ,כמוך :וזה גם כן הכוונה במקרא ולא אחד
והטונה דהנה מקרא ואהבת לרעך כמוך ,לא עש ,«1וכי לא עשה השם יתברך את האדם
חגה*)

ועפ״ז כארחי לנכון לשון המקרא (ישעי׳ ג-ו)

יעזוב רשע דרכו ואיש איין מחשבותיו וכר ,כי
לא מהשבותי מחשבותיכם ,ולא דרכיכם דרבי ,וכבר
כאשר אמר
טזעודת כלם מדוע לא אמר ולא דרכי
מחשבותי מחשבותיכם ,והנמה בי כבר התאבכו החכמים
ועדולים מאנין ווגחירה אשר תשלול כביכול ידיעת השי״ת,
וכבר דברו הקדמונים מה שיש בו די ,והגה הרמים בה׳
תשובה וביותר במורה נבדכיים פי״ג לשלישי הבין לנו
הרברים כי כמו שאין אנו מכירים ויורדים לסוף דעת
וזשי״ת לדעה מהותו ואיכותו ,כך אין אנו יכולים לעמוד
להבין ידיעתו ורצונו ,כי ידיעתו ומהותו ורצונו אוחד הם,
וע״ז נאמר בי לא מחשבותי מחשבותיכם ע״ש ,והנה ידענו
הרי כל וזוזטאים הוא מפגי שחושבים שהאדם מוכרה
במעשיו וכל מעשה האום מה׳ נפעלו ,מפגי שהשי״ת עשאו
בפבעו על דרך זה ,ועוד נמצאו הוגזאים הרבה מפגי
שמדמים בדעתם כמו שבמעשה בגי אדם מי שנתחייב
עונש׳ אין תרופה למבתו ,ועונשו אשר נתלה עליו ,יענש
בו בלי שום תרופה וכבר אמרו חז״ל (מכות י״ג ע״ב)

דבעונשי בית דין של .מסיה אין מועיל .תשובה ,כך סובר
שגם נגד הקב״ה כן ,ומיד כשחטא ענין קל נעשה כעבות
עגלה« כיון שהולך לאבדון כבר ע״י החטא הראשון ,ומרבה
לחטוא יותר לרתהנות בעולם הזה כמו שדברנו' ,וכן יש
לכוון (קהלת ה< שמת בתור בילדותך ,ודע כי על
במשפט וחז״ל אמרו שמכאן ואילך
כל אלה יביאך
דברי יצר הטוב ,ואפשר לפרש שכלם דברי יצר הרע
שאומר לך שאף על רעשה ילדות יביאך האלהים במשפט,
ואין תרופה יותר למחלתך ,לכן לך אתר מראית עיניך,
ומפ״ז בא הנביא הממה על התשובה לומד נגד הטענה
שהאדם מוברח על מעשיו ומה׳ נסכה חטאיו וזדונותיו אמר
לא מוזשבותי מחשבותיכם וידיעת השי״ת איננה מברחת
הבהירה כדכרי הדמב״ם ,ונגד הטענה כיון מעבר עבד
ועשה שוב אין מועיל תשובה .כמו בכיר של  rowמון
שככר פעל הרע ,והותר לו לעשות כל  raשלבו הפץ,
אמר לא דרכיכם ומי ,אע״ם שבדרך החנהנווייכם ,אין
מועיל תשובה י 3ב*דשל מו^ה ,אבל בב״ד של מעלה «יד
שעשה י השובה ,ימחה ד ,,זווניו ופשעיו:

כל ספרי מוהר״ץ חיות  -א חיות ,צבי הירש עמוד מס  215ה^ס ע״י תכנת י אוצר החכמה
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*חידי•׳^ ושאר רוח לו רק שהאיש זדם הרוב
*וא מסוגל ומוכשר לעגינים התלויס מזכמה
.ובתבונה וברוח .יותר מהאשה ,ונבראת עצם
מעצמיו ,להודיע כי כאיש לקחה זאת והיא
מופלה אליו ,ובכל זאת היא עצמותו ונוסו ,ומה
האחד מבקש ,היינו למה נברא האדם יחידי
ענל דדד זד" להודיע כי כלם זרע אלקיט,

ומטרת הבריאה היתה רק שיהיה התהוות האדם
על דרך ה .מפני שלום הבריות ,לכן השמרו
ברוחכם שישמרו טלהועשא ,במעלה זאת שיש
לו יתרון בהבמה וברוח על הנשים מפגי שגם
הם זרע אלקים ולא' יבגדו על ידי ■ זה אשת
בעורם ,חזן מה שרצינו לבאר כעת*)

הגה •( רבים מחכמי המבע נתעוררו צל השינוי הגגעא
בבריאת האדם ,כי נשינו שמשונים בבגין ותכונת
.אבריהם ,ואס כלם מאיש אתו באו .מה >ה שנפרדו בני
אדם איש מולתו ,ומז״ל התעוררו על זה במשנתינו •ולהגיד
גדולתו של יוצר כל .הקב״ה מוכע בל המטבעות בממבע
•של אדם הראשון ואין אתר דומה להכירו" אכן על כרמך
•הומת המשנה רק על השינוי בפרצוף מנים .אכל על

מפרו לנו חכמי הטבע בי נמצאו כני אום לבנים בשלג.
ו&שוגים ג״כ בתואר ובקומה ובתכונת האברים והפרד
זה מורה שאיש אחד לא הולידם .והנה האיש הנלבב
לתורת פשה הוא מסוב^ במבך הספקות מה נעשה לתולדות
הבריאה הנאמנת והמקובלת אצלנו .ואולם גם לזה יענו
חכמי טבע להשואל כמו שידענו שהמכיע זד בתולדה
שהאשה שתזקק לבעלה אם תחוקק בדמיונה איזה צורה
אוי יהיה הולד נולד אתר כן ■ בצורה זו .והעידה לגו
תורונו הקדושה ■כי צאן יעקכ אבינו הולידו עקוד וסלוא-
כצורה המגולים אשר עשה יעקב במקלות ,כן אסטה
שמשמו האנשים אז את פניהם כששר שמור .להחריד
ולאיים את שונאיהם כצורות משונות .ונזקקו לנשיתיהם
ג-ב בצורה זאת ,ומזה נטתבב שהיה לכל הנולדים תואר
פנים כזה .ומאלה נשתלשלו כל הבאים אחריהם -והנה
ראיתי כי גם מז״ל התעוררו בזה במדרש שמלו א' ערבי
שאל את ר״ע אני לבן ואשתי לבנה .וילדה לי בן שתור
ומשר את אשמו כי זנחה עם הכושי שלו .והביא ר׳
עקיבא גרב ראי׳ מצאן יעקב שאפשר שחקקה ,בדמיונה.
צורת הכושי עיין במדרש רבה  *9ויצא פע״ג ,ואל ■ ימהן
המתלוצץ בכזניו שאם ההבטה בשעת חימום וקבלת
ההריון .ממש יש בו מדוע לא מציגו שהצאן יהי׳ להם
מראה ירק .כצבע אשר רואים כל היום בשעת שרועים
על פני השדר" אכן בזה לעגה לו .כי עיקר הפעולה
שעושה אז ההבטה רק מפגי שפועל על כה הדמיון
מתפעל רק מוסר זר הדש ונמלא .אבל מעניו אשר רואת
כל היום לא יעשה פעולה בנפש ,ורק דבר מתמיה
וחידוש .מסבב ענינים החדשים הללו בהולדה 1

ההפרד אשר בין האנשים אשר שוכנים באקלימים שוגים
•לא ,והגה אותו השואל שרצה להקניט את הלל (שבת ל-א
•ע״א) ג-כ פא בשאלה זאת לפניו ,מפני מה ראשיהם של
,בבליים הגלגלים ,נעייכן בא שינוי זו במבע הבריאה אתרי
שאב האד לכלגו ,ומבטן אתר יצאנו .ואמר לו הלל בני
•שאלה גרולה שאלת וראוי להתעורר עליו .אולם התרת
השאלה הזה הוא מפני שאין להם היות פקחות׳ והשינוי
■הלזה באה במבע רק טמיבות חיצוניות אשר הסבו הדברים
הללו .ואח״ב שאל מפני מה עיניהם של מרטוריים תרוטות,
והשיב מפני שתכונת ארצם כן שדרים בין החולות וזה
.גורם לכו .והשיב ג״כ על השאלה מפני מה רנליהם של
.אפריקיי׳ רחובו׳ .והחשוב" שגם זה גהתבב ע-י שכונת׳ בין
בצעי המים .ואולם על מציאות הכושים והשחורים שוכנים
■באפריקע .והבדלם מאנשי אירופא ואזיא שהם לכנים.
ושוכני אמעריקא פניהם כנחושת קליל .ואם נברא הארס
•יחיד הגה ראינו כי הבן דומה תמיד בצבע פניו אל אבותיו,
•ואם אמנם חז״ל אמרו (חולין ס״ם ע״א) פשיטא לן דמבלבל
•זרעי׳ .דא״כ קיטע יולד קיטע וסומא יולד מומא .בכל
־זאת בתואר פנים משתור אל לבן לא שמענו פלל שהלבן
*ולד כושי ואלו השחורים מהיכן באו ומי אביהם .ועוד
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ץ עליו חנמ 4א״ר טרפון העבודה תמיח אני אם יש בדור הזה יכול לקבל תמהת א״ד
עקיבא העבודה  axיש כדור הזה יוחג להוכיח׳ אס יאמר לו טול קיסם מבין שיניך,
 Iאזמר א טול קודח פניז עיניו .א״ד יוחנן !כן גורי] מעיד אבי עלי שפים וארץ שלקה
על ידי עקיבה מ יוסף יותר מה׳ פעמים שקבלתי עליז לפגי ר״ג זכ״ש שהוסיף א
 Iאהגה שג׳ (משלי מ׳ ח׳) הוכה לחכם זיאחנן־( .עדבק ט״ז ב׳> ועד היכן היא התוחם׳,
ק רב אפר עד כדי הכאה׳ ושמואל אמר עד כדי קללה׳ ר׳ יוחנן אומר עד כדי גזיפד-
? .ושלשתן מקרא אחד דרשו שג׳ (ש״א כ׳ ל׳) ויחד זע* שאול ביהונתן ויאפר א בן געות
ת המרדות ואומר ויטל שאול את החנית עליו להכותו׳ מ״ד כדי הכאה שג׳ להכותו וס״ד
 tעד נזיפה שג׳ ויחד אף שאול זמ״ד כדי קללה שב׳ לבשתך ולבשת ערות אמך.
(י״ח) לא תקום .פר״ש איזהו נקימה השאילני מגלן .וב׳ החרש מאי סעמא
t
| לא הזהיר הכתוב שלא ימנע אדם מלהשאיל כליו לחכירה ועל זה שיש א טענה ברורה
 fהזהירו הכתוב כלאו דלא תקום׳ והראשון שלא השאיל א אינו מתחייב כלום׳ א״כ למה
 Sיתחייב השני יותר פן הראשון .ותירץ כי הראשון שלא רכה להשאיל מחמת כרות עין
 bשנו לא הקפידה תורה׳ שאינה מכוח על האום להשאיל כליו אש אינו רעד -אבל השני
 rשאינו מניח מלהשאיל כעבור כרות עין׳ אלא מהמת שנאה שהוא נוקם על זה הקפידה
= תורה׳ ואמרח תניח השנאה שיש א׳ עמו כעבור האהבה שיש לו עמי ומתון׳ כן׳ יהיה
ה שלום ביניכם׳ וזש״ה (משלי ג׳ י״ז) דרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה שאם .וי״מ שהראשון
עונשו מרובה ואיו כדיר לחזחיר עליו מהאמר (ערכין מ״ז א") דאין הנגעים באים אלא
על כרי העין [.ואהבת לרעך כמוך .פרש״י אמד ר׳ עקיבה זה כלל בתודה והיא I
בת״ס ועוד יש לשם א״ר יהושוע ב״ל כלל גדול מזה שג׳ (בראשית ה׳ א׳) זה ספר I
תולדות אדם .וב׳ו פרשת בראשית (פ* כ״ר) גבי זח ספר תולדות אדם אמר בן עזאי I
זח כלל גדול בתורה ,א״ר עקיבה מכינו כלל גדול שג׳ ואהבת לרעד במוך nt .כלל I
גדול כל רסני לך אזכרך לא תעביד ,אלא זח ספר מאי משמע .וראיתי בכפנת פענח ן
זח [ספר] תולדות אדם ,כלומר יש לכבד את כל אדם כאילו תולדה שלו .ובה פליגי ר׳ 1
עקיבא סובר אדם אוהב את חולדה שא יותר מעצמו .ולא גהירא א שיהיו חלוקים בדבר ן
חניכו׳ לעיגים .ועוד כתיב באיוב (ב׳ ד׳) עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו,
אלפא אדם אוהב גופו יותר מילדיו דהחם ילדיו מתו כבר ולא מפא בכל זאת .וראיתי
שרב נימים גאון ם׳ ז״ל זח ספר תולדות אדם כלל גדול יותר מזה -כאמו׳ במו שבני
אדם כרואים מדבר אחד ועשויים מדבר אחד׳ כד חייבים לבם ודעתם לחיות אחד עם
כל הרומס לחם .וגם זה אינו נראה דבמה הוא יותר כלל גדול מואהבת לרעך שכן•
מוכיח ריש לכבד אדם ככל גופו .ונ״ל בין לר׳ עקיבא וכין (לר׳> [לבן] עזאי אסיפא
דקרא סמכו ,ר׳ עקיבא דדיש רכל אדם חייב לכבד חבירו בגופו דכתיב ואהבת לרעך
כמון׳ אגי י״י ,מי׳ אגי בורא של עולם ,הלכך לא יתגאה אדם על חבירו ,וכתיב בנביאים
כימא בו (מלאכי ב׳ י׳) מלא אב אחד לכולנו ואל אדור בראנו ולמה נבגוד איש באחיו,
וכן אמר איוב (ל״א י״ג) אט אמאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי והלא בבטן עושני
.עשאחו ויחוננו כרחם אחד לפי מה שפי׳ ר׳ עקידה כלל גדול בתורה ,ד׳ עקיבא סבר
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ואהבת לרעך כמוך כ^נדול לפי שמפורש בפירוש שצריך לאהוב אדם ,אבל זה ספר
איגו מפורש כ*כ• ובז עזאי סבר אין זה הכלל [כל 1כך גדול משום שבורא אהר בראט
דגם בהמות ועופות ברא ,אבל זה המקרא זה ספר תולדות אדם וסיפיה דקרא בדמות
אלהים ברא אותו הואיל וכל בגי אדם נבראים בצלם אלהים ,מה שאין כן בבל ברייד,

על כן ראוי לכבד ולאהוב את כל האדם .וכן ארז״ל (אבות פ״ג) חביב אדם שנברא בצלם
הבה יתירה וגר .ורשב״ם פי׳ שאם היה אומר ואהבת לרעך כמוך׳ הייתי אומר אדם
שהוא חסיד וסובל בזיון סכל אדם ,גס הוא יבזה את הכירו .ועל כן אומר זח ספר תולדות
אדם כלל גדול מזה שנאמר בו בדמות אלד,ים עשה אותו .כלומר אע״פ שאתה חסיד
ומתבזה אל תמהו כי בדמות הב״ה הוא .ובסנהדרין (נ״ב א") דריש ואהבת לרעך כמון,
ברור .לו מיתה יפה .וכך במניין אותיות ברור לו מיתה יפה כמניין ואהבת לרעך כמוך.

וה״ר מנחם מיואני פי /שמחיים אין לך לומר שהרי אמרינן חייך קודמה לחיי רבו
ורב ואהבת לרעך כמוך מדבר במיתתו .וי״מ פ״א היאך תאהבנו והלא אין מצוה להחיותו,
אלא ש״מ דהיינו לברור לו מיתה יפר -ועוד מם׳ ה״ר מנחם מיואגי דלעיל קאי לא
תקום ולא תטור ,ואמריגן (שם נ״ב ב׳) נקימה זה איני יודע מה היא כשהוא אומר והבאתי
עליכם חרב נוקמת נקם ברית ,הוי אומר זה נקמת חרב א״כ מציגו נקימה שהיא בתרב,
על  pדרשו כן .ד״א לאהבת לרעך כמוך .א״ר עקיבא וגר כלומר זה שג׳ ואהבת
לרעך כמוך מן הדין היה לו לכתוב ואהבת רעך כמוך ,אלא מהו לריעך כמוך ,של ריעך,
כלומר ממוין של ריעך יהא חביב בעיניך מלד,פסידו בממונך .ר״א ואהבת לרעך
 1כמוך .פי׳ הרמב״ן ,הוא לשון הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם שיאהב את מבירו כמו
ן עצמו .אלא צותה חורה שיאהב להכירו עד שיחפוץ שיהיה לו כל הטוב שחפץ לנפשו
בעושר וכבוד ובנכסים ובחכמה .ולכך אמר לריעך ,ולא אמר ריעך דמוי משמע שיאהב
גוץ• רעהו כגופו .אלא אמר לריעך פירוש שיאהב הסוב לחבירו במו לנפשו .וי״מ דהכי.
פירושו ,חאהוב לעשות לריעך טובה ,כמו שאתה אוהב שיעשר .הוא לך ,ות ארז״ל
'(שבת ל״א א׳) (סאן) [מאי! דעלך סאני אזכרך לא תעביד ,ואל חתמה על למ״ד של רעך,
שהרי פצינו בכמה מקומות  pלסד יתירה כמו (שמות י״ד ב״ח) לכל חיל פרעה ,וכגון
(שמות כ״ז ג׳) לכל כליו תעשה נחשת ד״א ואהבת לרעך כמוך .זו אשתו שצריך
לאהוב אשתו כגופו .ובשלהי גיטין (צ׳ א׳) אמרינו אל תחרוש על רעך רעה זו אשתו.
רעד בא״ת ב״ש בגי׳ זו האשת ואין למף אשתו לשמש .וישמחנה בתשמיש כדאמר
_<משלי י״ט ב׳) גם בלא דעת נפש לא טות __ _________

*

(י״ט> בהמתך לא תרביע
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כלאיס^כתב ר׳"אבדהם־ספד־מצות כלאיס״מך

אמר אחר היותך קרוש שלא תעשה חמס למ אדם כמוך ,גם לא תעשה לבהמה לשנות
מעשה השם .על  pכתיב את חוקותי תשמרו לשמור כל מין זמין שלא יתערב עם שאינו
מינו .וכתב רש״י שהם גזירת מלך .וכתב הדמב״ן לא הזכירו רמתיגו שיהא הטעם
נעלם ויצר הרע ואומות העולם משיבת עליהם אלא בלבישת שעטנז ולא בכלאי (1זכרם>
{הבהמה] .ואין הבונה בהם שתהיה גזירת מלך בלא שום טעם בשום מקום ,כי כל אמרת
י״י [צרופה] (גם) [רק] החוקים הם גזירת המלך אשר יחוק במלטתו בלי שיגלה תועלתם
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ח״ב אר״ח סימן כג

להיות האיש נחשב לאנשי העיר צריך דוקא ל׳ יום אבל יושבי
מרי פחות כמו ושבו בקדש עיכב במנןום הגם שלא יהי׳
נכלל בתוך אנשי המיר אבל ימשב שיושב ומעכב בפרח בן
יומו שהרי יושב בפרי פחות שמעכב ע^מו בעיר פחי ודל״ב:
( )nשדד השיב פ״״מ ""י על ההי׳ נפלאת בעייי מה תיהה
על יעקב טל שלא נקם בעיר שכם מדברי הריטב״א
במג״א סי׳ קנ״ג דמעיר לעיר אין הב״ד מחוייביס וישיב
הדר״ג נ״י ו״ל כ״ז אם יש בבני הפיר ההוא ב״ד כתיקונו
ואס לאו נופל הוא ע״כ לב״ד עיר אחרת וידוע ענין רשב״ר)
בפ^יב^נציח שעמדו עיירים אחרים ליסרם וכל עיר הקרוב
קודם מדסתמן אותן ים כח יותר למשות בהן דבר מה אבל

כל ישראל ערבין וה״ה 3ב״נ יכול להיות כך עכ״ל:

י

z

לא כן עמדי דפנין ערבות הוא דבר חדש אשר חידש מןב״ה
בהר סיני לבני ישראל ולא לבנות ישראל עי׳ הג״מ ה׳ שבת
בשם הראש אבל בב״נ אין מרבות דהקב״ה צוה שבע כ^ות
ולא מציגו ערבות נהפוך הוא השכל מחייב השומר אמי אנכי
יאמר כ״א מבני נח וכן מבואר במגדול עוז פ״א מה׳ עכו״ם
דאין מרבות בב״נ כי במתן תורה הי׳ ויחן שם ישראל נגד
ההר כאש אחד כי א״א לשום ישראל לשמור ולמשוח כל
התורה רק בערבות והם כאיש אחד כל ישראל שומרים
והקיימים כל המצה ועיין דבר נפלא בבעל עקידה על פסוק
ואתם הדבקים בד׳ אלקיכם אם איש אחד ישראלי חוטא
יחשב כאילו כולם חוטאים ויאחז בם ח״ו המשחית בעם
וכאשר איש חחד יכפר כפנחס טלם דבורים בד׳ דפח״ח
בארז אבל יבב״נ נפשות רבות
"שאל גוי א׳
כי מי כעמן■
.י
• אה״רו<7י45מ3
אינם אגודים "ודבוקים וצמדים נהיות אחד ואם לח יהטא
מי יפלל לו להיות נושא חוליו הלא ממעיים יפרדו ולא יבואו
במספר אחד נפש החוטאת היא תמות ותשא מונה רק בני
העיר ה^ת צוה ד׳ למנות שופטים לשפוט אותם אבל עיר
אחת עם עיר אחרת אין להם ערבות ^לל ואברהם התפלל
מחמישים עד נטרה להציל עיר והשאר תחרב ולוע הליל צוער

כי לא הי׳ לה מונות רבות  $1נאספה בעבור העיירות
מקרובות לה ודו״ק:

וידע הדר״כ נ״י כי יש לי תשובה גדולה אשר שם חקרתי
דינן הבדל אם עיר המת או מדינו :אחת מעלו מעל
בד׳ לגלות פנים בתורה שלא כהלכה או לחלוק על מלוה
אשר מקובל לנו בתארה ו^רתה או להעיז בעזות מצח לפרש
דבר כנגד המסורת וקבלת אבותינו ורבותינו אז כל בנ׳׳י
מכל מדינה צריכים להר^ם קול וליתן יד כנגד בגי העולה
כי ברוב שנים יתפשט ח״ו ויהי׳ לאבן נגף .לכל בית ישראל
ולדור אשר■ יולד כן הי׳ מעשה דפנחס כנגד שני שבטים
דישבא וכדומה אבל אם מדינה
מחצה וכן הי׳
ומכ״ש עיר אחת חוטאים לתאות נפשם לתשוקת גופם וחמדת
בשרם אך לא יהרסו לעלות בפרצות להתיר להם דבר כנגד
קבלנו בידינו אבותינו ורבותינו אז בודאי
הדת והדין
^*י מי שזכה להחזירם למוטב אבל לצאת למלחמה מן מדינה
אחרת אין רש^ והארכתי בדעת מפמב״ם אשר יצא חלוץ
בכהן שנשא גרושה ודו״ק:
גם דנתי שם דגדול הדור בעירו יוכל לגדור גדר כפי שכלו
ותורתו ויראתו ז־^״ 5לחוש דלמא שוגה ברואה כי אין
מם שעיניו רואות ול״צ לשאול• לכל חכמי מדינה
לדיין
וגדולי עולם כי לו לבדו הזרוע למשות גדולות ולעלות
עצמו במדינה ^רת ולהרים ימינו
אבל מי שרוצה
כנגד אלפים משראל לגדור בעדם אז צריך האיש אשר
ילמ בשלהבת ד׳ קרא לרוב חכמי הדור רלישא ״״הם כדת

’’"W

מה לעשות ו^מור לכו ונלכה יחד לכרוז בקול חחד שובו
בנים שובבים השירו רוע מעלליכם ואם לא אז אנחנו בשם
ד׳ אלקינו נלך לעשות עמכם כדת של תורה אבל יחיד הגם
אם כגובה אחים גבהו אין לו הכח להיות מושל בזרוע על
פיר או מדינה אחרת וכן פשה פנחס וכדומה וכן עשה
רשב״א בימיו וכן הי׳ בכל הדורות ^לפ^ים בשראל וחקרתי
מן המדרשים מי שבידו למחות בכל מדינה או מל הדור
יעחרני ד׳ להו^
ומק בספרי שערי חיים שער ג׳
לאור כללים ופרטים בזה והבן:
)ו) עוד יצא לפ^פל עלי אשר אמרתי דמצד תוכחה די עד
זה הי׳ ס״ד דמותר
נזיפה או הכאה ואם כבר
גם להושיפ לו ד^ום אפרושי ^סורא ליכא ב;^יד והשיג
דף ל׳ דמחיה אפי׳ ת״ח לילך
פר״מ נ״י וז״ל
למפיד לאפרושי מאיסורה) ואם יאמר הדר״ג נ״י דשם לילך
ולמפיד נב״ד צריך אבל ל״צ להפריש בע^ו היכן כ׳ זה דאדם
צריך לילך לב״ד נהפריש מחיסורח אם לא יגיד ונשא פונו
בממון כתיב אע״כ דיש לאפרושי  towfaבמזיד והך דלא
יושיט ק׳ מכיל:

יאמין לי שלא אדע להתחיל בתשובה החילה (א) הלא
שם האשה המבקשת להנ^ וגם הב״ד אשר יח^ו
ח״ו וכאי ת״ח
להתירה כולם שוגגים בדבר ואינם
תיודפ שבע^ה חי וצריך לילך להודיע להציל ודדיל^^ה שלא יבואו
לשוגג באיסורא ומי יכחיש שצריך אדם להפגיש חבירו אשר
יצא מכשול בשוגג מידו ובפרט להמל ב״ד שלא יתירו
בשוגג אבל אם חבירו מזיד אז אין צריך להפרשו ודו״ק.
(ב) ועוד שם במצותו הוא עוסק שיודע עדות ומגיד
עדותו והוי כהנחת תפילין ונעילת לולב שיש ג״כ מצוה
קיש
שהעד יעיד אם ראה או ידוע הגם שלא שעל
^ותו במה שהעיד לו יהי׳ שליכא עבירת אם לא יגיד ונשא
עונו ^פ הוא מ״ע להעיד עיין רמב״ס רש ה׳ עדות ובס׳
המצות סי׳ ק^ה ו״ל הוא שצונו להעיד בב״ד בכל מה
שנדעהו בין שהי׳ בו מיתה מי שהעדות עליו או הצלתו או
הפסד ממון או הריסותו אנחנו חביבים להעיד בכ״ז ולהודיע
הדיינין מה שראינו או שממנו והנה הביאו ראי׳ מל חיוב
הגדת העדות מאמרו ית׳ והוא ראה או ידע פטל ועיין
בשבת דף כ״ט בד״ה חה הביאור המשנה
בהרב
עי״״ש ,אם מ״ע להעיד להציל ממון וגוף אדט ק״ו להציל
נפשו ונשמתו הלא בממון יש לעפמיס התעלמת אבל באיסור

אין עצה ואין חכמה ואין תבונה לנגד ד׳ וה^ מצו^ דילי׳
להיות עד ולהעיד ודחק ,אבל שנאמר ממון חמור ״ח•יסור
שיהי׳ חיוב להפיריש להציל ממונו ולא להציל נפשו ה לא
שממתי מעולם ודל״ב (ג) באמת יש לאו אם לא יגיד ונשא
מונו א״כ צריך לבוא להעיד כדי שלא יעבור העד לאו וצריך
לפזר ממון שלא יעבור לאו כמבואר ביו״ד הי' קנ״ג וכ״ז
בעדות אבל אם הוכיח לחבירו ולא שמע אליו הי׳ ס״ד
דמותר להושיט לו חידש הקב״ה ילאו דלפכי עור לא תתן
^^^ולל וד״״ק:
י———-
(ז) יצא הדר״כ "י לחדש דלהפריש חבירו מעבירה בשוגג
הוא בכלל ואמת לרטך כמוך דאין לך אהבה אלא
להפריש מעבירה כמ״ש הר^ב״ם בפ״ד מהל׳ אבל הגס
דניחום ()^לים ולשמוח חתן הם מדרבנן הוי בכלל ואהבת
לרפך כמוך הוא הדין ^׳ רק להפרש חבירו מעבירת
שוגג הוי מלל ואהבת לר^ כמוך «״ד:
ולע״ך ואהבת לרעך כמוך הוא דוקא שלא לצער הגוף של
אבירו או כהיפוך לשמח אותו ולהחיותו כמו בסנהדרין

.
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מחגה

ח״ב או״ח סימן כג

דכתיב ואהבת לרעך כמוך וכן בפסחים דף ע״ה ועבידחמי
אור ומשני דכתיב ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיחה יפה
וכן בב״מ דף ס״ב דחידש ר״ע בשניה מהלכים 3דרך ואין
מיה לשניהם אם ימותו שניהם ויי&ר״ע חייו קודמים לחיי
ח2ידךגאבל מעולם לא פליגי אי יש כזית מצה אם יחלקו
מיהם או כזית פסח או כזית מרור וכדומה אם יחלקו
ביניהם שכ״א י^^ל כחזצי זית לולא דוקא בפניני עוה״ז
בעניני הגוף אז נאמר ואהבת לרעך כמוך לנחם אבילים
ולשמוח חתן וכלה וכדומה אבל בפניני נפש לא נאמר שנאהב
לרעך כמוך כי קולך אדם אל בית עולמו ושם ריין זה רעו
ועיין מע״ק ברוש דבר נענח בסי• הפסוק באשו תמותי
שם אמות ושם אקבר כה יעשה ד׳ לי וכה יוסיף כי המות
יפריד ביני ובינך כי שם אק השנים שוים ופו׳^ל המות פירוד
דפח״ח וא״כ בעניני הנפש לא ניאמר ואהבת לרעך כמוך
וק מומללשון הרמב״ם י פ״ו מה׳ דעות " ה׳ ג׳ וז״ל מצויה
על אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל בגופו שנאמר
ואהבת לרעך כמוך לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו
כאשר הוא חס על מנ^ון של עצמו רוצה בכבוד עצמו עכ״ל
הרי שפורט לחוס על כבודו וממונו וכ״כ בס׳ המצות סי׳
ר״ו י ח״ל היא שצונו לאהוב קצתינו כאשר נאהוב עצמנו
ושתהי׳ אהבתו חמלתו לאחיו כאהבתו וחמלתו על עצמו
בממונו ובגופו וכל מה שהי׳ ברשותו ואם ירצה אותו ארצה
אני אותו וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו והוא או^רו
ית׳ ואהבת לרעך כמוך עכ״ל הזהב הרי שמדייק בממונו
ובגופו וכל שיש ברשותו וממילא מה שסיים וכל מה שארצה
לpצער־ אצצ '5לו מיינו בפניני מוה״ז שיהי׳ מכובד ולא יהי׳
מבוזה וי^ושפל כנ^^ךברור^^עזרובעמ^tמע^:^:׳״ר בראשית
סוף פ׳ כ״ד וז״ל ר״ע אומר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול
בתורה שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה מבירי עמי הואל
ונתקללתי יתקלל חבורי עמי אר״ת אם שית כן דע למי אתה
מבזה בדמות אלקים עשה אותו עכ״ל הרי שר״ע דרש רק
שלא יבש בזיו! ©ל חבירו אשר הגיע אליו אבל בדברים
הנוגעים אל הנשמה אשר יצא אדם לעלו והוא באחד ישב
בחופתו אז אין חיוב לאהוב ריפו כנפשו וה״ה דלא שייך
ואהבת לרעך כמוך ולאפרושי מאיסורא אם לא דכן נצטוה
׳• עליו כנלמג״ר להערה בעלמא פד שיאיר ד׳ עיני לראות
 1ולהביט נפלאות מתורתו הקדושה והתמימה אשר לא חסר
^——1ס^^רמ^w-fפחrמwג^תס-עי׳_2עו(_1
(ח) גם על שהתפלא הדר״ג נ״י במכתב הראשון למה יהי׳
היחיד ".מחוייב להפריש חבירו משוגג לא במזיד
והסברתי יען דמזיד דקמן הוי כמו שוגג דב'^*^.ל ונתקשה
פר״מ נ״י הלא גבי קטן הוי החיוב רק על הב״ד ולא
היחיד ועוד דקיי״ל בא״ח סי׳ שמ״ג אין הב״ד מצווין
להפרישו עכ״ל:
נ״ל דשאני התם בקטן טון ד׳ לא יחשוב עון «ל שגגתו
א״כ אם לא נכ*ר*שאותו אוכל בהיתר ואן ב״ד בצוויץ
להפרישו דלמה נגרע ממנו דבר אם אין לו עונש אבל גדול
השוגג דמצינו חטאת אם אכל חולב בשוגג א״כ צריך להפרישו
היינו לגלות לו אם לפרוש אותו בע״כ שלא יהי׳ אץ ברגלים
חוטא נפשו ועיין בכ״מ ובמ״ל פ״ו משגגות ההבדל בין אונס
לשוגג:
ובחידושי במצות כותי אמרתי דבר חדש דכותי חשוד
להכשיל אמרים דוקא באיסור או מצות עשה
מפררש אם עבר על י לאו או ביטל
דלא מציגו בתורה
עשה בשוגג וא״כי סובר הכותי דלא מעיל את ישראל דאין
לו מת כלל אבל באיסור מיתת ב״ד או איסור כרת דכתיב

חיים

בתורה חמאת א״כ נגלה שמכשיל ^^*שו גם הכותי מודה
לסברת הרמב״ם מה לי שמכשיל הגוף באבן על הדרך שמזיק
לגוף או שמכשיל לנפש מי שעיניו עוריה בדרך ולא מצאתי
במיעוט ידיעתי בש״ם אשר יאמר בו שהכותי חשוד הפשיל
שיהי׳ באיסור כרת או מיתת ב״ד ותרצתי שם קר מהררש״א
על תו׳ דטל חמץ דהוא איסור כרת גם הכותי אינו חשוד
השיל והארכתי בסוגי׳ דמדורת כותים משום נ^לים והדבר
צריך בירור ואם יש בפיו יודיעני אי״ה באר היטב:
ולא עוד דעיקר ערבות בעבור זה הוא על השוגגים ולא
על מיעוט ^^זזידים אשר עוטים ביד רמה ובעבור הקטן
ליכא ערבות לכן אפי׳ הב״ד אין מצווה להפרישו דאין לנו
חטא בפשעיו אבל גדול בשוגג מחוייב להפרישו דהא יש
ערבות בעדו ודברי מנדנש פשע בינינו יספוק  toמי שקודח
בספינה נקב הוא ענין אחר ואין כאן מקומו להאריך:
(ט) מה .שהפלאתי ביום ההוא על הבנת פר״מ נ״י בפי׳
הפסוק נקי ויצדיק! אל תהרוג כ׳ ח״ל אל ימשדוני
בזה כי בעזה״י כבר זכיתי לגלות כעין זה ממל חבילי
ראשונים בהג״א חלק דנאמן ע״א על שחיטה דמהני חזקת
כשרות נגד חזקת איסור והפ״מ סי׳ ב׳ נתקשה דהיאך
נאמן במומר ו'ד״א דאין מוחזק בכשרות והבאתי קו׳ זו
בח״ר שבילי דוד ח״מ סי׳ ל״ד דא״ז קו׳ דאף דאינו צדיק
לד״א לשחיטה היא צדיק ימחול לעיין שם רק ^ו^ן קושייתי
כיתה מה לי בד״א או לא״ד דגם לא״ד נימא על העבר
אינו צדיק ועל העתיד הוא צדיק כמו דאמרי׳ במומר לד״א
עכ״ל:
חלילה לי לחשוד אותו כי ידעתיו אבל סגיגורי׳ לדבריו
לא נכנס באזני כי חשוד על אותו דבר דאיתרע
חזקה שלו דהא כבר עבר עבירה זאת ו^^׳ון שעבר אדם עבירה
פעמים ושלוש נעשה לו כהיתר אבל על עבירה אמרת נשאר
בצדקתו ומכ״ש אם אנו חוקר-ם שלא התחיל עבירה נכלל
ואמרי׳ דכוא נקי וצדק שלא חטא ודוק .והשגת פר״מ נ״י
"ל דכלא חזקת כשרות נתיסדה כנגד כל עבירות שבעולם
ועכשיו אנו רואים כי חזקת כשרות של אש הזה לא התפשט
על כל מצות ד׳ א״כ נגרע דבר חזקת כשרות של האיש הזה
א״כ דלמא כיון דנפק הכ^יש מחזקה הזאת בעבירה אחת
דלמא נפק גס מעבירת שחיטה ולבהמה יש ודאי חזקת איסור
בלי גרעון בל ודוק:
ואוסיף נופך דחזרת כשרות הוא מכח הרוב ישראלים
השירים שומרים תורה ו־^־וכ ישראלים כנשרים אינם
חשודים אפי׳ לר״ח חה שיצא ו׳^^זשד לד״א איתרע לי׳ רובא
והוי כרוב נשים בתולות נשאת וזו דאין לה שיצאה בהינומא
איתרע לה רובה טיק תב׳ש יו״ד סי׳ כ״ט (עטיק פנ״י בגיטין
דף י״ד) וחזקת איסור של הבהמה לא אתרע דמה שהיא
מתה לפנינו דלמא נהרגה ולא נשחטה ודק:
(י) יצא הדר״ג נ״י להשיב על ראי׳ שהבאתי לפי׳ נקי
וצדיק מדברי הרמב״ס אם הי׳ רודף אחר מטרו
להרגו ונמצא הרוג אין הורגק אותו משום קי וצדיק כ׳
פר״מ ^י ח״ל הנה לכאורה נראה איפכא טון דרודף ניתן
להצילו כ״ז שלא הרגו ולא אמרינן בזה קרי וצדיק אל תהרוג
רק אחר שנמצא סרוג כ׳ הרמב״ס כן אבל קודם המעשה לא
אמרי׳ ק משוס להציל את חבירו ל״א כן א״כ גם ברוצה
לעבור ׳עבירה אין לזיון בזה משום קי וצדיק רזה נאמר לאחר
המעטה טכ״ל:
ישמע ידידי נ״י א .שם מעטה ־שהרים יד ורודף אחר
חבירו להורגו אינו נקי וצדיק כל המרים יד להרוג

מחנה חיים  -או״ח ,יו״ד ב :סופר ,חיים בן מרדכי אפרים פישל«שאלות ותשובות ;» { }12עמוד מס 85הודפס ע״י תכנת אוצר וזח
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לא היה כהן גדול כשהרג זה)  — 7היה לו לבקש רחמים שיגמר דינן
לזכות ,ולא ביקש".

לכאורה תמוה ,וכי ימות משום שלא התפלל שיטעו הדיינים בדין ז
אולם הביאור הוא ,שאם מתפלל הצדיק עבור הרשע ,והחטא מגיע על
ידי זה לתיקונו ,כמבואר לעיל ,הרי בדיו שמים כבר נפטר החוטא מעונשו,
ואינו זקוק עוד לתיקון על ידי גלות .במצב כזה מסבבים מן השמים שיראו
בית־דין איזו זכות בעד הרוצח .כי זהו גדר "אלקים נצב בעדת א־ל""

שהקב״ה נוחו בהם דעת ומנהל את הכרעתם אל האמת הפנימית המוחלטת
הידועה אך למעלה .זהו גדר "דין אמת לאמיתו" ,כלומר ,יש "דין אמת",
ויש מדרגה יותר גדולה — "דין אמת לאמיתו".
למדנו ,עד היכן מגיעה חובת ההתחסדות בצדקה גשמית ורוחנית!
מה הוא גדר הגזילה ברוחניות ,והסבר עונש המיתה הכרוך בה! וכיצד
מועילה תפלת צדיק בעד ריעו ,ואפילו בעד רשע.

"ואהבת לרעו כמור"
שלשה פירושים מציגו למצות "ואהבת לרעך כמוך" ,זה עמוק מזה,

כל אחד מהם מציין מדרגה עליונה יותר של הזדהות עם כל אחד מישראל.

בטול קנאה
הרמב״ן כתב (ויקרא י״ט ,י״ז) שאין מלת "כמוך" כפשוטה ,כי לב

האדם לא יוכל לקבל זאת! ועוד ,הרי דין הוא" :חייך קודמין לחיי חברך".
על כן פירש ,שהסצוה היא לבטל את הקנאה מלבו ,שירצה שתהיינה להברו

כל הטובות שהוא רוצה עבור עצמו .ואלו דבריו הקדושים:
"...כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו
בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל .יחפוץ שיזכה

רעהו ...בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת וחכמה ,ולא שישוה אליו!
אבל יהיה הפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה.
ויצור ,הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב
ברבות הטובה לחברו כאשר אדם עושה לנפשו ,ולא יתן שיעורין
נאמר כישיבת פוניבד ,עש״ק אתרי־קדושים ,תשי״ג.
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באהבה .ועל כן אמר ביהונתן — ני אהבת גפשו אהבו׳ בעבור

שהסיר מדת הקנאה מלבו ,ואמר — כי אתה תמלוך על ישראל".
ביאור דבריו .שאין פירוש המצוד :,הרי האדם הפשוט רוצה שיהיו
•עושר וכל טובה רק לו .ולא לחברו ,אולם נצטווינו על ההפך.

י I’d

^z1״

שנרצה שיהיה כל •מטוב לחברנו ,ולא לנו! כי זה מן הנמנע .אלא
|ביאור המצוה הוא ,שכל אדם בטבעו מרגיש ארסיות" ,ותמיד הוא מהפש
איזה דבר או איזו מעלה ,או אפילו נקודה קטנה ,אשר יכול לחשוב שכה
הוא מצטיין לגבי אחרים .נקודה זו חייונית היא עבורו ,וככל נפשו ילחם

שיכירו בד ,את הצטיינותו! כי הוא רואה בזה את כל עצם התפרטות
אנוכיותו ,בזה נבדל מאחרים * .אולם התורה הקדושה מגלה שמדה זו היא
פחיתות וקנאה ,כי מה חסר הוא באמת אם חברו יש לו מעלה כמותו ן
רק דמיון ,שרוצה להתכבד על חשבון חברו.

לכן צוותה התורה הקדושה שיוותר על הצטיינותו ,למען אהבת רעהו.

I

אם עשיר הוא ,ובזה מוצא את עצמו מורם מעם .מצוותו היא שירצה
שיתעשר חברו כמותו ,ויכיר שלא יופחת ערכו האמיתי על ידי זה .אם
חכם הוא ,ירצה שחברו יהיה חכם כמותו ,וכדומה.

כמיד מכוש
יש בחינה אחרת למעלה מזו .כבר ביארנו (עי. ,כרד א׳ ,עמ׳ )36
שאהבה היא תולדת נתינה :שלמקום שנותן ,נותן הוא מעצמו ,וממילא
יאהב את המקבל כי הוא מוצא את עצמו כלול בו .ואם ירבה מאד את
חסדו עם רעהו ,ימצא את כל עצמו כלול בו ,ויאהבנו בבחינת "כמוך ממש,
כמוך בלי שום הפרש" ,כמו שכתב במסילת ישרים ,פרק י״א .שויון ,,בלי
שום הפרש" הרי הוא בחינת השתוות והזדהות בלב וברגש.
גדר זה מצינו בירושלמי (נדרים פרק ט׳ ,הלכה ד׳):
״כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך .היך עבידאי ( ...איך

מסתבר שינזחול אדם על עלבונו — קרבן העדה) הוה מקטע קופד
ומחת סכינד ,לידיה ,תחזור ותמחי לידיהן (היה חותך בשר ,וירך
הסכין לתוך ידו ,וכי תעלה על הדעת שינקום מידו ,ויחתוך ידו
השנייה על שחתכה הראשונה ,בן הדבר הזה ,כיון שכל ישראל גוף
אחד הן ,דין הוא שלא ינקום מחברו ,שהוא כנוקם מגופו— קו־ה״ע)"
מי שעושה חסד עם כל ישראל בכל מהותו ,מאוהד לגמרי עמהם ,עד
כדי שירגיש שלא תתכן גם תרעומת על חברו שהכהו ,כי מרגיש הוא שכל
 .1עי׳ כרד נ׳ ,עם׳ .133
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ישראל אברים הם מגוף גדול אחד ,נמצא שלא אחר הכהו אלא הוא עצמו,

וכי יתכן להתרעם על עצמון! עד
אהבת

כדי

כך — כמוך! זו

היא

ישראל!

אהבת רעך מתוף אהבת ה׳
אכן ישנה עוד בחינה נעלה יותר מזו .עיין בבראשית רבה (סוף

פרשה כ״ד):
אמר רבי עקיבא :ואהבת לרעך כמוך — זה כלל גדול בתורה זשלא תאמר הועיל ונתבזתי ,יתבזה חברי עמי ,הועיל ונתקללתי,

יתקלל חברי עמי .אמר רבי תנחומא :אם עשית כן ,דע למי אתה
מבזה — בדמות אלקים עשה אותו" .ומבאר הריקנטי (פרשת
קדושים)- :והנה האוהב את חברו הנעשה בצלם אלקים ,הוא אוהב
השי״ת ומכבדו".
זוהי אהבת האדם הבאה דרך הדבקות בקב״ה .מי שמבטל את עצמו

כלפי השי״ת ,ירגיש ההבטלות גם כלפי רעהו ,שהרי בראו השי״ת בדמותו.

(כבר ביארנו ענין זה במקום אחר .שהאדם נברא בדמות קונו כדי שיוכל

להתבונן במדותיו ית׳; עי׳ להלן במאמר "מבט הפנימי ומבט חיצוני").
וככל אשר תתעמק הרגשת התבטלותו כלפי הקב״ה ,כן יתבטל יותר כלפי
חברו .ועל כן שואלין לאדם אחר מותו "המלכת את חברך עליך בנחת
רוחי" בדיוק כמו ששואלין על מדת התבטלותו לקב״ה" :המלכת עליך

את קונך שחרית וערבית י" (עיין פרקי חבוט הקבר ,בס׳ "ראשית חכמה",
שער היראה).
רבי עקיבא ביאר את בהינת "ואהבת לרעך כמוך" מפאת ההתכללות
הבאה ממרת הנתינה" :זה כ ל ל גדול בתורה" .בא רבי תנחומא והוסיף,
שמפאת היותו "רעך" נמצא שהוא "כמוך"! אך מפאת ההתבטלות להקב״ה
גם חיובי האהבה מתרבים הרבה יותר ,כי רעך דומה לדמות קונו ,עד כדי
שימליכגו על עצמו!.,

 .2על פי ם׳ עבודת הקודש לר״ם גבאי ,בסופו.
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גביית צדקה  -כיצד?

קיימת בעיה מעשית ומצויה מאד :כיצד יתנהג אדם כשמשתדל עם
אנשים שיתרמו עבור מטרת צדקה או להחזקת התורה ז הדרן הנאותה
היא שבעסקו עם התורם לא יעסוק עמו בדרך "נטילה" אלא בדרך נתינה.
נבאר את הכלל החשוב הזה.
אף שכוונת המתרים היא לטובת הנצרך ,הלא כלפי התורם ,מעשיו
הם מעשי ,נטילה׳ בצורתם החיצונית החומרית .ונשארים איפוא מעשיו
בגדר "חומר היפך הצורה" (הצורה החומרית בסתירה עם הצורה הרוחנית),
ועלול החומר להעכיר את הצורה! והמתרים נמצא בסבנה שיתרגל על־
ידי זה להיות ל,נוטל׳ ,הן מצד מעשה הנטילה כשלעצמו ,הן מצד שעוסק
בהוצאת ממון מחברו ,הן מצד שעלולה אהבת ממון להתפתח מזה בלבו,
ומצד עוד כמה גורמים.

על כן יזהר המתרים שמעשיו יהיו על דרך נתינה ממש ,היינו לזכות
את התורם במעלת הצדקה או במעלת החזקת התורה .וכן מציגו בדברי
חז״ל שהעניים בבקשתם היו אומרים" :זכה בי" .ההתרמה צריכה להעשות
גם באופו שינעם לתורם ,כדי שיתן את תרומתו ברצון ,ועל ידי זה יפיק
מזה תועלת רוחנית .מצד אהד יבחר המתרים בדרכים שיועילו להשגת
המטרה ,אולם מאידך גיסא יזהר להשתדל תמיד להביא תועלת גם לתורם.
באופן זה ישיג את כל המטרות:
א.

ב.

ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

אם יתנהג כראוי ובכוונה טובה ,ודאי שיסייעו ה׳ יתברך להשיג
את המבוקש!
יקיים :״איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם — כל שהיא תפארת
לעושיה ותפארת לו מן האדם" (אבות ב׳ ,א ,),שכן יקדש את ה׳
במעשיו!
מעשיו יהיו ,נתינה׳ ,ולא ,נטילה׳!
התורם יקיים את המצוה בלב טוב ובנפש חפצה!
ירגיל את התורם בנדיבות לב גם להבא!
הכסף יגיע לנצרך בעין טובה ולא בעין רעה ,ותהיה הברכה בו!
ירבה אהבת הבריות ,כי מעשיו מאחדים את שלושתם — את
התורם ,את הנצרך ואת עצמו.

נאמר באנגליה ,שנת תש״א .בשנה זו החל רבנו זצ״ל לעסוק באיסוף כספים

לצדכי "כולל הרבנים" בגייטסהד.

יי

*<

קונטרס החסד
(פרקי "הנותן והנוטל")

פרק א־ ידבר בנותן ובנוטל
כאשר ברא אלהיט את האדם .עשהו לנותן ונוטל .כה הנתינה הוא
כח עליון ממדות יוצר הכל ברוך הוא ,שהוא מרחם ומטיב ונותן ,מבלי קבל
דבר בתמורה! (הן לא יחסר לו כלום ,ככתוב:

"ואם צדקת מה תתן לו"

(איוב ל״ה ז׳) רק שאנו מביעים לו את תודתנו ,אשר זה שורש עבודתנו לו>
וככה עשה את האדם ,ככתוב" :בצלם אלהים עשה את האדם" ,כי יוכל

לרחם ולהטיב וליתן.

אבל כה הנטילה ,הוא אשר יתאוה האדם למשוך אליו את כל הבא
בתחומו ,כה זה הוא אשר יקראוהו בני האדם "אהבת עצמו" ,והוא שורש

כל הרעות.
יש אשר יקה ולא ישלם מאומה ,הוא הנקרא גזלן ,אם בכה יגזול!

או גנב ,אם בבלי דעת הבעלים ■קח! או רמאי .כשיגנוב דעת בני האדם.
ויפתם לתת לו מדעתם .המפסידים האלה הנם כלליים ופרטיים.

הכלליים — עושי המלחמות ,רוצחי עמים ,ואין שופט למו באדם ,זולת
האל ית׳ לבדו.

והפרטיים — אשר מיחידים יגזולו .המה אשר שמו להם בני האדם
שופטים להענישם ,למען ד,נצל מרשעתם ,ועוד ילמדו דעת את העם להרגיש
קונטרס החסד — .בקונטרס זד ,צירף רבנו זצ״ל סרי עבודת הרבה שנים .גרעינו
הראשון היה רשום אצלו עוד מתקופת קלם .הענין היה חביב עליו עד מאד !

וקבע לו

סגנון בפני־עצמו .לצייר ההכפלה כתב נוסח בלשון קצרה מזה ,אבל לצורך הספר החלטנו

לתת פר ,את הנוסח הראשון ,ולהציג בתור הוספות את החידושים שנוספו בנוסח הקצר.

כתב גם הלק שני (עיי׳ במדור שגי) והנ«ה עוד הומר עשיר ,הצריך עוד סידור ,אשר אנו
מקווים להוציאו לאור בעו״ה בספר אוזר.
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בצדק ,גם כי יבוש האדם מעשות עול .אבל שורש הרע — שהוא כח הנטילה,
עודנו במקומו יעמוד! ועל כן אל תאמין באדם ובציביליזציה שלו ,כי תחת
מעטה זה ירמה ויגנוב ,ויגזל וירצה .הן כבר גילו תז״ל את תרמיתו ,באמרם:
,,אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו" (אבות פ״ג מ״ב).

ויש אשר אין עול בידם כלל נגד רעיהם במה שיקהו• אלא שאוהבים

ליטול מבלי שלם בתמורה! כגון אוהבי המתנות והירושות ונטילת הצדקה.
ואוהבי הבצע והרווחים הגדולים ,גם כל אלה בנוטלים יתחשבו ,ועליהם אמר

החכם מכל אדם :״ושונא מתנות יחיה״ (משלי ט״ו כ״ז) .שני הכהות האלה —
הנתינה והנטילה — הם שרשי כל המדות וכל המעשים .ויש לך לדעת ,שאין דרך
ממוצע בזה ,כי נפש האדם לעולם תשאף לאחד משני הצדדים ובתשוקת הלב

הפנימית אין פשרות ,זה הכלל :אין ממוצע בהתענינות .נמצא שבכל מעשה,
בכל דבור ,ובכל מחשבה — אם לא בנוגע לפנימיות נפשו מבלי שייכות
למציאות מחוצה לו — הנהו אם מתחסד ונותן ,או חוטף ונוטל .וכעין זה איתא

בחובות הלבבות (שער עבודת האלקים ,פ״ד) ,שבפנים הלב אין לנו דבר הרשות,
אלא או חובה או איסור.
בזה אולי נתקרב קצת להבנת הפסוק שהבאנו למעלה" :ושונא מתנות
יחיה" .ועוד יתבאר ענין זה להלן.

פרק ב׳ במשא ומתן
והנה ישאלונו הסוחרים בעלי המשא והמתן" :אתם אומרים שאך הנתינה

היא טובה ,וכל נטילה היא מדה רעה ז הלא בזה תפריעו את סדר כל העולם!
הן כל הברואים בראם ה׳ להיות נותנים ונוטלים כאחת ,וככה סידר את עולמו ז
האם אין האדם כאחד מהם ,ולמה לא יטול וגם יתזז"
אבל האמת תורה דרכה ,כי גם באלה שני מינים המה .יש אשר יטלו הרבה,

ואך מעט יתנו ,הלא המה הסוחרים אשר ישתמשו בכל מקרה להרויח בו,
מבלי התחשב אם טרזזם ועבודתם אשר עבדו שוים המה באמת די הריוח

אשר

ישיגו

ידיעתם!

בתמורתם.

האם

אין

גם

יתאמצו

ליהנות

בכשלון

רעיהם

זו גניבת הדעת ורמאות׳ מבלי הפרשי

וחסרון
וכל שכן

אלה אשר סחרם וקנינם ירבה ,ועמל אחרים יאכלו ,בנשך ובמרבית! או אלה

אשר במחיר קל יעבידו את פועליהם ושכיריהם לעבוד עבורם עבודת פרך>
וכן המשעבדים בעמים ורודים בם בחוזק יד (אף שיועילו לאומתם) הן כל אלה
ודומיהם נטילתם מרובה ונתינתם מועטת.
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זאת ועוד אחרת:
גם המעט אשר יתנו ,אין שרשו בטוב — בכח הנתינה ,אך ממקור רע
יביע — מכח הנטילה .הלא כל שאיפתם ומחשבותיהם בנטילה ידבקו! ואת

אשר יתנו ,הוא על מנת שיטלו שבעתים נגדו .החנוגי ,למשל ,נותן סחורתו
למען ירויה! ובגתגו לקונה סחורה יפה וטובה ,כונתו היא למען ירויח פעמים
הרבה..

ויש עוד רעה גדולה בכאלה— :

יתחרו זה

בזה ,וכל אהד יתאמץ למשוך
כי מאשר ישאפו אל הנטילה,
אל עצמו את כל אשר יוכל ,אמנם אין עול בזה במשפט בני האדם; אבל האם
אין ההתחרות מביאה לידי צער ויסורין הלבה ,וגם לפעמים לידי חלאים רעים
ומיתה קדומה?

אלה המה דרכי המין הראשון שבנושאים ונותנים! והמין השני ,יתבארו
דרכיו בפרק הבא.

פרק ג׳ המשא והמתן הטוב
אבל אלה המה דרכי הצדיקים שבבני האדם — :נתינתם רבה ונטילתם

מועטת!

וגם המעט אשר יקהו ,מוכרחים המה בו ,למען אפשר להם את

הנתינה וההטבה ,משאת נפשם.

נמצאת אומר ,כי גם נטילתם ממקור קדוש יאתה ,מחפץ הנתינה ,ולא

יגעו ברעה — כח הנטילה — לעולמים .הקדושים אשר בארץ המה ,הדבקים
במדת קונם בכל עניניהם.

ואיך יהיה המשא והמתן הטוב? — הבא נסתכל במעשי שני גדולי עולם,
האחד מן היותר קדומים ,והשני מאחרוני האחרונים ,ונמצא את הדרך הישרה,
כי אם במסילתם נלך לא נכשל לעולמים.
בתורה כתוב" :ויתהלך חנוך את האלקים" ואמרו חז״ל כי "חנוך תופר
מנעלים היה׳ ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד יחודים לקונו" (עי׳ מדרש
תלפיות ערך "חנוך") .ושמעתי בשם רבנו ישראל מסלנט זצ״ל ,שביאר המאמר

כי אין הכתה ,שבשעת תפירתו היד,

דבק במחשבות
הזה ביאור נחמד ,ויאמר,
עליונות ,שזה אסור על פי הדין ,בי איך יפנה את דעתו לדבר אחר ,בשעה

שעוסק במלאכת אחרים אשר שכרוהו ? אלא תוכן היהודים שהיה מיחד ,הוא

קונטרס

החסד

35

אשר שם על לבו ומחשבתו ,בכל תפירה ותפירה ,כי תהיד ,טובה וחזקה׳ וכי
יהיו המנעלים טובים׳ למען יהגה מהם אשר ינעלם .ככד ,דבק חנוך במרת
קונו׳ אשר ייטיב ויהנה לזולתו ,וככה ייחד לו ייחודים ,כי לא חפץ חנוך בשום
דבר אחר ,זולת החפץ האחד ,והשאיפה המיוחדת ,לדבק במדות קונו .ועוד
אחרת לו בזה ,כי נשמר מכל שמץ רע ,שגם שגגת אונאה ותרמית לא תניענו,
ולא תהיה נטילתו יתירה על ערך עבודתו אשר יתן.
המעשה השני ,יספרו על רבנו ישראל מאיר הכהן זצ׳י׳ל ,בעל חפץ
וזיים — הלא עוד זכינו לראות את הצדיק הקדוש הזה בדורנו ז — הוא לא
חפץ להתפרנס בתורתו ,ויהי לחגוני .הסחורה שמכר היתד ,המעולה ,המדד,
גדושה ,והמשקל מכריע ללוקח תדיר .כמובן נהרו אליו בל הקונים .ויאמר רבגו
ישראל מאיר זצ״ל :׳"אם כן ,במה יתפרנסו שאר החנונים?" ויעש לו לחוק,
כי יפתח את חנותו רק לשעה או שעתיים ,עדי ירויח איזה פרוטות ,די פרנסתו
ליומו בצמצום ,ויסגרנה אחרי כן ,למען תהיה פרנסה מצויה גם לאחרים.
ויתבונן אח״ב ,וירא כי גם בזה לא הועיל ,כי רוב הקונים צמצמו עצמם לבא
אל חנותו בעת הפתיחה« ויסגור את חנותו לגמרי ,ויעזוב מהיות עוד חנוני,
כי לא חפץ לגרום צער לחנונים האחרים.

ואמרו חז״ל" :גדול הגהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים" (פרכות ח׳
ע״א) .במה היא מעלת הנהנה מיגיע בפיו 7
הגהנה מיגיע כפיו ,הוא האדם המעולה ,אשר יחפוץ ויתאודל^. !,־
ז &/־
בתיבתו יתירה על נטילתו .האיש הזה ,בהשתמרו שלא יבשל ,לא יתפר^ו^ו
.L :
מעלות שכלו ונפשו ,בחכמה או באומנות ,שבכל אלה אפשר שיקבל יותרי׳ן^,

ערך שויון נתינתו ן ויבחר לעבוד ביגיע כפיו ובזיעת אפיו — המלאכה הפשוטה,
חמשתלמת בקוטן התשלומין! וערך יגיעתו אשר יתן בד" ודאי מרובה היא
על תשלומיה .ולמה הוא גדול מירא שמים  7זה יתבאר בע״ה להלן= .

פרק ד׳ בשורש האהבה
אין אדם בעולם שאין בו ניצוץ כח הנתינה .זה ייראה בשמחתו ,שאיננה
שלמה בהיותו יחידי ,וכן בגעגועין אל החברה אשר מעמקי הנפש יבואו (וזד,
לך האות ,כי הנה עונש בית־האסודים — ההפרדה מהחברה — לעונש חמור
יחשב) .ומה המה הגעגועין הללו  — 7ג י צ ו ץ כ ח הנתינה.
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מאליהו

כל אדם יתאוה לבנים .ויש בזה שתי בחינות:

א)

בי ירגיש את בניו שיהיו בהמשך לעצמותו ,לאחר שיפרד מעולמו.

ב)

כי ירגיש צורך והכרח שיהיה לו את אשר יאהבנו וייטיב לו.

וכן הננו רואים בהולכים ערירים ,אשר יכניסו יתומים לביתם והיו להם
לבנים? וגם יש כאלה ,אשר כלב או שאר בעלי חיים יקרבו אליהם ,וייטיבו

להם כאשר יעשו לבנים .הלא גם זה לאות ,אשר שורש בזז הנתינה טמון הוא
בעומק נפש האדם.

כאן שאלה יפה עומדת לפנינו :הן האהבה והנתינה באות באחת ,האם

הנתינה היא תולדת האהבה ,או להיפך ,האהבה באה מן

הנתינה י

הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה ,כי לאשר יאהב האדם,
ייטיב לו .אבל הסברה השניה היא ,כי יאהב האדם את פרי מעשיו ,בהרגישר
אשר חלק מן עצמיותו בהם הוא — אם בן יהיה ,אשר ילד או אימן ,או חיה

אשר גידל ,ואם צמח אשר נטע ,או אם גם מן הדומם ,כמו בית אשר בנה— ,
הנהו דבוק למעשי ידיו באהבה ,בי את עצמו ימצא בהם .וכן הראוני מקור
בדברי רבותינו זכרונם לברכה כסברה זאת השניה ,כי כך שנינו במס׳ דרך

ארץ זוטא (פ״ב) "אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך ,הוי נושא ונותן בטובתו"
ועמוקה היא האהבה הזאת מאד .הלא נראה מה שכתוב בספר תורת ה*

(שהוא המקור היחידי לדעת את עמקי כחות הנפש עד תומם ,כי רק הבורא לבדו

הוא אשר ידע אח מסתרי נפש האדם אשר יצר):
"מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו כו׳
מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו כר

מי האיש אשר ארש אשד .ולא לקחה בר"
כולם יחזרו מעורכי המלחמה ,בלי הפרש ,והוקשו זל״ז ,יען אשר תדמה
אהבתנו את פרי עבודתנו כאהבת ארוסיו.

האהבה הזאת ,היא אשר תבא מן הנתינה בלי ספק.

ראיתי מעשה ,והגה הורים צעירים ראו את בל חמדת חייהם בבנם
הקטן .בשעת הדום ,ומלחמה פרצה במקום ההוא ,ויברחו בולם משדה המלחמה.

ויקר המקרה ,אשר האויבים הפרידו בין הדבקים ,והאב עם בנו נשארו לצד

האחד ,והאם לצד השני .וכה נפרדו ,ביגונם וגעגועיהם ,כמה שנים ,עד אשר
שקטה המלחמה ,והשלום שב אל מקומו .ויתוועדו יחדיו בני המשפחה כולה

וישמחו איש ברעהו מאד.
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והנה פלא .לא יכלו לתקן את אשר חסר להם בזמנו! אהבת האב ובנו
*?יתד׳ יותר עמוקה ודבוקה ,מאהבת האם והבן .היא הניחה אותו קטן ,ותמצאהו
גדול ,ויהי בעיניה כאלו הוא אחר — ,עדיין היתד ,מתגעגעת אחר בנד ,הקטן
•שהניחה .אבל ,הן זד ,רק דמיון! ואיה הוא שורש הדבר? הוא ,אשר האב
אימן וגידל את הילד תחתיה .זהו אשר חסר לה ,ושב אל האב במקומה .האהבה
הבאה מן הנתינה ההיא ,עברה כולה אל האב.
ואמרו רבותינו ז״ל (בבא מציעא ל״ב ע״ב)" :אוהב לפרוק ושונא לטעון
־מצוד .בשונא כדי לכוף את יצרו״ — ואע״פ שבפריקה מונע גם צער בעלי חיים,
שהוא מדאורייתא ,מ״מ "כדי לכוף את יצרו עדיף" .ויש ענין בזה גם כי בהטיבו
לשונאו ,גם הוא עצמו תסתלק השנאה מלבו ותכנס תחתיה אהבת הנותן אל
•המקבל ממנו .ומי שעיניו פקוחות יראה מעשים כאלה הרבה.
כללו של דבר ,זה אשר יתן האדם לזולתו ,לא יאבד ממנו ,אלא זו
היא התפשטות עצמותו ,כי ירגיש אשר גם חלק לו בהכירו זה אשר נתן לו.
זו היא הדבקות שבין אדם לזולתו ,אשר נקרא לד ,בשם "אהבה".

פרק ה׳ ואהבת לרעך כמוך
התבאר בפרק הקודם ,כי לכל אדם יש ניצוץ כה הנתינה .וזה ,כיי
ניתנה רשות לכח הנטילה לבטל גם את הניצוץ הזה! שאלמלא כן היה
חרב :לא היו נושאים נשים ולא היו מגדלים בנים .על כן גזר השם יתטקיך
כי ניצוץ זה לא יפרד מבני האדם לעולמים .אולם יען כי מעט מאד הוא
הנתינה אשר בהם ,על כן יכחרו באשר ימצאו חן בעיניהם! להם יתנו וי^ו;
ואותם יאהבו ,את אלה יחשבו כאלו שלהם המה :משפחתם ,קרוביהם ,לעי^ן
וחבריהם! אד את שאר בני האדם ,לנכרים וזרים יחשוכו! יתנהגו עמהם
במדת הנטילה ,יתחרו בהם ויחטפו מהם ככל אשר יוכל.

אך יתבונן נא האדם ,כי לאשר י ת ן ,יאהב! וגם יהיה לו
חלק בו ,וידבק אליו ,כאמור ,ואז יבחין ויכין ,בי זה אשר זר נחשב לו ,הוא
רק מאשר טרם נתן לו ,ועוד לא הטיב עמו .אם יתחיל גא להטיב את כ ל
אשר ימצא ,כי אז ירגיש אשר כולם המה קרוביו ,כולם אד,וביו ,כי בכולם
יש לו חלק׳ ובכולם התפשטה עצמותו.
לאדם אשר יזכה להגיע אל המדריגה המעולה הזאת׳ מובנת היא בפשוטה
!מצות התורה" :ואהבת לרעד כמוך" — "כמוך בלי שום הפרש ...כמוך
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ממש״ (מסילת ישרים פ׳ י״א) ן כי בנפשך תמצא ,אשר אתה והוא — אחד
הנכם ,ותדגיש הרגשה ברורה ,כי הוא לך כמוך.

סרק ו׳ באהבת המין
אהבת המין היא דבר פלא בכוחות הנפש.

לכאורה היה נראה כי באמת אין תוכן ממשי באהבה זו ,אלא שהיא
עצה עמוקה של הבורא יתברך ,למען קיום העולם — כמו שנתנו בנו את

הרעבון למען קיום הגוף.
אבל זה רחוק מלהבינו! הן כבר התאו ה נתונה בלב האדם ,וכן
הכוסף לבנים ,ואלה יספיקו לתכלית הנ״ל .אם כן למה נוספה אהבה זו ז
ושמעתי אומרים ,כי אהבה זו היא תולדת הכרת הטוב ,אשר יודו הודאה
הדדית על דבר עזרם זה אל זה למלא את חוק טבעם .אבל טועים המה האומרים

כן .הן כל כך ירבו כפויי הטובה בין בני האדם ,ולא ראינום שתחסר להם
אהבת המין.
על כן נאמר ,כי אהבה זו באה על ידי השלימם זה את זה .הן שם
האל ב״ה ככה בטבעם ,כאמרם ז״ל כל שאין לו אשה ...אינו אדם שלם (ב״ר

י״ז) ,ובהיות האדם לבדו הנהו חסר ,כי לא יובל למלא את תפקידו .על כן
בהיותם

נותנים

השלמה זה לזה ,יאהבו זה את זה ,כאשר נתבאר ,כי

הנותן יאהב .וזהו ,אשר באהבתם ,כל שאיפתם היא ליתן ולהשפיע נחת ועונג.
זה לזה.
והנה יתבאר לנו עוד דבר נפלא :למה ברוב הפעמים לא יארכו ימי
האהבה הזו ?

אך פשוט הוא ,הן בגי האדם בכללם נוטלים המה ולא נותנים ,וכאשר
יחזק עליהם חוק הטבע (להעמיד תולדות) ,היו לנותנים ואוהבים ,אבל חיש

מהר ,אך תקל מהם יד הטבע ,ושבים המה להיות נוטלים כשהיו ,גם לא ירגישו
בעצמם את השעה אשר החליפו בה את עמדתם .תחת אשר התקשרו תחילה
להיות נותנים ,מעתה היו לנוטלים ,וכל אחד ידרוש מרעהו אשר ימלזג
את חובותיו אשר התחייב לו.
האס אפשרית היא האהבה במצב כזה ז
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וכד אני אומר תמיד לזוג בעת שמחת כלולתם — :׳,ד:זהרו ,יקרים׳

שתמיד תשאפו להשביע נחת
ודעו אשר ברגע שתתחילו

זה לזה ,כאשר תרגישו בכם בשעה זו ־

לדרוש

דרישות

זו .מזה ,הנה בבר

אשרכם מכם והלאה".

וישנם בבני האדם ,אשר לא יחפצו בנישואין — הוא מאשר לא יוכלו
להפרד מכח הנטילה אשר יחזק עליהם ,וגם יד הטבע לא תוכל לעשותם
לנותנים ,אפילו לפי שעת
וכן אלה אשר יחפצו במיעוט בנים — תופעה תדירית בדורנו — המה

מגדולי הנוטלים! לא יחפצו ליתן אפילו לבנים.

אבל הקשר הטוב בין איש ואשתו ,יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת

הנתינה! אז אהבתם לא תפסק ,וחייהם ימלאו אושר ונחת ,כל ימיהם אשר
יחיו עלי אדמות.

פרק ז׳ בשאיפה
בני אדם מעריצים את האדם השואף ,וכן שמים לב לחנך את בניהם
להיותם בעלי שאיפה ומרץ .גם כבר כתב אחד החושבים ,כי השאיפה — חיים.

אבל האם נכון הוא הדבר ז

הן השאיפה היא רעבון .כאשר ישאף הרעב לאכול ,ככה כל אשר ישאף
אליו האדם ,רעב הוא לאותו דבר .על כן טעות גדולה טעה החושב ההוא ,באמרו
שהשאיפה — חיים :הרעבון איננו חיים ,אלא החי רעב הנהו ,עד שישביע

את עצמו .הרעבון הוא אשר שם האל ב״ה בבדואים ,למען הזכירם על המעשים

אשר יעשו לקיום גופם.
ככה ,גם שאר השאיפות מיני רעבון הנה ,שלוחי יצרי לבבנו ,אם
לטובה אם לרעה.

נתבונן בבעלי חיים ,ונמצא כי כל הרעבים יאכלו וישבעו ,ולא יוסיפו
לאכול עדי ירעבו עוד — ,זולת החזיר ,יאכל מבלי הרף ,כי לא ישבע לעולם.

ככה גם באדם ,אוהב כסף לא ישבע ,ורעב לעולמים .זה הוא חולי רע .ולא
רעבון הכסף לבדו ישלוט תדיר ולעולם ,אלא כל השאיפות החומריות כמוהו

הן ,כי כפי אשר ישביעם האדם ,כה יוסיפו לרעב יותר ויותר.
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וככה אמרו חז״ל (סנהדרין ק״ז ע״א) על אחד הרצונות החומריים:

/׳משביעו ,רעב".

ונשוב להתבונן ,כי חם ה׳ על החזיר וירחמהו ,וכפי אשר הוסיף לו

רעבון ,כן הוסיף במזונותיו ,שמצויים לו בכל מקום ,ואת אשר ישליכו שאר

הברואים ,יאכל( .ואם חפצך ,תראה בזה נפלאות מעשה ה׳ ,שברא את החזיר
לבער אח הפסולת שלא תתראה בעולם ,על כן עשהו רעב תדיר ,למען ירבה
במעשה הניקוי ולא יחדל) .על כן לא יסבול החזיר שום צער ברעבונו ,כי
נהפוך הוא ,שממלא את תאותו תמיד ,וחייו המה חיי עונג שאין בו הפסק.
לא כן האדם הרעב לתאוות יצרו .זה אשר ישאף אליו ,רחוק הוא ממנו

מאד ,מלחמה כבדה ,ובמרץ רב ,ילחם עדי יגיע אף אל חלק מן שאיפתו .ואם גם
שנים הרבה יחיה ,לא ישיג אל חצייה ,כמו שאמרו חז״ל" — :אין אדם יוצא
מן העולם וחצי תאותו בידו" (קהלת רבד -ס״א פסוק י״ג).

ורעה מזה ,שאיננו רעב מחסרונו של

אותה שעה בלבד ,אלא ירעב גם

בחשש מחסור ,אשר אפשר שיגיענו להבא ויכפיל את הרעבון הגדול הזה,
ע״י החשש של כל הזמנים ,גם זמנים כאלה ,אשר ספק גדול הוא אם יהיה אז
בין החיים .וגם ירעב לחשש רעבון בניו ,עדי יכריחנו רעבונו הגדול לעבוד

עבודת פרך להכנת כל זה ,לדאוג דאגות של

אפשריות

אבידה וגניבה

והפסד לכל אלו ,וכל אשר ירבה נכסים ,ויוסיף להכין הכנה רבה ,ככה לעומתו

ירבו דאגותיו׳ ויגדל רעבונו עד שילאה נשוא.

ושאיפות הללו של הכנה יעמדו לו מנגד ,ולא יניחוהו להשתמש גם
במה שיש לו לצורך שעתו! וע״י זה ,אלו גם אפשר היה לו להשקיט רעבונו
ישל עכשיו במקצת ,הדי השאיפות הללו לא יניחו לו ,ונמצא רעב רעבון נורא

מכל צד ,עד שימות ,רעב ויגע.
לפני שנים הרבה ,בגדודי דרך ארצות הצפון ,ראיתי עדת זאבים רעבים,
רצים ומחפשים מזונם ׳ ,וימצאו נבלת חיה קטנה ,מושלכת על דרכם ,ויקפצו
כולם עליה מבוהלים ודחופים ,אבל לא יכלו לאכול טרף ,כי כל אחד מהם
קפץ על גבי חברו ,וידחפנו מבלי השאיר לו מקום! וכה נשכו זה את זה,

וילחמו זה בזה ,עד אשר כולם היו פצועים ,ויזב דמם לרוב .וכה נלחמו ,עד

אשר כולם נשארו מוטלים על גבי השלג חסרי אונים ,ורק אחדים ,הגבירים

בהם ,המה שמו שיניהם בנבלה .ותעבור רגע ,והנה גם אלה התחרו זה בזה,
וישובו ויכו וינשכו איש את רעהו ,נשוך ופצוע עדי האחד גבר ,ויחטף הנבלה
■יינם.
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התבוננתי למראה ,וראיתי את המנצח רץ מרחוק! והנה כל דרכו
אשר רץ עליה מלאה דם ,מדמו אשר זב מפצעיו הרבים אשר פצעוהו חביריו.

אמרתי ללבי :הן בדמו הוא ,אבל ישביע את רעבונו! עליו נאמר
׳"בנפשו יביא לחמו".

ושבתי וראיתי בנשארים ,והנה פצעיהם עוד רבים ורעים מפצעיו׳
•דמם אבד ,וכחם סר מהם ,ומה הועילו במלחמתם ? ירגישו חרפת מנוצחים׳
אשר חברם הכם ,וגם אכל ושבע ודשן ,והמה שבעי מכות ,וגם רעבונםm ,
אשד למען השביעו נלחמו ,עודנו בחזקו כבראשונד-

עתה בהתבונני לרעבון השואף לחומריות ,עלתה בזכרוני המעשיר ,הזאת,
כי תהיה משל לבני האדם .הן גם המנצח בהתחרות ,פצוע הוא ,חולה ,עיף
ויגע ,וגם כי נצחונו אשר נצח איננו שוד ,מאומה ,כי רעבונו לא ישבע לעולמים,
אלא יוכפל וירבה ,כאמור .אבל אם כה הוא גורל המנצח ,מה יהיר ,חלק המנוצח ז
ורוב העולם מנוצחים בתחרותם.
הרי למדנו ,כי השואף — הרעב הוא האומלל שבכל הברואים כולם.

אמנם ,ידעתי את אשר תשאלני:
"ואיד הוא השואף אל הטוב ז"
אבל כבר הגענו בזה אל ההפרש שבין הנותן והנוטל ,בין השאיפות
של נתינה וגטילה ,ומזה אי״ה בפרק הבא.

הוספה לפרק ד
מאת המחבר זצ״ל
זכי תשאל  :למה הוא זד״ אשר לא ישבע השואף באשר ישיג ויגיע אליו«

יש בזה דבר עמוק ונפלא :
הלא השאיפה היא כה המושך ,אשר ימשוך אליו את אשר מחוזה לו .כלומי

שאינו דומה לרעבון הטבעי ,שהוא רק הרגשת מהכרוז למלא את בטנו ,שוה רבר שיש לר
קזבה ושיעור .אבל מי שנופל ביד השאיפה לכסף וכדומה הוא אינו מבקש דבר ידוע וקצוב,
אלא שמושלת עליו תאוד .מחודשת ,מלאכותית ,להרתיב את תחומו ,לקחת לעזמו דבר שהוא
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חוצה לו מפני שהוא חוצה לו .נמצא ,כי לא מפני חשיבות עצם הענינים
ישאף השואף אליהם ,אלא אך ורק בהרגישו כי חוצה לו המה.
וממילא — וזה לך האות כי כך — בהשיבו העוינים אשר שאף אליהם ,שוב לא ישוו

בעיניו מאומד ולא ישביעו את תאוותו .ויהי בראותו כי לא שבע ,וידמה לשבור רעבונו
במה שממנו והלאה ,וישאף אליו (שהרי רוב ה״עשירים" ישאפו לכסף ,וימסרו נפשם עליו
יותר מרוב העניים כאז״ל יש לו מאה ,רוצה מאתים ,מאתים ,רוצה ד׳ מאות) .אכן גם בזד.

מתאכזבת תקותו כבראשונה (קהלת רבה ,א׳ ,ל״ד)•

ולא רק בחמדת הממון הדברים אמורים .כך היא המדד ,גם בתאוות חומריות אחרות.
הגה אמרו בגמרא (סוף מם׳ נדרים) מעשה במי שהיה חשוד לנואף והיה נחבא בבית הבעל,
בא הבעל וביקש לאכול דבר שטעם ממנו נחש ,שהוא סם־המות ; צעק לו אותו נואף והצילו.
ואומר שם רבא שאין שום חשש שנואף היה באמת ,כי אם כן היה מניחו למות .ומקשר.

הגמרא :

פשיטא ז ומתרצת שאולי הייתי אומר שבאמת נואף הוא ,אבל נוח לו שיחי•

הבעל כדי שתהא האשד ,עליו בבחי׳ ,,מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם" ,קמ״ל .אבל
עדיין קשה ,אולי באמת הוא כן  1ומפרשים שם בתוספות שנואף אינו יודע ענין זה של
»מים גנובים ימתקו" .ודבריהם צריכים עיון.

וביאור העניו כנ״ל ,כי בעל־התאוה לא ידע שדחיפת תאותו באה דוקא מזה שמבוקשי
נמנע ממנו לפי שעה ,ואם אך ישיגנו ,ללא קשיים ובהיתר ,כבר יפוג טעמו ויקטן תענוגו.
הוא מדמה שכל אשרו תלוי בהשגת מבוקש זה דוקא ,ואם רק ישיגנו ,מאושר יהי׳ לעולם 1

אילו ידע באמת כמה מן הדמיון יש בזה ,כבר לא היד ,רודף אחריו.
וא״כ כבר נתגלה לפנינו הטעם למה אין שובע לשואף ,כי ללא־דברר שאף ,ואך דוח

ישיג.

לתופעה זאת תמהו חכמים :

למה לא ילמד האדם מן הנסיון !

שכל ימיו רדף

בשאיפות עניני העוה״ז ,ובהשיגו אותם לא נהנה בהם ,ולמה לא ילמד לחדול מהם ? אם
כבר הרגיש בהשגיו הראשונים שהם הבל ,למה לא ידע כי גם החדשים כמוהם ז

איה

הוא השכל אשר יתגאה בו המין האנושי ז
על זה אמר החכם מכל אדם :
הבל הבלים וגו׳ :הבל היא התשוקה לחמדות העוה״ז ,כי זה אשר חוץ

ממנו למה הוא לו ז — הרי הבלים המה כל אלה שהשיג משאיפתו ,כי לא ישבע מהם :
והרי זה לאות שבודאי ה כ ל — כל אשר יחפוץ בו עוד — ג״כ ה ב ל.

והנה צריך לדעת כי זה שנקרא את הממון "קניו" ,אינו אלא דמיון ,כי לא יוכל
האדם לקנות דבר גשמי שיתאחד עמו ויהיה חלק ממנו כגופו ,ואין צריך לומר כנפשו .ענין
הבעלות הוא רק אשר חפצים ידועים יהיו מוכנים להשתמשות אדם ידוע ,ולא יקחום ממנו
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חברו .אוי למי ששואף לידבק במה שלא אפשר לידבק בו ,כי תאווזו לא מבא ולא יעלד.

בידו אלא העער .אשרי מי ששאיפתו היא לקנות קנינים בנפשו ,שאץ דבר מונעו מקיום

שאיפתו .ואין סבה בעולם אשר תוכל לגזול ממנו קנינים אלה ,והוא מאושר ובמום בעולם

הזה והבא.

פרק ח׳

בשאיפה הטובה

נעמיק נא קצת הפעם.

הרעבון הוא אות לחסרון ,כי המחסור במזון הנדרש לגוף האדם ,הוא
אשר ידעיבנו! וכן הוא בכל השאיפות :השואף חסר את אשר ישאף אליו.
זאת אומרת:

השאיפה היא כח המושך ,ימשוך אל האדם דברים שימלאו את חסרונו.
וכן השובע ,הוא אשר נתמלא החסרון .וכאמור ,השאיפות ,תולדת כה
הנטילה ,אין להם שובע ,כי חסרונם לא ימלא לעולם.

ואיך הוא כה הנתינה ?
איננו כה המושך ,כי יבוא משלמות ולא מחסרון.

ונבאר—:

איש כזה אשר דבר חומרי איננו שוה בעיניו להתענין בו ,ושמח במה
שיש לו ,ובכל אשר ימצא לו ישבע— .
זו היא ברכת הא־ל ברוך הוא "ואכלת ושבעת" ,מתנה טובה היא לאדם
מה׳ יתברך ,שיוכל להיות שלם ולא חסר ,אשר לזאת נוצר.

ואמרו חז״ל (אבות פ״ד מ״א) :״איזה עשיר השמח בחלקו״ — ,הם,
באדיר חכמתם ,בחנו בבני האדם ,וראו כי המשתלם בשלמות הנפש ישבע ולא
ירעב ,ישמח בחלקו ולא ישאף להוסיף בחומריות — ,הוא העשיר .אבל כל שאר
מרבית בני האדם חסרים המה ,עניים ,רעבים.

כח הנתינה איננו שורה אלא על השמח — לא רק מסתפק — בחלקו.
הוא ,ורק הוא ,הנהו כנהר אשר מימיו ירביון ויעבור על כל גדותיו .הלא ראית
כי השמח ,כל אשר תגדל שמחתו ,ירחב לבבו ,ויבקש את אוהביו ליהנות עמו
כשמחת לבו.
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ככה הוא .הנותן ,הוא אשר ברוחניות יסודו ,ובכל עניני עולמו עיניו

נשואות למעלה ,הוא יראה בכל דבר גדול וגם קטן את חסדי ד.׳ כי לא תמנו
ואת טובותיו אשר אין קץ להן .ויהי בראותו כי בן ,הלא ישמח במתנות האלה

שמחה רבה ,והיו חייו מאושרים תמיד, .
מן השמחה והאושר האלה יביעו הנתינה והאהבה! ולא תבא השאיפה

אל הטוב מן החסרון — כאשר באה השאיפה הרעה — אלא מן הדביקות.
זו היא מדריגת הצדיקים המעולים אשר יעשו מאהבה.

וכבר ביארו לנו חז״ל ענין זה ,באמרם (ברכות ח׳ ע״א)" :גדול הנהנה
מיגיעו יותר מירא שמים״ ,לאמור ,כי הנהנה מיגיע כפו — אשר יתאוה
תמיד ליתן יותר מאשר יטול — ,היינו הזורה בכח הנתינה (כאשר התבאר בפ׳

השלישי) ,גדול הוא מירא שמים.
ולמה ? — באשר הנותן עושה מאהבת ה׳ ,וגדולה מדרגת האוהב את ה׳
מזה אשר ירא אוחו.

אכן עוד לפנינו לברר את דבר המרחם והנושא בעול עם הבירו,

אשר המה ממדות המעולות שבבני האדם ,אבל בהן יצטערו בצרת חבריהם,
וכאילו

לעצמם

יחסר

יחשב

להם,

והטבתם

עם

האחרים

תשקיט

את

צרת רוחם של הנותנים — ,האם אין זח ענין של חסרון והשלמתו כמו השאיפה
הרעד ? ,את זד ,יבאר הפרק הבא בע״ה.

פרק ט׳ איך יתקרב האדם אל כח הנתינה
טרם שיגיע האדם למדריגת שלמות האנושית ,הרי הוא חסר .אין לו

השאיפה הנדיבה ,הבאה מתוך הרחבת הדעת ,שנתבארה בפ״ח ,ועל כן בדרך
עליתו צריך הוא להשתמש לצורך הטוב ,גם בשאיפה ״רעבגית״ — שאיפה של
מילוי חסרונו ,הנובעת מכה המושך ואהבת עצמו.

ו

למשל — :בין אדם למקום ,יעשה שלא לשמה .כלו׳ לצורך ע ■צ מ
(ומתוך שלא לשמה יבא לידי לשמה)! יעשה מיראה ,היי׳ שירא לנפשו
מעונש ! ויעשה ע״מ לקבל פרם ,היי׳ שמבקש שכר לעצמו.

וכן בין אדם

להכירו יעשה כאלה! וגם מתוך רחמים .ומדות הרחמים ,והנושא בעול עם
הכירו ,לא ממדת ההטבה הנקייה הנד" כי סיבת מעשהו היא ,אשר ידהר ,את
צער

עצמו,

שהצטער בראותו את צרח רעתו.
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והכה כל אלה שרשם בבה הנטילה .שהדי למען עצמו הוא עושה .אך

טוב שישתמש בכאלה לצורך הרוחניות! כמו שנאמר" :ואהבת את ה׳ א׳
בכל לבבך״ ,ופי' חז״ל" :בשני יצריך" (ספרי) ,לאמר ,שישתמש האדם העולה,
במרת יצרו הרע למען צרכי עלייתו.

ויש בזה דבר נפלא ,עצה טובה מאוד לקנין כח הנתינה לאשר יתעמק
בה

הן כח האמנות ,להבחין דברים דקים בכח המדמה ,מתנת האל הוא.
האמן יראה וירגיש פרטי פרטים אשר לא יבחינם אחר ,ועל כן יבטא אותם ,אם

בדברים או בכתב ,אם בפסל או בתמונה .צריך להיות אמן גדול לבטא ,למשל.

את רגשי האם בדאגתה לבניה ,איך היא מרגשת וחוששת בדקות ופרטיות
נפלאה היא בעצמה לא תצטרך לאמנות ,כי היא בטבעה עושה ,אבל כאשר
יתבטאו הרגשות דקות כאלו ,הנם עושים רושם בנפש כל אדם.

והנה שם הי״ת את נצוץ האמנות בכל אחד מבני האדם ,אם רב או
מעט« וכל אשר יתבונן ויצייר לעצמו ,הנה ירגיש הדבר ההוא׳ ועושה רושם
בנפשו.

בזה ישתמש האדם העולה לפתח הרגשות בנפשו .וכן הוא גם לעניו

כח הנתינה טרם שיגיע האדם לשמחת הדביקות בהי״ת ואהבתו( ,שהמה ש'ר$י
כח הנתינה כאמור) ,יצייר בנפשו את צרת נפש חברו ודאגותיו לכל פרטיהם

וחלקיהם ,ואז ישא בעול עמו וירחמהו!

כן בציירו לנפשו את גודל שמחת

רעהו ואשרו בהשיגו את אשר ידרש לו — ,אז בידעו כי בידו היא לסבב אושר

רב כזה לרעהו בנתינתו ,הלא תקל לז הנתינה
ואם לא תספיק אהבתו את רעהו לפעול עליו ע״י ציור זה ,עדיין יכול

להשתמש ביראה ,להרגיש את חיובו להיות נותן ,וכח הציור יגיד לו איך
הנותן צריך להרגיש .וכאשר ישתדל להוציא לפועל מעשה החסד ,אז מעשיו
יעוררו את כח הנתינה בפנימיותו ג״ב.

אבל מכיון שכבר זכה בכח הנתינה ,שוב אינו צריך למעשה־אמן ,אלא

טבעו החדש יעשה את שלו ,ויהיה נותן בנתינה נקייה ,מנדיבות לבו הטוב ,ולא
מתוך שאיפת מילוי חסרונו וחששה לעצמו.
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פרה י׳ הרפואה לשאיפה הרעה
איד ינצל האדם משאיפה הרעה ן

זו היא שאלה חמורה .הן השאיפה הזאת מתולדת היצר הרע היא ,ואם

גם נלחם כנגדו וננצחגו ,הלא אין זה אלא במעשה ,אבל מי יוכל לכבוש את
לבו שלא יתאוה ?
אבל חכמינו ז״ל הקדושים ,גילו לנו את זה באמרם (סנהדרין ק״ז
ע״א)" :משביעהו רעב ,מרעיבו שבע" ,לאמור ,כי הרפואה הבדוקה והאמיתית
לחולי השאיפה הרעה — תאות כח הנטילה — היא לרפאות את הרעבון

ברעבון עצמו.
כלל הוא :הרעב אח יצרך ויבדל ממד!

ותקל תרופת־הרעבון הזאת לצדיק ,בזכרו כי לא יתאחדו הנתינה
והנטילה ,וכל זמן אשר לא יפרד האדם מכח הנטילה לגמרי לא יהיה לנותן
(עי׳ פ״ב) ,ולא ידבק במדת בוראו (עי׳ פ״א).

וגם מי שלא הגיע אל מדריגת הצדיק ,ישים אל לבו ,כי בתלותו את חולי
הנטילה חייו אינם חיים ,וכי טוב לו לסבול רעב מועט ,מאשר יהרס את כל
אושר חייו (עי׳ פ״ז) ,אז תקל הרפואה ,ושב ורפא לו.

ע״כ יזהרו הצדיקים מאד מאד ,שלא יבואו לידי נטילה ,ולא יהנו ממנה
כלל ,למען לא ילכדו ברשתה ,ואמר החכם מכל אדם" :שונא מתנות יחיה".
ותמהו רבים ,שנאה זו למה היא ,ואיך תביא לידי חיים י וכבר הזכרנו

את הפסוק בסוף הפרק הראשון ,וייעדנו לבארו בס״ד — .אבל בכל מה שאמרנו
למעלה הרי התבאר דבר זה היטב מאיליו.

פרק י״א הכרת הטוב
מה הנה הכרת הטוב וההודאה י איה הוא מקורם בנפש ? ומאין תבא
כפיית הטובה ,אשר רוב בני האדם יבשלו בה ?
גם בזה תכיר את הנותן והנוטל.

הנותן ירגיש בלבבו אשר לא יחפוץ במתנות־חנם ,כי שאיפתו היא
רק ליתן ,ולא למשוך אליו את הדברים שהם חוץ ממנו! על כן כאשר יגיע

קונטרס

החסד

<7

אליו דבר מאת רעהו יתעורר בו הרצון לשלם עבורו ,ואם לא יוכל לעשות זאת,

לבו ירגיש בחובת התשלומין — וזו היא אשר נקרא לה בשם "הודאה".

אבל הנוטל ישאוף תדיר למשוך אליו את כל אשר יוכל ,הן בגזילה והן
בתרמית והן במתנה ,ובקרב לבו יחשוב כי הכל שלו הוא ,ובשבילו .על כן

בהגיעו דבר טוב ,אשר הטיב עמו חבירו ,לא ירגיש בחיוב תשלומין כלל.

הוא אשר נכנהו :״כפוי טובה״ — ,ואם תראה את הנוטל כי יודה ,ולפעמים
גם באופן יפה מאד ,אל תאמין בו ובהודאתו ,כי בשפתיו יחנוף ,ולבו בל עמו.
אך באשר בחפצו לסבב אליו עוד טובות רבות ומתנות חשובות ,יתלבש בכסות

מכיר הטוב ,נמצא שגם הודאתו — נטילה היא ,כי כך היא כונתה.

כללו של דבר :הכרת טובה היא תולדת כח הנתינה ,וכפית טובה היא
תולדת כח הנטילה.

פרק י״ב העולם המתוקן
שאלוני :אם באמת חפץ השי״ת שלא יהיה האדם לנוטל ,אלא שיסתפק

בכל אשר יגיע אליו על ידי עצמו ,אם כן למה ברא את האנשים בעולם אחד

ויעשם לחברתיים .הלא טוב היה אם כל אחד מבני האדם נברא בעולם מיוחד
לעצמו ולא תהיה אפשרות לקנאה ותחרות*).
ותהי תשובתי פי שנים :

ראשונה ,אלו לא גברא האדם חברתיי לא היה בוחר בין נטילה
לנתינה ,אלא הנטילה היתה נשללת ממנו בכח הטבע .אבל חפץ ה׳ בבריאת
האדם היה שיבחין בין טוב לרע ויבחר בטוב ,ע״כ ניתנו בו שגי הכוחות גם
יחד ,ויושם עליו לבחור בכח הנתינה ולדחק את כח הנטילה! וזה הצלחתו

בעוה״ז והבא .ועל זה אמרה התורה" :החיים והמות נתתי לפניך ...ובחרת
בחיים".

ושנית ,כי אילו לא היו בני האדם חברתיים ,ולא היו צריכים זה לזה,
הלא לא היתד ,אפשרות גם לכח הנתינה ,כי למי יתן האדם אם לא יהיה מי
שיקבל ממנו!

’> ועיין עוד במאמר "הפרט יד,כלל"
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ויחזור אחד החברים וישאלני:

אם כן הוא ,שאין מציאות לנותן בלתי אם יהיה גם אשר יקבל ממנו,
הלא יש גם רעה רבה במעשה הנותן ,כי יעשה את חבירו לנוטל ז וגם כי א״א
שיהיה העולם מתוקן כולו ,שאם יהיו כל בני האדם לנותנים ,מי הוא זה אשר
יקבל מהם ז
והגה שאלות יפות שאל ,אבל המעמיק לחשוב ימצא שהענין מתברר
מעצמו .וזהו :הפרש גדול יש בין "המקבל" ובין "ה נוטל" ,וכן בין

"הנותן" ל״אשר יקחו ממנו" .ויש לנו להזהר שלא נערב אח המושגים.

יש אדם אשר יקח וגם יקחו ממנו — ,הוא בעל כח הנטילה ,אשר לקיחתו
באה משורש אהבת עצמו ,ויקח ולא יתן מאומה ,וכי יקחו ממנו הוא מאשר אין
בידו למונעו.

ויש ,אשר יתן וגם יקבל — ,הוא בעל כח הנתינה ,אשר נתינתו נובעת
ממקור הטוב שבלבו ,ובעד אשר יקבל יתמלא לבו בתשלומי הכרת טובה.
באור הדבר ,כי שניהם ,בעל כח הנתינה ,וכמו כן גם בעל כח הנטילה,
שניהם משלמים עבור מה שיגיע אליהם ברוב הפעמים .אמנם הנותן לא יחפוץ
לקבל בלי חשלומין .ולכל הפחות ישלם בהכרח הטוב ,והנוטל לא יחפוץ לשלם
מאומה ,ורק כאשר לא ינתן לו בלי תשלומין ,אזי בעל כרחו ישלם .ומעתה.
מאחר שאדם זה ,אשר בח הנתינה בו ,ישלם למטיב עמו בהכרת חטוב ,הלא
בעשותו ככה לא יתפתח בו כח הנטילה לעולם ,אם גם הרבה יקבל מאחרים.

תה דבר העולם המקולקל:
ירבו בו הנוטלים אשר יקחו ויחטפו איש מרעהו .סדר חברתי כזה הוא
אשר ירבה את הקנאה והתחרות ויביא לידי מלחמות ורציחות ,גזלות ורעות,
כאמור בפרק הראשון.

אבל העולם המתוקן:
כל אדם נותן ומטיב ,ולבבו יביע הכרת טובה על אשר יקבל מרעהו.
חברת בני אדם ,בהיותה ככה ,היא החברה המתוקנת והמאושרת ,רבת השלום
והאהבה ,והיא אשר יחפוץ ה׳ בו4

ויש רמז לענין הזה במעשה המובא במדרש רבה (פ׳ נח ,ל״ג ,א׳).
כתוב שם ,שאלכסנדר מוקדון הלך אל מלך קציא ,לאחורי הרי חשך,
ויבקש לדעת איך דנו שם את דיניהם .ויהי היום ,ויבאו שני אגשים לדין.
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האחד קנה מחברו קרקע של אשפה ,ומצא בה מטמון .הוא טען ,שבדעתו
היה רק לקנות את הקרקע ,אבל לא את המטמון ,ועל המוכר לקהת את

המטמון .והמוכר טען שמכר את הקרקע וכל אשר בו ,והמטמון של הקונה•

ויפן אליהם מלך קציא ,וישאל אם יש להם בנים ובנות ,וימצא שלזה
יש בן ,ולזה יש בת .ויהי משפט המלך ,שבניהם יתחתנו ויקחו את האוצר.

ראה המלך את אלכסנדר מתמיה ,ושאל אותו" :מד" לא טוב דנתי ז

אם היה דבר כזה אצלכם ,איך הייתם דנים אותו ?״

אמד לו אלכסנדר" :היינו הורגים אותם גם שניהם .והמלכות היתה
לוקחת ממונם של שניהם".
שאל אותו מלך קציא :״האם השמש זורחת אצלכם ?״ אמר לו" :הן".

שאל אותו שוב" :היש אצלכם בהמות?" אמר לו" :ד,ן".

אמר מלד קציא לאלכסנדר" :לא בזכותבם יורד הגשם ולא בזכותכם
השמש זורחת לכם ,אלא בזכות הבהמות ,שנאמר" :אדם ובהמה תושיע ה׳.

אדם בזכות בהמה".
המדרש יראה לנו במעשיה הנפלאה הזאת ,את המרחק הרב והעצום
שבין הנותנים והנוטלים.

כשבאו שני נותנים ,וכל א׳ לא חפץ לקבל מרעהו ,ויקריבו את משפטם
לפני מלך הנותנים ,הוא דן להם" :השתתפו"! כי ככה היא מדת הנותנים,

להשתתף בנתינה וגם בקבלה ,ויהי העולם שלם .ובלב מלך הנוטלים היה משפט

אהר ,ויאמד לדון את הנותנים הצדיקים ,כמחריבי עולם ,משפט מות .וכל אשר

להם ,גם לבניהם לא יהיה,

אלא יוקח למלכות.

אבל מלך הנותנים בוז יבוז לו באמרו :הלא הבהמה טובה ממך ,ואם
אתה גם חיה תחיה ,בזכות הבהמה הוא ,אשר אם גם לא תדע להטיב ,אבל
גם לא תרע כמותך.

נמצינו למדים כללו של דבר :הנוטלים מריעים זה לזה ,כי הנוטל עושה

גם את זה שנטל ממנו לנוטל כי ילך וידרוש ממנו את אשר נתחייב לו בנטילתו.
אבל הנותנים משלימים זה את זה ,כי הנותן יעשה גם את המקבל לנותן בהכרתו

את טובתו אשר קיבל.
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פרק י״ג באהבת ה׳
עבודת האל בגויה על יסוד הכרת הטוב.

הלא כה

מפורש הוא בכל

ספרי הקודש ,אשר על האדם להודות לה׳ הטוב על כל הטובות אשר יעשה לו,
וכי בשבילם עליו לקיים את כל המצוות והחוקים והתורות .גם ירמוז על דבר
היסוד הזה בראשון לעשרת הדברים ,אשר גילה האל ב״ה גילוי גמור לכל העם

במעמד הר סיני ,והוא" :אנכי ה׳ א׳ אשר הוצאתיו מארץ מצרים מבית
עבדים" .הרי שהזכיר "אשד הוצאתיך מאריז מצרים" ,וגם הוסיף "מבית עבדים",

לעורר את רגשות הכרת הטובה.
הן יוכל האדם לעבוד את בוראו גם מיראת העונש ,שיירא ויפחד שלא

יושב לו כרעתו ,ויקיים בזה את המצוות והחוקים ,וו היא תחילת המדריגות

בעבודת ית׳ ,אבל עבודת הלב ,עבודה שיש בה מן השלימות ,תהיה רק בהרגשת
ההודאה.
ואמרו חו״ל" :כל הכופר בטובתו של הבירו ,לבסוף כופר בטובתו של
הקב״ה" ,את המאמר הזה ביארו ביאור נפלא אחד מגדולי חכמי המוסר ,הוא

רבנו נחום זאב זיוו זצ״ל מקלם .וכה אמר— :
הן האדם יתנהג בכל מעשיו כפי בחות נפשו .אם כעסן הוא ,יכעום בכל

ענין שיביאהו לזה ,ואם גאה הוא יתגאה בכל מקום שהוא .אם טוב הוא יתנהג
בטובה עם הכל ,וכן רע־הלבב ,ברעתו .לא סבל האדם לשאול או ללוות מרעהו

אהה כח מכחות הנפש אשר יחסר לו .על כן׳ כפוי־הטובה ,לא רק כלפי בני

האדם יהיה כן ,אלא כמו אשר יכפור בטובתו של חבירו׳ ככה יכפור בטובתו

של הקב״ה ,ולא יפריש ,כי זה אשר כפית הטובה כח היא בנפשו ,גם בבואו לפני
האל ב״ה ,יתנהג כפי הכח הזה .וכאשר יודה האדם לאלוהיו ,וירגיש בכל לבבו
ונפשו ,כי חייב הוא בתשלומי כל הטובות הרבות אשד עשה לו האל ,אז יביע
לו התודה הזאת ,אם בקרבן או בתפלה אשר יגישם לפניו יתברך .בעשותו ככה,
והיה האדם כמו נותן ,והקב״ה — כביכול — כמקבל ,ויזכה האדם בזה למדרגה
הכי גדולה ,הדביקות בו יתברך ,כאשר ידבק הנותן במקבל ,שהיא האהבה

הגמורה ,כאמור.
על כן תגדל מדריגת אהבת השי״ת ,אשר תכבד לקנותה ,וימעטו מאד

זמר יקיימו את המצוה הראשונה בקריאת שמע׳ "ואהבת את ה׳ א׳ וכו׳" .כי עד
שיגיע האדם לקגין כח הנתינה ,והכרת הטוב הבאה ממנו ,לא ישיג את האהבה

בלל.
הרי התבאר בזה שורש אהבת האל ב״ה ,שהוא — ב ח ה נ ת י נ ב
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הוספה לפרק י״ג
ואשר אמרו .לבסוף כופר בטובתו של הקב״ה" ,מהו "לבסוף" ז הנה יש בזד ,ענין

עמוק מאד ,ואפרשנו פה בקצרה ,והיה למעמיק בו להבינו.
כאשר נפטר אדם לבית עולמו ,ויבא אל עולם האמת ,יתגלו לפניו כל הדברים
כאשר הם באמת ,וידע את כל המון טעיותיו אשר טעה ,וגודל חטאיו אשר תטא כל ימי

חייו .כן הוא ,בלי ספק ,שהרי אין יצר הרע בעולם האמת ,ואיך ישאו־ו לו שם הטעיות ז
אמנם אמרו חז״ל:

(עירובין י״ט> .רשעים אפילו על פתחו של גיד,נם אינם חוזרים

כתשובה" .והוא תמוה ,האם לא ידעו את רעת עוונותיהם אפילו בעולם ההוא ז
אך זה הוא ביאור העניו  :תידיעה והשאיפה ,דברים נפרדים המד" הלא תראה אשר

ירצה ויתאוה האדם לדברים אם כי ידע שיפסידו את בריאותו ,ולא יוכל להנצל מן התאוה
בידיעה.

והנה לא תקרא תשובה ,אלא אשר

יעזוב

את עוונותיו ומעשיו הרעים .אבל

עזיבת המעשים ,איננה תלויה בידיעה בלבד ,אלא בשאיפה .והיה כי ישוב ,וישנה את שאיפת

לבו ,ולא הטא עוד כשהיה אז תשובתו שלמה היא.

ויגלו לנו חז״ל בזה דבר נפלא מאד :
כאשר ימות האדם ,ונפשו שבה אל עולם האמת הן תבין הנפש את הדברים כאשר

הם ,וכל טעיותיה יתבררו לפניה .אבל שאיפותיה הרעות ,אשר היו לה בהייה ,כבר נקבעו

בה והיו לקנין הנפש ,על כן אף שיתבררו הרעות לנפש כפי אמיתתן 0״מ השאיפות ישארו
1ה כשהיו ,זהו אמרם :

.אפילו על פתוזו של גהינום״ — שכבר רואים את צרת הרעה כאשר היא — .אינם
התרים בתשובה" השאיפה לרעות היתד .להם לקנין ,ולא תפרד מהם.

כבה הוא גם בענין הכפירה בטובה .מי ששאיפתו חומרית ,והוא מן הנוטלים ,אשר
לא יוכלו להכיר טובה (כמו שהתברר בפרק הקודם) גם .לבסוף" ,כאשר יגיע אל עולם

האמת ,גם אז יהיה כופר בטובתו של הקב״ה .הוא יכין אז וידע ,את צורך הכרת הטובה,

ועד כמה גדול עונו מנשוא ,אך לא יוכל להרגיש בהודאה ,כי  nipלו את כח הנטילה וכה
בא עמו הכח הזד ,אל בית עולמו.
אמנם ההודאה היא הדבקות בו יתברך ,והיא השירה הנזכרת במלאכים וצדיקים,

ואיך יוכל לזכות בעוד",ב ,אם תחסר לו הרבקותז
זה הוא המוסר אשר ייסרו חז״ל לכסוי הטובה ,ויאמרו לו כי יפסיד ח״ו את חלקו

לעולם הבא.

עניני חסד ונתינה
קונטרס החסד :חלק ב/

הקדמה:
אמרו ז״ל (ויק״ר סוף פ׳ ל״ו) "אם ראית זבות אבות שמטה .וזכות

אמתות ,שנתמוטטה ,לך והטפל בחסדים .הה״ד כי ההרים ימושו (אבות),
והגבעות תמוטנה (אמהות) ...ואח״ב ה ס ד י מאתך לא ימוש.״ — פי ,,אף
דנטו מתורת אבות (בגדר אשר יצוד ,את בניו) ,מ״מ יאחזו במדות האבות

שהם ירושה טבעית .והיי ,נקודה הפנימית שאיננה בטלה מישראל כמש״ב "לא
מאסתים ...לכלותם" .וביארו ז״ל "חסדי מאתך לא ימוש" מדד ,במדה ,דבחסד

קונים חסדו ית .,וגם רמזו ז״ל בזה לדבר עמוק ,כי חסדו ית ,הכי־גדול בעולם

הזה היי ,מתנת נקודה הפנימית לישראל ,אף למי שאינו ראוי ,כי הסד הגם

הוא.
דורנו לדאבוננו מתרחק מתורתן של אבות ,הבד .נאחז בחסדים ,הבה
נלמד תורת החסד .כבר נתבארו הרבה מגדרי תורת החסד בקונטרס החסד
ה״א ,וזכנו השי״ת להוסיף ביאורים בחלק השני הזה.

פרק א׳ :הנתינה הקדמה לאמונה
כבר נתבאר במאמר "שורש המוסר" ,כי כל מחשבה באה מכח התענינות,
ומה שלא ירצה לב אדם לחשוב בו ,לא יעלה על דעתו כלל ,ועל כן "השוחד
יעוור עיני חכמים" ,שלא' יוכל לראות האמת במה שמתנגד לזכויותיו של מי

שנתן לו מתנה ,כל שכן במה שמתנגד לרצונות שלו בעצמו .והעלינו שם,
שבאמת התקרה היחידה להכיר האמת בענינים שיצה״ר מתנגד להם שיסלק את
האמת*).
*
הנגיעות מלבו ,ויתאמץ לבקש רק את

קונטרס החס>  — .עי׳ מש״ב למעלה ,צד 32
*)

השוד ,גם "מאמונה לצדק" ,לקמן.

— העורכים
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והנה כל הנגיעות באות משורש הנטילה" שהיא מקור כל התאוות .אם
כן ,העצה לבא להכרת אמתת האמונה היא להסיר מלבו הנטילה ,ולחזק במקומה

את כח הנתינה! כי רק אז תתפתח בלבו ההתענינות לאמת ,שהיא התנאי
להכרת האמת.

כי אין כה האמונה כה

פשוט באדם ,שא״כ היה חל על כל מה ששומע,

ורק פתי יאמין לכל דבר .גם לא ראוי לקרא אמונה מה שאדם מודה בו

בשפתיו בחיצוניות שכלו ,ובמעשיו מתגלה שלבו בל עמו .אלא האדם מאמין
רק מה שלבו רואה אמתתו ,ועל כן לפי טהרת הלב תהיה מדרגת האמונה! ועל

כן רק הנאמן (ששולט בו כח האמת) מאמין.
וכיון שריבוי כח הנתינה מסלק את הנגיעות,

על כן כל שאדם

מרבה להתחסד עם זולתו ,תגבר ותתעמק הכרתו את בוראו.
הנה אז״ל ״גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה"! כי באמת

תמוה ,איך הניח אברהם אע״ה את גילוי השכינה כדי להתעסק בהכנסת אורחים
לערביים פחותים ,עובדי ע״ז ?

אבל הענין ,כי הכנסת אורחים אפי׳ לפחותים

ביותר ,היא היא קבלת שכינה גדולה ועמוקה יותר אפי׳ מנבואה שהיא הדביקות
הכי עליונה שבמתנות שמים .והטעם ,כי הנבואה היא מתנה ולא קנין ,ועל■ כן

אין לה קביעות באדם כמו מדרגה מעשית — .הרי קין התנבא ואמר לו ה׳ "-למה

חרה לך וכו׳ הלא אם תיטיב שאת וכו"׳ ,ואף על פי כן היה לו יכולת להדו%

את הבל — .אבל במעשה החסד ,המסלקת את הנגיעות ,נפקחות עיני לבו• להפ<ת
את האמת ,וקונה האמונה קנין עמוק וקבוע! ולפי השיעור ממנה אשר נקנית
בו ,יש לו קבלת פני השכינה תמידית ומאומתת בתיך לבו ומהותו ,שמעתה היא

מדרגה אשר קנה לו ,הוייה שלו ,ולא מתנה מבחוץ.
ולמה נראו לו ד,מלאכים כבני אדם פחותים דווקא ? מפני שכפי פחיתות

המקבל יגדל ערך מעשה החסד( .ואין זה דומה למה שהתפלל ירמיה על רודפיו

שאפילו יבקשו ליתן צדקה יכשילם השי״ת בבני אדם שאינם מהוגנים •)! כי שם

היו הנותנים רשעים מזיקים ונוטלים ,וגם הצדקה שלהם לא היתד ,באה מכח
חסד פנימי ועיקר זכות הצדקה שלהם היה מצד זכות המקבלים ,במה שנעשו

הנותנים "כלים" להמקבלים (עיי׳ מאמר "הפרט והכלל") וכשהמקבלים עצמם
אינם מהוגנים ,הרי שאין להם ,לנותנים ,זכות כלל).
לעתיד לבא שואלין את האדם "המלכת לקונך שחרית וערבית והמלכת

•)

ב״ק ט״ז:
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את חברך בנחת רוח ז״ •*) למה נסמכו שתי השאלות  1מפני שרק על ידי שהוא
ממליך את חברו ,שזוהי קצה הנתינה ,יובל להכיר את בוראו באמת ולהמליכו
על עצמו.

•

*

•

ביארנו בחלק א׳ (פרק י״א) ,שהכרת הטוב היא תולדת כח הנתינה .וכן

כתבנו שם (פרק ד׳) שהאהבה באה מתוך מעשה הנתינה ,ולא להיפך.
כן גם היחס שבק האמונה להכרת הטוב לבורא ית׳ .האמונה מבוססת

על מדת הכרת הטוב וכח הנתינה ,ולא להיפך ,שתהיה האמונה סיבה להכרת
הטוב ,כי אף שעל פי השכל היה ראוי להיות כן באמת ,אבל לא יבא האדם

להכיר את בוראו בלבו עד כדי הכרת הטוב ,אלא אם כן כבר טהר לבו במדד.

רבה ממחלת הנגיעות הבאות מכח הנטילה.

ואפי׳ כשמראים לאדם נסים גלויים ,לא תבא האמונה מראיית הנסים
מצד עצמם ,אלא מן הברת הטוב על הנסים .כן הוא מפורש בתורה (דברים א׳,

ל״א־ל״ב):

״כאשר ישא איש את בנו וכו׳ ז

ובדבר הזה״ — פי'

בהכרת

כאשר ישא — "אינכם מאמינים בה׳ אלהיכם" ז כי אם אין הכרת הטוב ,גם
הנסים לא יביאו אמונה.

פרק ב׳ :הנתינה הקדמה לעבודת ה׳ באמת.

מי

שדבק בכח הנטילה ,הרי כל מעשיו ומחשבותיו עומדות תחת השליטה

של אהבת עצמו .כל מה שיעשה עבור אחרים ,יש לו כבר חשבון מתחלה איך
יבא לו ריוח מזה .גם כל מעשה המצוות אשר יעשה ,ותורה אשר ילמד ,הכל

כדי שיכבדוהו בני אדם ,וכדומה .ואפשר שעוד גרוע מזה יהיה ,שישתמש
בידיעותיו ובמצבו המכובד כדי לקנטר ולצער אחרים ,ולדכא אותם תחת רגל
גאותו .כלל הדבר — השואף לעצמו לא יעבוד אלא את עצמו — .עבודת ה׳

להתבטל לרצונו ית׳ ,לאהבה את ה׳ זכו׳ — כל אלה כמו זר נחשבו לו ן אם גם
לא יודה על זה בפני אחרים ,ואפילו בפני עצמו הרי בפנים לבבו גם עצם
האמונה חסר לו ,כאשד ביארנו לעיל ,וא״כ איזו שייכות לו ולעבודת ה׳ ?

וזהו שאמר הלל הזקן לאותו גר "דעלך סני לחברך לא תעביד ,זו היא
כל התורה כולה ,ואידך פירושה הוא ,זיל גמור" (שבת ל״א ע״א) .הלומד ענין

עמוק בלי פירוש ,בקל הוא טועה ,אבל מי שילמד הפירוש מבלי לעיין בפנים

הספר ,אי אפשר שיבין ה

עני

ן

כלל.

•") מאמר וזז׳-ל ,מובא ב״ראשית הכמה" ,שער היראה ,פי״ם
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כך ערכן של תורתו ומצוותיו של בעל טח הגטילה .כי השקוע במדת
הנטילה ,הרי בפגים לבבו הוא — כופר ,ומעשי המצוות של כופר בודאי

אינם נכנסים בגדר מצות כלל .כל מעשיו הרי הם בגדר "למוד הפירוש בלי
הפנים" ,שכולו טעות ,ולא למד כלום.

«

*

#

מה מאד עלינו להתחזק בדרכי הנתינה ,שבלעדם תחסר לנו ,לא מצוד,
פרטית ,אלא ח״ו כל התורה ועבודת ה׳ כולד"

פרק ג׳ :איו התעוררות בלי חסד.
כתב רש״י (שבת קכ״ז ריש ע״ב) כי עיון תפלה בכלל גמ״ח שנאמר
״גומל נפשו איש חסד״ .ולכאורה הדברים תמוהים ,איך שייך חסד לגבי עצמו ?

אמנם ענין עמוק יש בזה המתבונן בנפשו ימצא ,שלא כל המחשבות
באות בסגנון אחד; מה שבא מן רצונותינו ,א!נו מרגישים בלשון ״אני״" :אני

רוצה״! "דבר זה אהוב

ל י " .וכל דבר רוחני ,בגדר תביעת היצר הטוב,

נשמע לנו כעץ ״אתה״" :עליך לעשות זאת ,או לימנע מלעשות זאת".
וכבר ביארנו במאמר "חטאו של אדה״ר" ,שזה עניו מה שמצאנו בסהי׳ק ז^ל■

ידי חטא אדה״ר נכנס יצה״ר בפנים הלב ,וגעשה יצה״ט כמו דבר מבחוץpH*,
אשר מקודם היה היצה״ר מבחוץ (שזה רמוז בענין הנחש).

t

וזה הביאור ,לפי קוטן מצבנו ,במה שכתבו המקובלים כי "נפש ,רות,

נשמה" הם כנגד "אני ,אתה ,הוא" ,היי׳ כי "נפש" הוא ה״אני" ,עם כל שאיפותיו
הגשמיות!

והתעוררות

הרגש

הרוחני היא כבר מבחינת "רוח",

והיא

מתבטאת בגו בגדר ״אתה״! והנשמה העליונה ,השפעת קדושה מלמעלה׳ אשר

תכליתה הוא רק הרוחניות ,איננה מזדהית עם עצמותנו ,והיא מושגת לנו
רק בבחי׳ "הוא" ,שכאשר אנו חושבים בדבר תביעותיה ,כאילו היא אינה

גוכחית ,והיצר־הטוב מגיש טענותיה במקומה.
ונמצא שאם האדם שקוע בדרך הנטילה ,ואינו חש אלא לעצמו ,ועל

זכויות אחרים יעבור בשאט־נפש ,גם רוחו ונשמתו כזרים נחשבו לו ,כי בעיניו

נראה כאילו הן דורשות ממנו

ולא לצרכו ,וכבר הוא מורגל לאמץ את

לבו נגד כל טענות הבאות בלשון כזד" וזהו שכתב רבנו יונה (שערי תשובה

סי' י׳)" :כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי".

מכתב
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מאליהו

אם כן ,נמצא שאין שייך שיתעורר האדם לתשובה ועלייה אלא אם הוא
חם ומרחם על נפשו היקרה — ,ורק אחרי ששב ,והשיב אל לבו תביעות נשמתו,

אז יתוודע לו שעניגי הרוחניות הם צרכיו שלו באמת .ובזה נבין דברי רש״י
ז״ל המובאים בראש הפרק ,שהתעוררות וכוונה בתפלה תבאנה מכח החסד.
הרי

שכל

עלייה

תלויה

בבה

ה נתינה 1

פרק ד׳ :תיקון הבריאה בתוכנה ,תלוי בכח הנתינה.
כתיב ״עולם חסד יבנה״ — .ומבואר בספרים הק׳ שתי הבחנות בזה:

(א)

כי התכלית והכוונה בבריאת העולם ,היותר עמוקה שאפשר לבשר־

זדם להכירה ,היא רצון הבורא להתחסד עם ברואיו ולהגות אותם מזיו שכינתה

בי בכל רגע נותן ומשפיע כל מיני טובה לברואיו ,בלי הפסק וקץ.

(ב)

הרי שהנהגת השי״ת עמנו כולה נתינה.

ואנו?
אם נהיה רק עומדים ומקבלים טובתו ,ומבקשים עוד ועוד — "הב
הב !״ — הלא אנו הולכים ונדבקים בנטילה ואהבת עצמנו ,שמזה באה כפיית.

טובה ,וטמטום הלב נגד כל מושג רוחני כמבואר לעיל — .א״כ יופר ח״ו כל
התכלית כי איד ניהנה מזיו שכינתו ,שאינה אלא תענוג רוחני ,ותלויה בהכרת
חסדו ית׳ הבלתי בעל־תכלית (עי׳ במאמר "הויה והשגה״) — אם נלך ונתרחק

מן החסד?

כי לא יכיר החסד אלא מי שיש בו חסד!

כמו שנראה כאשר

נתבונן במי ששקוע בנטילה ,שאם הוא רואה אחרים עושים חסד ,אינו מאמין

כלל שכך הוא׳ אלא עושה חשבונות ואומדנות" ,מה הם רוצים להשיג ע״י
חסדם ?״

כי הנחה פשוטה אצלו שהכל כמוהו t

כי לא ידע כלל מה זה חסד,

על כן אינו מודה שיש דבר כזה .וכלל הוא ,שאין אדם משיג במדות השי״ת

אלא לפי מה שיש בו כעין אותן המדות ,כדכתיב ״עם חסיד
שרק החסיד מכיר חסדו ית׳.

וא״כ איד תתקיים התכלית שיהנו הנבראים מזיו השכינה?

אין תיקון לזה אלא להשתדל לקנות את כח הנתינה.

תתחסד״ —

»
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איש החסד אינו מרבה ליהנות סא העולם" .כל העולם ניזון בשביל
חנינא בני״ — בזכות צדקתו ,מסירת נפשו ותפלתו על הכלל מתוך אהבה להם
ועיי' ״הפרט והכלל״) — וחנינא בני די לו בקב חרובין מע״ש לע״ש" .ומה
שהוא מקבל ,מרגיש שבא לו בחסד חנם מחסידו של עולם ,וכל חייו מלאים

הכרת הטוב לבוראו — שהיא כבר בעצמה נתינה (עי׳ ח״א פ׳י״ג)! עד שיש
מדריגה ,אשר המגיע לה ,כל תשוקתו למאכל וכדומה הוא ר ק כדי שיוכל
לברך.
וכן גם בעוה״ב .ההנאות העצומות הן ,בשביל איש החסד" ,נטילה לצורך

נתינה" .כי ההנאה מולידה הכדת־הטוב ודבקות והתבטלות לעומת עוצם חסדו
ית׳ (כמבואר בארוכה במאמר "הויה והשגה") ,שהן משורש הנתינה .ובזה גם
קבלת החסד היא נתינה ,כמבואר בחלק א׳.
הרי שכח הנתינה הוא שנותן תיקון ותכלית לבריאה כולה .כי בזה בבר

בטל כל פירוד של בקשת עצמו של הנברא ,וחסד של מעלה בא אל תכליתו.
וזה עוד כונה בכתוב "עולם חסד יבנה" ,שחסד הנבראים נותן "מקום־ חלות"
לחסד של מעלה.

לא על יחידי סגולה הדברים אמורים ,אלא על כלל הנבראים^> .ו

כל אחד ואחד — חייבים לפתח כח הנתינה שבנו ,כדי שתהיה תכלית
עבורנו ,ובזה יהיה לנו חלק בקיום תכלית כל הבריאה כולה והשלמת ר

בוראנו ב״ד-
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מלאכת

כךיושים

~ מהשבת

ליפול בטר אז במכשול .לדמיון ידיעת ה׳ שלא חכריח החוטא .ואס כן נקי מען
במל המכשול .בא הכסוב מוכיח ומזהיר ביבר הזה .ט אין דמין דרכינו לידיעה
ה׳ הנפלאה ולא ידענו דרכי ה׳ בסוד־ אלוה לא עמדנו .ונו אמרו ולפני עור
לא מסן מכשול ויראת חאלהיך אני ה׳ רצונו לא ממן מכשול לפני העיור ואל
מאמר אס כן שהפעולה מוכרחה איך ידע ס׳ חטא האםס_ט אין לנו מסק
ה' היודע דבר
כנסמרוס יראם מאלהיך להיות הדבר כמוס וחמום
זה ולא לנו לדרוש במופלא ממט:
—.
לפי
ואהבת לרעך כמוך .לא אמר ואהבת בני עמך כמו באאש הפכיק
שלא המצא אהבה בין איש לאיש אלא בבן זוט כאשר היה
ממזג דומה .ובהפך *השנאה באש אשר הזוא ממזג נגדיי כידוע .על כן נשנא
פתאום איש בראויה בעלמא לא הכגיזטהי ממול שלשים ונאהב אחר לא ידענוהו.
זש אמרו ואהבם לרעך כמוך כלומר בהכרח מאהב הרע כאשר הוא כליך ובן
זוגך זמדיומיו שיות למידומך:

(י□

מאזני צדק וגר אני ד' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ,ושמרתם וגו׳:

מצת

סימה שתלה הטעם שלא יעשו עול במדוח זבנושקלות על ט הוציאם
מ*52מארן מצרים ? ונראה לפי שנתן ה׳ את חן העם ממצרים יינצלום ולפיכך
יחשוב הרואה שמוב בעיני ה' לגנוב ולגזול בפרט אל איש ש לנו עמו זיין דברים
כאשר קצת מפריצי מי ענו יורו שניר לעצמם לטב ולממוף מנוון מטרו אשר
מקלם  .חמש וגנבו שלא כדיןלאלא במב ננבא אגטב גס אני הריי שלי לפני.
השמיעט הכתוב שאין לעשוח ככבב הזה .ואס גנב איש אח מטרו שלא כייין
בטח דיל לא השה הדב דיודמ לבנזב ממנו דיי מחסורו
אשר לא וכל
אשר יחסר לו .ואין ללמוד ^*ם שצוה ה׳ מגבס חלף מבודמס שכרם .ט
אמטש שמה הייח ידע למין (צדה מה !ראוי שילמו ואין ט נפתל זעהש .ויהיה
טםד  .כדי למין מ ישתם דרט ה׳
ראוי שחסמנו אח כל יוו^ו^^ ואח כל
ולשפטם פשר המה:

דדת^ש^ והייתם קדושים בי אני ה" אלהיכם :ושמרתם את הוקותי ונו"
אני ד" מקדשכם ז

□ה

 !rtcוכחידשםס וביוון כיי דבור הזר לומר והיימס קדושים וק אני ה׳
מקדשכם פעם סחבמ? צריך ביאמ־ ארי שםבמם את ^ו^י^י וגו׳ אני ה׳
מקדשכם מה מ^ין קדושה לשמה המצות? גס מה שאר ומנורמס ועשיחם
מניירה ועשייה ? והנכח שככמוטס מדברים באנשי רנד הלבב החצים ליטול אה
השם וישחבחו ב^יר  liftקדושים אנסט יראי ה׳ וחושבי שמו והחת לשונם צנרל
צריך האדם להזהר שלא
ואון והאנשים האלה רעים חטאים לה‘ מאד.
עחםפאב בדבר שאין  0ט לסוף אלהלא יתמדו בעיני המם אלא סגלה חרפתם
בקהל .לא כסוה סלק המושה םצומ ירא שמיס בסחר ולא יחפאר וללא בדבר
שיש ט הי״ח אשר חפן ^יקרו יעמהו ויגדלהו למעלה .זהו  !toוהתקרשחס
והייסס קדושים ט מוב בעיט ה׳ שםהו*Bו עצמכם כאשר אסם קדושים wto
*לא בהפך .ואס תשרי סוקותי ריצה שמירת הדברים בהובאה בפססום וגם
בכס מה שאחס ממפאריס אט ה׳ מקדשכם הודאי וסיף
מעשים בפיעל
ס תקוחי וםש מם סיםס אי ט מנןשזכם .ררו
לטא • א

א
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ביאורים ובירורים בענינים שונים בש״ס

ובסופו שו״ת בעניבים שנדונו בספר
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בעזרת החונן לאדם דעת
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שנת תשנ״ח לפ״ק

מנחת

סימן לג

אלימלך

שסט

שכן אינן בכל המצוות ופסולין להעיד ,אף אני אביא
את העבד שאינו בכל המצוות ופסול להעיד .וכתב
רש״י "אשה וקטן אינן בכל המצוות אלא במקצת
רהא אשה מחוייבת בלאוין ועונשין ,וקטן ישנו
במילה" ,למה לא נקט שקטן ישנו נמי בפדיון הבן,
אלא ודאי במילה עיקר החיוב הוא על הבן ,משא״כ
בפדיון הבן עיקר חיובו הוא על האב ואין זה מצות
הבן כלל ,ורק אם לא פדאו האב מתחייב הבן כשיגדל

קרקפתא דבן ,והאב מצווה לתת חמשה סלעים עבור
המצוה המוטלת על בנו ,משא״ב במילה מברך בלמ״ד
משום שהאב עושה מצות עצמו .ועוד הוכיח מהא
דאמרינן קדושין (כ״ט« ,״ב> "כל היכא דליכא אלא
חמש סלעים הוא קודם לבנו מאי טעמא מצוה דגופיה
עריפא" ,והיינו משום שפדיית בנו נחשבת כעושה
לאחרים ,ופריית עצמו היינו מצוה דגופיה שעושה
לעצמו.

לפדות עצמו.
אך ראיתי בשו״ת הריב״ש (סימן קל״א> שכתב בדעת
הרמב״ם היפך מזה ,הרמב״ם פסק שאב המל את
בנו מברך למול את הבן ,והיינו כמו בכל מצוה

עוד ראיתי בשו״ת ״אגרות משה״ (ח״ד« ,׳ ,יה שכתב
ליישב את קושיית המהרש״א דלעיל כיצד
מועילה תפלה שרשעים יחזרו בתשובה" ,שהתפילה
היתה שלא יהיה להם נסיונות וממילא ישובו ,שלא

שעושה לעצמו שמברך בלמ״ד ,ובפדיון הבן פסק

היו חוטאים אלא מחוסר פרנסה וכדומה ,וגם שייך

שמברך האב על פדיון הבן כעושה מצוה לאחרים,
והיינו משום שבפדיון הבן הטילה התורה החיוב על

שהקב״ה יזמין שישמעו דברי מוסר מאנשים צדיקים
וישובו עי״ז בתשובה".

סימן לג

ואהבת לרעך כמוך
הגדולה שבדרישות במצוות שבין אדם לחברו היא
המצוה "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י״ט ,יח>.
ויש לברר תחילה כיצד מקיימים מצוה זו ,וכי אפשר
שיאהב האדם את זולתו כמו שאוהב את עצמו .ועוד,
אותו ר׳ עקיבא שאומר "ואהבת לרעך כמוך זה כלל

גדול בתורה" (ספרא ויקרא י״ט ,מה) דורש את הפסוק "וחי
אחיך עמך" ,שחייך קודמים לחיי חברך (כ״מ ס״ב ,ע״ב).
עוד יש צורך להבין את לשון הפסוק מדוע כתוב
"לרעך" ,ולא "את רעך" ,כמו שכתוב "ואהבת את ה׳
אלקיך".

עמד על כך הרמב״ן בפירושו על התורה ,וזה לשונו
״וטעם ואהבת לרעך כמוך  -הפלגה ,כי לא
יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו,
ועוד שכבר בא ר׳ עקיבא ולימד חייך קודמין לחיי

חברך ,אלא צוותה התורה שיאהב חברו בכל עניין
כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב ,ויתכן בעבור שלא
אמר ואהבת את רעך כמוך ,והשוה אותם במלת

לרעך ,וכן ואהבת לו כמוך

(ויקרא י״ט,

לי) דגר ,שיהיה

פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו ,כי פעמים
שיאהב ארם את רעהו בדברים ידועים ,להטיבו
בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה ,ואם יהיה אוהבו
בכול ,יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים

ובכבוד ובדעת ובחכמה ולא שישווה אליו ,אבל יהיה
חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה,

ויצווה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת
בלבו ,אלא יאהב ברבות הטובה לחברו ,כאשר אדם
עושה לנפשו ולא יתן שיעורין באהבה ,ועל כן אמר
ביונתן כי אהבת נפשו אהבו (שמואל א׳ ,כ־ ,יס ,בעבור
שהסיר מידת הקנאה מלבו ואמר ׳ואתה תמלך על
ישראל׳

(שמואל א־ ,כ״ג ,יז)".

מכואר בדבריו ,שכוונת התורה במצוה זו ,שיעקור
אדם מלבו את מידת הקנאה ביחס לחברו,
וירצה שלחברו יהיה כל טוב באותה מידה שהוא
רוצה שתהיה טובה לעצמו ,והוכיח שזאת .כוונת

שע

מנחת
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התורה מלשון הפסוק "לרעך" ,ולא "את רעך" ,דהיינו
ואהבת "את" מורה על הפעולה בגוף העצם,
והשימוש בלמ״ד מורה ההגעה אל הדבר ,שתחבב את
אשר לרעך ,ולא תקנא בטובתו ,כשם שאינך מקנא
בטוב שלך .אהבה מסוג זה מסוגל אדם לסגל לעצמו,
ומצאנו דוגמתה באהבת יהונתן לדור .יהונתן הסיר
את הקנאה מלבו עד שאמר לדוד "כי אתה תמלוך על
ישראל" ,ועל זה נאמר "כי אהבת נפש אהבו" .וכן

כתב בספר "יד קטנה" (הלכות דעות פ״ה ,מ״ע ,ג) "אין
החיוב שיאהבהו כאהבת נפשו ,אלא עיקר המצוה
לשלול מחברו כל הרע הנזק והקנאה".
דברים אלו תואמים את דברי הלל במסכת שבת
(ל״א ,ע״א) במעשה בנכרי אחד שבא להתגייר
על מנת שילמדוהו כל התורה כולה כשהוא עומד על
רגל אחת ,והלל גיירו ואמר לו ,דעלך סני לחברך לא
תעביד ,זו היא כל התורה כולה ,ואידך פירושא הוא
זיל גמור .וכתב המהרש״א "והיינו דכתיב בתורה
ואהבת לרעך כמוך ,שלא תעשה לו רעה מכל רסני
לך ,אבל לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת
לרעך כמוך ,כדאמרינן חייך קודמין לחיי חברך ,וכן
מוכיחים דברי תרגום יהונתן שכתב ותרחמי לחברך
דמן אנת סני לך לא תעביד ליה".
יוצא אפוא מכל האמור לעיל ,שפירשנו את פסוקנו
מניסוחו החיובי לשלילי .מאידך מדברי
הרמב״ם נראה ,שפירש את פסוקנו במשמעות חיובית.
וזה לשונו בהלכות דעות <פ״ו 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" .ובספר המצוות ,מצוה ר״ו ,כתב בזה הלשון
"ענין מצוה זו שתהיה אהבתו וחמלתו לאחיו כאהבתו
וחמלתו לעצמו בממונו ובגופו ,מה שירצה  -ארצה
אני בשבילו ,וכל מה שארצה לעצמי  -ארצה לו".
ובהלכות אבל (פי״ד ,א) כתב בזה הלשון "מצות עשה
של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת
ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צרכי
הקבורה ,וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל
צרכיהם ,ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם
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שיעור ,אע״פ שכל מצוות אלו מדבריהם הרי הן בכלל
ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו
אותם לך אחרים ,עשה אותם לאחיך בתורה
ובמצוות".

מבואר בהדיא שמצות "ואהבת לרעך כמוך" היא
במובן החיוב ,וכל פעולות של חסד נכללות
במצוה זו .אלא שיש להבין מדוע בהלכות אבל כותב
הרמב״ם ,שכל פעולות החסד למען הזולת נחשבות

למצוות "מדבריהם" ,ורק כלולות במצות "ואהבת
לרעך כמוך" .מרוע אין הן נחשבות למצוות עשה
דאורייתא ממש .ואכן בתוספות יו״ט ריש פרק מי
שמתו ,וב״ביאור הלכה" ,הלכות ק "ש (ע״ב ,ד״ה ביום
לקרוא אח״ב) ,הביאו בשם רבנו יונה ,שתנחומי אבלים
הוי ממש דאורייתא ,דבכלל גמילות חסדים הוי
וגמילות חסרים מן התורה ,כדאמרינן מ״והודעת להם
את הדרך זו גמילות חסדים" (יעוין שע״ת שער שלישי י״ג).
ועוד ,הרי הרמב״ם בהלכות דעות (פ״ו 0 ,כתב בזה
הלשון "והלכת בדרכיו כך למדו 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 ,ועתה דרך זה קראו הנביאים לאל בכל
אותן הכנויין ארך אפיים ,ורב חסד ,צדיק ,וישר,
תמים ,גיבור ,וחזק וכיוצא בהן ,להודיע שהן דרכים
טובים וישרים ,וחייב אדם להנהיג עצמו בהן
ולהדמות אליו כפי כוחו" .וכן מנה ב״ספר המצוות"
(מצוה ח) "המצוה להידמות בו יתברך ,והוא אמרו
והלכת בדרכיו ,מה הקב״ה נקרא רחום אף אתה היה
רחום" וכו׳ .וכיון שהקב״ה רב חסד ,ויש מצוה
להידמות אליו ,כמו שכתוב "והלכת בדרכיו" ,הרי זו
מצות עשה דאורייתא ממש ,א״כ מדוע כותב
הרמב״ם ,שכל הפעולות של חסד הן מצוות
מדבריהם.
נראה ,שהרמב״ם עצמו הסביר עניין זה בספר
המצוות ,שורש שני ,וזה לשונו "...והנסמכים
במחשבה זו מנו בכלל מצות עשה ביקור חולים
וניחום אבלים וקבורת מתים ,בעבור הדרש הנזכר
באמרו יתברך והודעת להם את הדרך ילכו בה ,והוא

אמרם את הדרך זו גמילות חסדים ,ילכו זה ביקור

מנחת
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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 אלו הפעולות כולם והדומים להן נכנסות
תחת מצוה אתת מכלל המצוות הכתובות בתורה
בבאור ,והוא אמרו יתברך ואהבת לרעך כמוך".

מבואר

בדבריו ,שיש מצוה כללית לגמול חסדים,

וזה נלמד מ״ואהבת לרעך כמוך" ,אך פרטי
מצוה זו ,כמצוות מיוחדות הם של דבריהם ,כלומר
חז״ל גילו לנו מה נכלל בגמ״ח ,ואכן המקיים כל
אחת מפעולות החסד ,כגון ביקור חולים ותנחומי
אבלים ,מקיים מצוה דאורייתא ממש .וביתר ביאור
ראיתי בספר ״ארחות יושר״ (סימן  pלמרן הגר״ח
קנייבסקי שליט״א שכתב ,רמדאורייתא כל גמ״ח אין
לו שיעור כי היא מצוה כללית ,ואין חייב כל היום
לעסוק בגמ״ח ,וגם אם יש לו צרכי עצמו ,אין חברו
קודם לו ,רק כשיכול יש לו מצוה לעזור ,אבל
כשחכמים קבעו בקור חולים מצוה בפ״ע ,וכן נחום
אבלים וכו׳ ,הוי מצוה מדרבנן ,כמו נר חנוכה ומקרא
מגילה ,ודוחה שאר דברים ,וחייב בה אפילו אם עשה
כבר היום גמ״ח ,או שזקוק לצרכי עצמו ,כי היא
מצוה מיוחדת שהוא חייב בה באלה הדברים שמנה
הרמב״ם .אך ראיתי ב״חדושי אנשי שם" על
המשניות ,ריש פרק מי שמתו ,וב״ביאור הלכה"
דלעיל ,שכתבו בדעת הרמב״ם ,שבכל מעשה של חסד
עבור הזולת מקיימים מצוה דרבנן בלבד ,ודבריהם
צריכים עיון מכל האמור לעיל.
ויעוץ ברבנו יונה (אבות פ״ב ,י) שכתב "יהיה כבוד
חברך חביב עליך כשלך ,הלכות דרך ארץ
שנו כאן לחזר אחר כבוד חברו ויחפוץ כי יכבדהו
כאשר חפץ בכבוד עצמו והוא "מררך המוסר".
והקשה ב״עמק ברכה" למה לא יהא זה חיוב מהתורה
בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כמו שכתב הרמב״ם
בהלכות דעות (פ״ו 0 ,ונשאר בצ״ע .ונראה לומר
שרבנו יונה סובר כרמב״ן שמצד ואהבת לרעך כמוך
אינו חייב לחזר ממש אחר כבוד חברו כמו לעצמו,
והחיוב הוא רק במובן השלילי ולכן כתב שלחזר אחר
כבוד חברו הוא מדרך המוסר ,ורק כל פעולות של
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שעא

גמ״ח הן דאורייתא מן הפסוק "והודעת להם את
הדרך" זו גמ״ח.

והנה הרמב״ם בהלכות דעות (פ״ו >1 .כתב בזה
הלשון "אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי
השכינה שתי מצוות עשה ,אחת מפני שהוא בכלל
רעים ,ואחת מפני שהוא גר ,והתורה אמרה ואהבתם
את הגר צוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת
עצמו שנאמר ואהבת את ה׳ אלקיך".

וב״ספר המצוות" (מצוה רז> כתב בזה הלשון "שצונו
לאהוב את הגרים והוא אומרו יתעלה
ואהבתם את הגר ,ואע״פ שהיה נכלל בזה עם ישראל
באמרו ואהבת לרעך כמוך שזה הגר גר צדק ,אבל
מפני שנכנס בתורתנו הוסיף האל אהבה על אהבתו
וייחד לו מצוה נוספת ,כמו שעשה באזהרת ולא תונו
ואמר וגר לא תונה ,והתבאר מלשון הגמרא (ב״מ פט.
ע״ב) שחייבים על אונאת הגר משום לא תונו ומשום

וגר לא תונה ,גם אנחנו חייבים באהבתו משום ואהבת
לרעך כמוך ,ומשום ואהבתם את הגר ,וברוב
המדרשות ביארו שהאל צונו על הגר כמו שצונו על
עצמו ,אמר ואהבת את ה׳ אלקיך ,ואמר ואהבתם את
הגר".

יש

צורך להבין מרוע באהבת הגר כותב הרמב״ם
"צוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת עצמו

שנאמר ואהבת את ה׳ אלקיך" ,ואילו במצות ואהבת
לרעך אין הוא כותב שמצוה לאהוב כל אחד מישראל
כמו שצוה על אהבת עצמו וכו׳ .ועוד יש להבין מהו
שכתב בספר המצוות "מפני שנכנס הגר בתורתנו
הוסיף האל אהבה על אהבתו וייחד לו מצוה נוספת",
וכי זה בא רק להורות שמי שאין מקיים מצות אהבת
הגר מבטל שתי מצוות עשה .פשטות לשון הרמב״ם
מורה" ,שהוסיף האל אהבה על אהבתו" ,היינו יש
ביטוי מעשי באהבת הגר יתר על אהבת ישראל .ויש
לדעת מהו הביטוי המעשי שיש באהבת הגר יתר על
אהבת ישראל.

ונראה שדברי הרמב״ם בהלכות תשובה
מאירים לנו נתיב להבנת דברי הרמב״ם
בהל׳ דעות הנ״ל ,וזה לשונו שם "וכיצד היא אהבת
ה׳ הראויה ,הוא שיאהב את ה׳ אהבה גדולה יתירה
(פ״י ,ג)

שעב

מנחת
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עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה׳ ונמצא
שוגה בה תמיד ,כאילו חולי האהבה שאין דעתו
פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד ,בין
בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה ,יתר
מזה תהיה אהבת ה׳ בלב אוהביו שוגים בה תמיד,
כמו שציונו בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר
דרך משל ,כי חולת אהבה אני ,וכל שיר השירים משל
הוא לענין".

<

1

מבואר בדבריו ,שאהבת ה׳ היא שנהיה שוגים
באהבתו תמיד בכל צעדינו ,באכילה
ובשתייה ,בישיבה ובקימה ,שלא תהיה דעתנו פנויה
מאהבתו יתברך .עתה נראה לומר ,שגם באהבת הגר
הציווי המעשי הוא להוסיף אהבה על אהבתו ,היינו
שנהיה שוגים בו תמיד באכילה ובשתיה ,בישיבה
ובקימה ,כיצד להיטיבו ,משא״ב באהבת ישראל ,שבה
אין ציווי כזה להיות שוגים בו תמיד .וכל זה נלמד
מהלשון השווה שב״ואהבתם את הגר" ,לזו
שב״ואהבת את ה׳ אלקיך" .מכאן שבשני המקרים
הציווי הוא לאהבה זהה ,משא״כ באהבת ישראל,
שבה נאמר ואהבת "לרעך" ,ולא "את רעך" ,שהרי
ואהבת "את" מורה על הפעולה בגוף העצם ,משא״כ
השימוש בלמ״ד ,כדברי הרמב״ן על התורה לעיל.
ממילא אין כל חיוב לשגות באהבת הרע תמיד כפי
שנאמר באהבת ה׳[ .יש לעיין בדברי הרמב״ן עה״ת,
שכתב שבגר כתוב "ואהבת לו כמוך" (ויקרא יט .לה,
עכ״פ הרמב״ם מביא את הפסוק "ואהבתם את הגר"].
לפי הסבר זה יובנו היטב דברי המהרש״א במסכת
פסחים (כ״ב .ע״ב> .איתא התם "שמעון העמסתי
היה דורש כל אתים שבתורה .כיון שהגיע לאת ה׳
אלקיך תירא פירש ,עד שבא ר׳ עקיבא ודרש ׳את׳
לרבות תלמידי חכמים" .וכתב המהרש״א בזה הלשון
"לעיל מיניה בההוא פרשתא כשהגיע לואהבת את ה׳
אלקיך לא פירש ,דאיכא להשוות אהבת תלמידי
חכמים למקום ,אבל מורא המקום שהוא מפני יראת
שכר ועונש ,אינו דומה להשוות לו תלמידי חכמים,
כיון שאין שכר ועונש של אדם ביר תלמידי חכמים".
מבואר בדברי המהרש״א ,שגם לשמעון העמסתי ניתן
לדרוש מהפסוק "ואהבת את ה׳ אלקיך" תלמידי
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חכמים .ויש לשאול במה שונה ואהבת לרעך מאהבת
תלמידי חכמים' ,עד שיש צורך בפסוק מיוחד לרבות
תלמידי חכמים .אך לדברינו לעיל אתי שפיר פסוק זה
בא להשוות אהבת תלמידי חכמים לאהבת המקום,
שישגה באהבתו תמיד ,כפי שנאמר באהבת ה׳

ובאהבת הגר .ואיתא נמי ב״תנא דבי אליהו" פכ״ח
בזה הלשון "כשם שהקב״ה אוהב את ישראל ואוהב
את התלמיד חכם יותר ,כך יהא האדם אוהב את
ישראל ואוהב את התלמיד חכם יותר" .ובמה

מתבטאת אהבת תלמיד חכם יתר על ישראל ,אלא
כדאמרן לעיל דהיינו שישגה בו תמיד .ואיתא נמי
במסכת כתובות (קיא ,ע״ב> "לאהבה את ה׳ אלקיך
ולדבקה בו (דברים ל) ,וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה,
אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם ,והעושה
פרקמטיא לתלמידי חכמים ,והמהנה תלמידי חכמים
מנכסיו ,מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה".
והיכן מרומז בפסוק זה תלמיד חכם ,אלא כיוון
שכתוב "לאהבה את ה׳ אלקיך" ,המלה "את" מרבה
תלמיד חכם ,כדברי המהרש״א לעיל ,דהיינו שאהבה
אליו תהיה כמו למקום ,שישגה בו תמיד ,ויעשה לו
את החסדים שנמנו ,שישיא לו בתו וכו׳ ,ובזה נחשב
כמידבק בשכינה.

והנה הרמב״ם בהלכות אבל <פי״ד ,א) לגבי מצות
ואהבת לרעך כמוך פסק בזה הלשון "כל
הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה
אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות" .מבואר בדבריו

שאין מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ,אלא באחיך
המקיים תורה ומצוות .וכן כתב הרשב״ם על פסוק
זה .אך אין נראה לומר כן בדעת הרמב״ם ,שהרי
הרמב״ם בהלכות נזקי ממון (פ״ח ,ה) כתב בזה הלשון

"שור של ישראל שנגח שור של עכו״ם בין תם בין
מועד פטור ,לפי שאין העכו״ם מחייבין את האדם על
בהמתו שהזיקה ,והרי אנו דנין להם כדיניהם" .ובספר
"אבל האזל" על הלכה זו כתב בזה הלשון "מה
שהוצרך הרמב״ם ליתן טעם בשביל שדנין להם
כדיניהם ,משמע דסובר דמעיקר הדין היו חייבים על

נזקי עכו״ם ,והיינו משום דרעהו לאו דוקא ,ואף

דלגבי הקדש דרשינן רעהו דוקא ,כתב על זה תלמיד
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הר״פ בשמ״ק דהני מילי לענין הקדש ,אבל עכו״ם
כיון דהדיוט הוא איתיה בכלל רעהו" .מבואר כאן
שאפילו גוי שעובד עבודה זרה נחשב "רעהו" של
ישראל ,וא״כ ,כך גם יהודי שאינו מקיים מצוותיו ,יש
לו להיחשב לרעהו .אך דברי ה״אבן האזל" תמוהים
ביותר ,שהרי הרמב״ם בהלכות רוצח <פ״כ ,יא ,פ״ד ,יא>
ובהלכות גניבה (פ״ב ,א) כתב בהדיא שעכו״ם אינו
בכלל רעהו .שוב ראיתי ב״אבן האזל" ,הלכות נזקי
ממון

(פ״ח ,יג>,

שהרגיש בסתירות אלו ,יע״ש .אך אף

אי נימא דעכו״ם אינו בכלל רעהו ,עדיין אין לומר

שכוונת הרמב״ם למעט מ״רעך" מי שאינו מקיים
תורה ומצוות ,שהרי הרמב״ם בהלכות רוצח (פי״ג ,יה
כתב בזה הלשון "השונא שנאמר בתורה לא מאומות
העולם הוא אלא מישראל ,והאיך יהיה לישראל שונא
מישראל והכתוב אומר לא תשנא את אחיך בלבבך,
אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעובר עבירה והתרה

בו ולא חזר ,הרי זה מצוה לשונאו עד שיעשה תשובה
וישוב מרשעו ,ואע״ם שעדיין לא עשה תשובה אם
מצאו נבהל במשאו מצוה לטעון ולפרוק עמו ,ולא
יניחנו נוטה למות שמא ישהה בשביל ממונו ויבא
לידי סכנה ,והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין
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שעג

גילתה דמצוה לשנאתו" ,צ״ע היכן גילתה זאת
התורה .וליכא למימר שזה נלמד מהפסוק "כי תראה
חמור שונאך" ,והרי אסור לשנוא ,ובהכרח שבעובר
עבירה התורה התירה ,דאין זה מקור ,דכאן הוא רק
סיפור דברים שאם נראה חמור של שונא ,עלינו לעזור
לו לטעון ולפרוק ,אך היכן הגילוי בפסוק שאסרה
תורה לא תשנא את אחיך בלבבך ,שמותר לשנוא
עובר עבירה לתיאבון ,הרי הוא אחיך .וגם ליכא
למימר שזה נלמד מהפסוק "יראת ה׳ שנאת רע" (משלי,
ת) ,שהביאה הגמרא במסכת פסחים (קי״ג ,ע״ב) ,דזהו
רק דברי קבלה ,ולהתיר איסור תורה יש צורך בגילוי
מן התורה שמותר.
והנה הרמב״ם בפירוש המשניות פרק חלק כתב
ביסוד י״ג בזה הלשון "כאשר יאמין האדם
אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בהם ,הוא
נכנס בכלל ישראל .ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג
עמו בכל מה שצוה השי״ת איש לחברו מן האהבה
והאחוה ,ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת
התאוה וההתגברות הטבע הגרוע הוא נענש כפי
חטאיו ,אבל יש לו לחלק לעוה״ב והוא מפושעי
ישראל ,וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות הרי

רשעים בין צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה׳

יצא מן הכלל ,וכפר בעיקר ,ונקרא מין ואפיקורס

ומאמינים בעיקר הדת ,שנאמר אמור אליהם חי אני
נאם ה׳ אם אחפוץ במות הרשע ,כי אם בשוב רשע
מדרכו וחיה".

וקוצץ בנטיעות ,ומצוה לשונאו ולאברו ,ועליו הכתוב
אומר (תר,לים ,קלט) הלא משנאך ה׳ אשנא .מבואר כאן
בדבריו ,שמצוה לשנוא רשע ,היינו דווקא במי
שנתקלקל לו אחד משלושה עשר עיקרים ,אך מי
שמאמין בעיקרים אלה ועובר עבירות מחמת התאווה
והתגברות הטבע ,מצוה לאוהבו ולנהוג בו בכל דיני
אחוה .וזה סותר את מה שפסק בהלכות רוצח (פ״ג,
יד) ,שמצוה לשנוא רשע היינו אם ראהו לבדו עובר
עבירה והתרה בו ולא חזר ,ואע״פ שהוא מאמין
בעיקר הרת יש מצוה רק לטעון ולפרוק עמו ,כי שמא
ישהה בשביל ממונו ויבוא לידי סכנה .אך לשנאותו
מותר אע״פ שעובר עבירה רק לתיאבון .ודברי
הרמב״ם סתרי אהדדי.

מבואר בדבריו ,שמותר לשנוא אדם שראהו לבדו
עובר עבירה והתרה בו ולא חזר בו ,אע״פ
שהוא מאמין בעיקר הדת ,ומשמע גם אע״פ שהוא

עובר את העבירה לתיאבון מותר לשונאו ,ואדם כזה
ודאי נקרא "רעך" .וכן כתב בהדיא המנ״ח ,מצוה

רמג ,בזה הלשון" :מצוה לאהוב כל אחד מישראל
רוקא אם הוא איש כשר ,אבל אם ראה שעבר עבירה
מצוה לשנאתו ,וכן כתב בהגהות מיימוניות פ״ו
מהלכות דעות ,ואף ראם מאמין בעיקרי הרת דינו
כאח ורע לכל דבר ,מכל מקום לענין מצוה זו התורה
גילתה דמצוה לשנאתו" .מבואר בהדיא בדבריו ,ראם
מאמין בעיקרי הדת דינו כאח ורע לכל דבר .א״כ הוי
בכלל "רעך" ,ומה שכתב "לענין מצוה זו התורה

וצריך לומר ,שאכן דברי הרמב״ם בהלכות רוצח
אמורים בעובר עבירה לתיאבון ,אך זהו
דווקא לאחר התראה ,כמבואר בהדיא בדבריו ,ורק אז

שעד
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מצוה לשונאו ,אך מה שכתב בפירוש המשניות ,שאם
מאמין בעיקרי הדת ועובר עבירות לתיאבון הרי הוא
בכלל אחווה ,היינו בלא התראה ,ולפי״ז צריך לומר
שאם אינו מאמין באחד משלושה עשר עיקרים ,גם
בלא התראה נחשב לאפיקורס ומצוה לשונאו ,שהרי
כל דברי הרמב״ם בפירוש המשניות אמורים בלא
התראה .יתרה מזאת ,כתובי בחוברת "שערי תורה",
שהגרי״ז אמר בשם הגר״ח מבריסק ,שבענייני אמונה
אין טענת שוגג ואונס ,שהרי הרמב״ם פסק בהלכות
תשובה (פ״ג" 0 ,חמשה הן הנקראין מינים וכו׳,
והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל
תמונה" ,וכתב הראב״ד שם "א״א ולמה קרא לזה מין
וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה ,לפי
מה שראו במקראות ,ויותר ממה שראו בדברי האגדות

«

המשבשות את הדעות" .ותירץ הגר״ח ,שאכן נכונים

דברי הראב״ד ,שאין הם אשמים בטעותם ,אבל סוף
כל סוף הם אפיקורסים ,ואע״פ שהוא מסכן
באפיקורסותו ,בכ״ז נחשב לאפיקורס ,משום שאין
טענת שוגג ואונס באמונה[ .ויש לעיין בחידוש זה
בדברי הרמב״ם ממרים פ״ג ,ג ,ואכמ״ל] .ובספר

"חפץ חיים" (כלל ד׳ .יה כתב בדעת הרמב״ם
שבעבירות מפורסמות אין צורך בהתראה ,ורק

בעבירות שאינן מפורסמות צריך התראה.
נשוב שוב לקושייתנו ברמב״ם הלכות רוצח,
מבואר ,שמצוה לשנוא רשע אף בעובר עבירה
לתיאבון לאחר התראה ,וכן מבואר במנ״ח ,מצוה

רל״ח ,שהקשה על האי דאמר רב נחמן בר יצחק
(פסחים קי״ג ,ע״ב> ,שאם ראה בו דבר ערוה מצוה
לשנאותו ,שנאמר ״יראת ה׳ שנאת רע״ (משלי ח> -
מדוע לא הביא את הפסוק מתהלים (קל״ט ,כא) "הלא
משנאיך ה׳ אשנא ובמתקוממיך אתקוטט" .ותירץ,

דמפסוק זה אין מוכח אלא דמצוה לשנוא שונאי ה׳.
היינו הרשעים שאינם מאמינים בעיקרי הדת והם

נקראים שונאי ה׳ כמבואר ברמב״ן עה״ת (דברים
אבל בגמרא מיירי דמאמינים בעיקרי הדת ,כמבואר
ברמב״ם ,א״כ אינם בכלל שונאי ה׳ ,על כן מביא מן
הפסוק שבמשלי "יראת ה׳ שנאת רע" ,דהיינו
ד ,ט>,

ששונאים הרע ,עכ״ד .וזה גופא קשיא מניין לדברי
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קבלה ,שאם מאמין בעיקרי הדת ועובר עבירה
לתיאבון בצנעא בלבד ,מותר לשונאו ,הרי אדם כזה
נכלל ב״רעך" וב״אחיך" ,כמו שכתב המנ״ח במצוה
רמג (הבאנו דבריו לעיל).

וכעזהי״ת מצאתי ב״יראים השלם" ,סימן רכ״ד,
לגבי מצות ואהבת לרעך כמוך ,שזהו
דווקא באדם כשר ,ולא בעובר עבירה ,משום שנאמר
"כמוך" ,שמשמעו כמוך במצוות .ובסימן קצ״ה כתב

לגבי הלאו של "לא תשנא את אחיך" ,דבעינן אחווה
במצוות .ובסימן קנ״ו כתב דאפילו עובר עבירה
לתיאבון אינו בכלל אחווה .אך לדברי המנ״ח דלעיל,
שכתב בהדיא דעובר עבירה לתיאבון ,הרי הוא בכלל
"רעך" ו״אחיך" ,וכן הוא בשו״ע יו״ד (ת״א ,א) ,שכתב
בזה״ל "מי שהוא עבריין במזיד על אחת מכל מצוות
התורה ולא עשה תשובה אינו חייב להחיותו ולא
להלוותו" ,וכתב הש״ך לשון עבריין משמע שהוא
רגיל לעבור ,וכן בלשון הטור וסמ״ק כתבו מומר
לתיאבון ,לשון מומר משמע שרגיל בכך ,אבל אם
עבר עבירה לתיאבון פעם אחת לא יצא בזה מכלל
אחווה .וכן כתב בהדיא ב״כסף משנה" ,הלכות רוצח
(פ״ד,יב) ,בדעת הרמב״ם .א״כ יש לנו מקור לגבי מצוה
עשה של "ואהבת לרעך כמוך" ,דבעינן "כמוך"

במצוות .וניתן לומר ,שאם הוא עובר עבירה לתיאבון
אפילו פעם אחת לאחר התראה ,אינו נחשב ל״כמוך"
במצוות ,דבעינן "כמוך" ממש .אך עדיין אין לנו
מקור שמותר לשנוא אדם כזה ,דלגבי הלאו של לא
תשנא נאמר "אחיך" ,ובעובר לתיאבון הרי הוא בכלל
אחווה .ויעויין בביאור הלכה (תר״ח ,ד״ה אבל> שמסופק
לגבי מצות הוכח תוכיח את עמיתך אם מחויבים
להוכיח אוכל נבילות לתיאבון.
לענ״ד ,נראה לחרש ולומר ,שכל אזהרת הלאו של
"לא תשנא" מטרתו לחזק את העשה של
"ואהבת לרעך כמוך" ,ולהזהירו שלא יעבור על חיוב
העשה ,ואין הלאו של "לא תשנא" עומד בפני עצמו.
וכיון שבאדם שעובר עבירה לתיאבון לאחר התראה,
אין כלפיו מצות העשה של "ואהבת" ,וזה נלמד
מ״כמוך" ,כדלעיל ,ממילא אין כלפיו גם הלאו של
"לא תשנא" ,שהרי כל מטרת הלאו לחזק את העשה,
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וכיון שאין עשה ,ממילא אין לאו .דוגמא להגדרה
כזאת ביסוד הלאו מצאנו בדברי הרמב״ן (קדושין ל״ד,

לרעך כמוך ,אבל שנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן
הכל" .מבואר בדבריו ,שכל הלאו של "לא תשנא"
אמור רק בשנאת הלב ,ולא כאשר מודיעו שהוא
שונאו ,וכן פסק בהדיא בהלכות דעות (פ״ו ,ה) ,וכן
כתב ה״חינוך" .והקשה המנ״ח על דבריהם בזה
הלשון "מניין לגמרא פסחים (קי״ג ,ע״ב) ראם ראהו
עובר עבירה מותר לשנאתו בלב ,אפשר דווקא ריודיע
לו שהוא שונאו ,דבלא עבירה אסור לשנוא בכל עניין

ותירץ הרמב״ן ,הביאו הריטב״א כאן ,וזה לשונו:

מחמת ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ,וכן ׳לא תקום׳ ,שלא
לטעון עמו ,אבל אם ראהו עובר עבירה מצוה
לשנאתו ויודיע לו שהוא שונאו ,אבל מנלן דיכול
לשנאתו בלב בלבד ,וצ״ע".

ע״א> .איתא בברייתא "איזהו מצות עשה שלא הזמן
גרמא מזוזה ,מעקה ,אבידה ושלוח הקן" .והקשו
התוספות למה יש צורך לחייב נשים במצוות עשה
של אבירה ושילוח הקן משום שהן מצוות עשה שאין
הזמן גרמא ,תיפוק ליה דבכל הני איכא נמי לא
תעשה ,ונשים הרי חייבות בכל מצוות לא תעשה.

"ורבינו הגדול תירץ דבהני אע״ג דאיתנייהו לא
תעשה ,אין העיקר אלא בעשה שבהן ,ולא אתי לא
תעשה אלא לקיומי לעשה" .ביאור דבריו אזהרת הלא
תעשה באה כדי שלא לעבור על העשה ,ואילו נשים
היו פטורות מחיוב העשה ,ממילא גם הלא תעשה לא
היה שייך בהן ,משום שכל מטרת הלא תעשה לקיים
את העשה שבהן .וכן מצאנו הגדרה כזאת לגבי

הלאוין של לא תקפוץ ולא תאמץ את ידך .שומר
אבירה  -רב יוסף אומר ,שדינו כשומר שכר ,משום
שבשעה שעוסק במצוה פטור מלמיתב ריפתא לעניא.
והקשה בספר "בית יעקב" לבעל ה״נתיבות" (כתובות,
מט> הרי עוסק במצוה פטור רק ממצות עשה ,ולא
מאיסורי לאוין ,ובמצות צדקה יש שני לאוין  -לא
תאמץ ולא תקפוץ .ותירצו האחרונים (בגליתי הש׳יס ,נדרים
ל״ג ,ע״ב" ,אמרי בינה" ,או״ח סימן י״ג ,ג" ,אור שמח" הל׳ יו״ט ,פ״ג,

ח" ,קובץ שעורים" ב״ב ,אות מח" ,קהלות יעקב" ,קדושין סימן כ״ח),

שהלאוין במצות צדקה באים לחזק את העשה של
"פתח תפתח את ירך" ,וכיון שעוסק במצוה פטור
מחיוב העשה של "פתח תפתח" ,נפקעו ממילא
הלאוין.

לאור

הנחה זו ,שכל הלאו של "לא תשנא" מטרתו

לחזק את העשה של "ואהבת" ,תתיישב
תמיהתו של המנ״ח (מצוה רל״ח) .הרמב״ם בספר
המצוות (ל״ת ש״ב) כתב בזה הלשון "שהזהירנו משנוא
קצתנו את קצתנו ,והוא אמרו לא תשנא את אחיך
בלבבך ,ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא
בלב ,אמנם כשהראה לו השנאה והודיעו שהוא שונאו
אינו עובר על זה הלאו ,אבל הוא עובר על לא תקום
ולא תטור ,ועובר על עשה גם כן והוא אמרו ואהבת

אך

לאור חידושנו לעיל ,שכל הלאו של שנאת הלב
מטרתו לחזק את חיוב העשה של "ואהבת" ,אין

כל קושיא ,מכיון שהגמרא מעמידה שבראהו שעובר
עבירה מצוה לשונאו ,ולא קיים העשה של "ואהבת",
ממילא נפקע גם הלאו של "לא תשנא" ,ואין צריך
להודיעו שהוא שונאו ,שהרי בלא הודעתו לא קיים
כבר הלאו כלל .וזה אין להקשות על דברינו ,כיון
שאם מודיעו שהוא שונאו אין לאו של "לא תשנא"
וקיים עשה של "ואהבת" ,הרי מוכח שהעשה והלאו
אינם קשורים זה בזה .זה אינו מוכיח דבר ,כי אפשרי
מצב שבו יש עשה ואין לאו ,כי בזמן שמודיעו אין
צורך לחזק את העשה ,מאחר ואינו שונאו בלב ,אך
לא ייתכן לומר ,שאין עשה וקיים לאו ,כי כל מטרת
הלאו לחזק העשה ,ואם אין עשה ,אין לאו .והדברים
מבוארים במצות השבת אבידה ,דאיתא (ב״מ כו ,ע״ב>
"נטלה לפני יאוש על מנת להחזירה ,ולאחר יאוש
נתכוון לגוזלה עובר משום השב תשיבם ,ואינו עובר
משום לא תוכל להתעלם" .הרי חזינן בכה״ג שקיים
עשה ואין לאו ,ובכל אופן כתב הרמב״ן במצות
השבת אבירה ,שכל מטרת הלאו לחזק את העשה,
הרי מוכח שאין העשה והלאו חייבים להיות צמודים
יחדיו.

עוד

ראיתי לתרץ קושיית המנ״ח דלעיל בפירוש
"באר יהודה" על ספר חסידים (במ״ע התלויים בלב,

פ״א אות ז) לפי מה שכתב המלבי״ם
והמצות מב> לפרש את ההבדל בין אויב לשונא ,שהאויב
(ויקרא יט ,התורה
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איבתו גלויה ,והשונא שנאתו נעלמת;וא״כ לא' קשיא
כלל;'דנימא שאם ראהו עובר עבירה" דמצוה לשונאו,
הייינר דווקא במודיעו ששונאג"ידהא׳־ בקרא כתיב כי
 ■■:תראה חמור ״שונאך״ רובץ; ושונאך היינו בלב.
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שוב ראיתי בסמ״ק יז^שכתסבזה הלעזון "שלא
 ,לשנוא,את חברו..דכתיב.לא.תשנא את אחיך
בלבבך; ,,אינך.בכ^ואןזסז^שמזהיר; על אותו שמותר
לשנאתו .כגון אם,עבר;.עבירה;אפז׳ה .אסור ,לשנאתו
בלבו ולהראות .לוי פנים ',יפות אלא .יראה לו שנאתו".
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מבואר בךבךיו.,שהלאו1־שי3לא,תשנא אינו בא לחזק
׳'",'•*,
 .׳־ר »־ •}-CstK׳’*?; wSKtv JiV.ד;׳;ז
את,ןןעעןה^ש^־^שה^,.^.במקום שאין
עשק ;,ולכך;מנז$שם4־מצוה; מיוחדת .לאזהרת "לא
^א^יעובר/עמוה■ אסור לשונאו
בלבוזה!ל^יהאה^ל^שנאתו '.אך כל■ הפוסקים לא

1

כ^ב^כ'ן^וח3לקיםזעליו? ,וכן 'מבואר' בדבריו ,שלא
^'.ס^^מלביץם^ךשהץי׳ כתבי שהפסוק 'של' "לא
ת^^עוסקןיבמיךשמותר׳לשונאחיכגון שעבר עבירה,
 ,הזסוו^לשונאויבלב^־ אלא־ צריך להראות־ לו שנאתו,

וללבר׳3המל5י״ם' -הרי ;משמעות שונא היינו בלב
הפסוק"'-.כי תראה חמור
^'4^1׳זמתיך״'אף־שנזדתדהלב; ולדברי הסמ״ק הדרא
קוש^המנ׳^ח;ךלעיל;לךוכתא ,וצריך לומר לדעתו,
שאכן"כשתירצהךהגמרא^ראה בו דבר עבירה ,אסור
לו' לשונאו בלבי ,וללייו 'לוזראות לו -שנאתו בגלוי .וזה
; דוחקיידהיה^לגמרא לומר זאת.

אלימלך

שיעורים שם מה שהסביר בשיטת התוס׳ פסחים (קי״ג,
ע״ב> שמותר לשנאתו רק בשביל העבירה שעבר ולא
משום שנאה' אחרת ,ובתום׳ ב״מ /ל״ב ,ע״ב‘ .ד״ה לנוף יצרס
חלקו על זה; ויעויין ברכות <כ״ח ,ע״ב) שמעון הפקולי
הסדיר י״ח י ברכות 'לפני ר״ג על הסדר׳ ביבנה ,א״ל
ר״ג לחכמים כלום יש אדם שידוע לתקן ברכת
הצדוקים ,עמר שמואל הקטן ותקנה ,וצ״ע מה היה
הקושי למצוא' אדם שיודע לתקן נוסח ברכה זו,

ותירצו שמתקני תקנות "-מחודשות •־' צריכים לתקן
לשמה• ובניסוח ברכת המינים חששו שמא יתקנו עם
סניה עצמית לסלק מעליהם צרות המינים ,עד שמצאו
את שמואל הקטן שהיהמרגלא בפומיה (אבות ד׳ .כה
בנפול אויבך אל תשמח ,נקי היה מפניות צדדיות,

ולכן הוא הראוי לתקן נוסח ברכה זו.
ולאור כל האמור לעיל ,שהמקור מן התורה להתרת
שנאתו של עובר עבירה לתיאבון הוא מן
המלה "כמוך" ,ואם אין עשה ,נפקע הלאו ,יוצא
אפוא לענ״ד לדינא ,שכל ההיתר לשנוא עובר עבירה
היינו דווקא אם השונא שומר מצוות והנשנא עובר
עבירה ,אך אם השונא עצמו עובר עבירה אין לו כל
היתר לשנוא זולתו שעובר'עבירה ,דהא הוא "כמוך".
ויעוין ב״משך חכמה" (פרשת כי תצא) שכתב בזה הלשון
"בפרשת כי תצא כתיב לא תראה חמור ׳אחיך׳ וכו׳,
ובפרשת משפטים כתיב ׳אויבך׳ ,משום דבפרק ערבי

בספר חפץ חיים ;(כלל ד׳;, .ס הקשה על רבנו
יונה שכתב .שמותר .לשנוא עובר עבירה

פסחים אמר מי שרי לשנויי ,הא כתיב לא תשנא אחיך
בלבבך ,ומוקי בראה בו שעבר עבירה ,וזה היה קודם
העגל אשר היו כולם ממלכת גוי קדוש ,אז הוי שרי

לתאבון בדרך מקרה ,אך להכלימו או לגנותו בפני
אחרים אסור ,ומאי שנא דמותר ,לשנאו ואסור
להכלימו .ותירץ שמותר לשנוא אותו כי אינו בכלל
אחיך ,אך להרע לו בידים דהיינו להלבינו אסור ולא
יצא עדיין מכלל עמיתך לזה ,ולא התירה התורה רק
לשנוא אותו בלבד ,ובספר קובץ שיעורים (כ״ק אות קס
הקשה על חילוק זה דאי נימא שמותר לשנאתו מפני
שיצא מכלל אחיך ,הוא הדין דאינו בכלל עמיתך עם
שאתך בתורה ומצוות .אך לדברינו ניתן לומר שרבנו
יונה סובר שמותר לשנאתו משום שאינו "כמוך" ,אך
להכלימו אסור דהוא בכלל עמיתך .ויעויין בקובץ

לשנויי אם ראה בו עבירה ,לא כן אחרי כל המסות
אשר נכשלו בעוונות אם יראה אדם בחברו חטא ,אם
יפשפש במעשיו ימצא כמה מכשולים ופקפוקים ,זה
בפרט זה וזה בפרט זה ,לכן אסור לשנוא איש כזה,
רק מי שהוא בעצמו סר מרע וצדיק תמים בדרכיו,
אבל קשה למצוא כמותו .ועל זה אמרו ראיתי בני
עלייה והמה מועטים ,לכן כתיב אחיך" .דברים אלו
מבוססים על דרוש יפה ,אך לדברינו לעיל ,היוצא
לדינא מבוסס על .ההלכה .שוב ראיתי במהרי״ט (ת״ב
אבהע״ז סי׳ מג) שכתב אע״פ שאמרו שאם אינו עושה
מעשה עמך אין איסור להכותו ,אין זה אמור אלא אם

והנה
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המכה עצמו ערשה מעשה עמך ,משא״כ אם גם המכה
אינו עושה מעשה ,עמך אז אסור להכותו שאינו עדיף
ממנו יע״ש .וכרבנו; יונה־ (שע״ת ג? ריט) כתב "אע״פ
שמצוה לפרסם 'החוטאים ,אך אם המפרסם כמוהו
בחטא ,אסור לפרסמו ,דאיך בוש לא יבוש להזכיר על

זולתו דופי המעשים ההם והוא אוחז בהם ,ואע״ם
שעשה יהוא מצוה בהכריתו בית אתאב ,נשא עוונו,
כי גם הוא היה רב פשע" .וכה״ג כתב יש״ש (ב״ק פ״ג,
ט>

דמותר .להכות לאפרושי .מאיסורא דוקא בעושה כן

לשם שמים ,ומי שבעל עבירה בודאי אינו עושה לשם
•■..׳שמים...,
... .

עוד ראיתי במנ״דז ,בקומץ המנחה מצוה יא ,שכותב
בזה הלשון "נשאלתי ישראל שקיבל חמצו של

נכרי באחריות איך יבער את החמץ ,הא גוזל הגוי,
ובפרט להני שיטות דגזל גוי אסור מן התורה ,ואפילו

ישלם חשיב גזל .והשבתי דכהאי גוונא לא הווי רק
מזיק גוי ,ובזה לא מצינו לכו״ע איסור בגוי ,דגם
בישראל נראה דלא הווי רק מכת שהתורה ציוותה

להשיב אבידתו מכל שכן שלא להזיקו ,אבל בגוי לא
שייך זה ,ואף דבישראל אפילו רוצה לשלם לו אסור

להזיקו ,היינו משום עשה של ואהבת לרעך כמוך ומה

רסני עלך וכו׳ אבל בגוי לא שייך זה ,ופשוט".

מכואר בדבריו ,שמקור האיסור להזיק ממון חברו
נלמד ממצות השבת אבירה וכל שכן שלא
להזיקו ,וכן כתבו הרש״ש (כתובות י״ח ,ע״ב> ,ו״חלקת
יואב"

(תו״מ ,סימן כץ.

ולהזיק על מנת לשלם ,שאין

זו ,וגם זה תמוה .ויעויין בזה ב״אמוץ בינה" דיני
עדות ל״ג.
■ י

ונראה

האיסור למה שכתב הרמב״ם בהלכות נזקי ממון (פ״ה,
אץ "אסור לארם להזיק ולשלם מה שהזיק ,ואפילו
לגרום הנזק אסור" .יוצא אפוא חידוש גדול לדינא

להסברו של המנ״ח ,דמותר להזיק ע״מ לשלם לעובר
עבירה לתיאבון ,דהא לגביו אין מצות עשה של

"ואהבת לרעך כמוך" ,וזה תמוה .וכן בספר "יד רמה"
(לא יחפור ,אות קז> כתב ,שגרמא בנזקין אסור היינו משום
"ואהבת לרעך כמוך" .יוצא אפוא לפי״ז שמותר
לגרום נזק לעובר עבירה לתיאבון ,דליכא לגביו מצוה

לענ״ד לומר .שמקור האיסור להזיק ע״מ
לשלם נלמד' י'ממצות השבת אבידה ,ומה

שכתב המנ״ח שהיות ומשלם תמורת ,ההיזק אין

ללמדו מהשבת אבידה ,אין נראה כן מדברי התוספות
(ב״מ ל״א ,ע״ב ,ד״ה אם יש שם בי״רץ ,שהקשו’מדוע כתוב

אם היתה שלו מרובה משל חברו איך זקוק־לטפל
באבידה ,משמע שאם הפסד בטלתו שווה' לדמי
האבידה חייבי לטפל באבידה ,מה 'ירוויחו’ הבעלים
הרי יצטרכו לשלם דמים כשיעור האבידה' .ותירצו,
דנפקא מינה לכושרא רחיותא או לטרחא יתירא.

מבואר שמצות השבת אבירה אינה רק כאשר יש רווח
ממוני לבעלים ,אלא המצוה היא גם עבור עצם החפץ
שיישאר לבעלים .יוצא אפוא ,שהאיסור להזיק ע״מ
לשלם ניתן גם ללומדו ממצות השבת אבידה שהרי
מפסיד לבעלים את עצם החפץ ,וכיון שנפסק בשו״ע
<תו״« רס״ו ,כ) ,שחייב להחזיר אבידת ישראל ,אפילו
היה בעל האבידה רשע ואוכל נבלות לתיאבון ,ממילא
אסור להזיק ע״מ לשלם גם לבעל עבירה לתיאבון:
וה״ה האיסור של גרמא בנזיקין ניתן ללמוד מהשבת
אבידה ,שאם יש מצוה להשיב אבידה כל שכן שאסור
לגרום בידים הפסד ממון לזולתו כמבואר ברש״ש
כתובות (י״ח ,ע״ב> ,וממילא אסור גם לגרום נזק לבעל
עבירה לתיאבון ,דהא חייבים 'להחזיר לו אבירה.

והנה

ללמדו מהשבת אבירה ,שהרי משלם תמורת ההיזק,

איסורו נלמד ממצות ואהבת לרעך כמוך ,וזהו יסור
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איתא בכמה מקומות בש״ס
סנהדרין מ״ה ,ע״א סוטה ת׳ ,ע״א) ,דחייבי מיתות יש
(כתובות ל״ז ,ע״א

לברור להם מיתה יפה משום שנאמר "ואהבת לרעך
כמוך" .וב״יד רמה" (מהדרין נ״ב ,ע״ב) כתב בזה'הלשון
"וכל היכא דכתיב רעך משמע ישראל ואפילו רשע

שנתחייב מיתה אתה חייב לחזר אחר זכותו לברור לו
מיתה יפה .ויש לפרש ואהבת לרעך לשון רעים שבך

שנתחייבו מיתה ,ברור להם מיתה יפה" .פירוש זה

תמוה מאוד ,דהאיך תואמים דבריו הא דאמרינן
בפסחים <קי״ג ,ע״ב) ,דמצוה לשנוא רשע.

לכן

נראה לענ״ד ליישב ,שאין כל סתירה בין הא
דאמרינן ,דחייבי מיתות בי״ד בוררים להם מיתה

שעח
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יפה ,להא דאמרינן דמצוה לשנוא רשע ,דאיתא
במתניתין סנהדרין (מ״ג ,ע״ב) "היה רחוק מבית הסקילה
כעשר אמות אומרים לו התוודה שכן דרך כל
המומתין מתוודין ,שכל המתוודה .יש לו חלק לעולם
הבא" .וכך פסק הרמב״ם בהלכות סנהדרין (פי״ג ,א),
יע״ש .וכיון שמתוודה לפני מיתתו ,א "כ לפני ביצוע
גזר הדין ליכא דינא דמצוה לשנוא רשע ,שהרי עושה
כבר תשובה .ואע״ג דאיתא התם במתניתין (מ״ו ,ע״א),
שלא היו קוברים  .חייבי מיתות בית דין בקברות

ולד ברגו

אבותיו ,משום שאין קוברים רשע אצל צדיק ,היינו

אלימלך

והנה איתא בספרא (ויקרא י״ט ,מה) בזה הלשון
"ואהבת לרעך כמוך ,ר׳ עקיבא אומר זה כלל
גדול בתורה ,בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה
כלל גדול מזה" .ויש צורך להבין מהו "זה כלל גדול
בתורה" לדברי ר״ע ,ובמה "זה ספר תולדות אדם כלל
גדול מזה" לדברי בן עזאי.

תראה

להסביר דבריהם עפ״י דברי ה״חינוך" ,מצוה
רמג ,וזה לשונו" :ואמרו בספרא זה כלל

גדול בתורה ,כלומר שהרבה מצוות שבתורה תלויים

בכך שהאוהב את חברו כנפשו לא יגנוב ממונו ,ולא
ינאף את אשתו ,ולא יונהו בממון ,ולא ישיג את גבולו
ולא יזיק לו בשום צד ,וכן כמה מצוות אחרות תלויות
בזה ,ידוע הדבר לכל בן דעת" .מבואר בדבריו,
שמצות "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה,
היינו משום שקיום מצות זו גורר אחריו קיום הרבה

משום דלא נגמרה כפרתו עד עיכול הבשר כמבואר
שם ,אך לגבי האי דינא דמצוה לשנוא רשע נפקע דין
זה לאחר  .הוידוי ועשיית תשובה ,כדמוכח מדברי
הרמב״ם הלכות רוצח (פי״ג .יד) ,וזה לשונו "מצוה
לשונאו עד שיעשה תשובה וישוב מרשעו" .מבואר
בהדיא ,דבתשובה בלבד נפקע דין זה .ויעויין עוד
ב״תזון איש" (י״ר סימן י״ג .סקכ״ת) ,שכתב בזה הלשון
"ובהגהות מיימוניות כאן כתב דאין רשאין לשנוא
רשע אלא לאחר שאינו מקבל תוכחה ,ובספר "אהבת
חסד" כתב בשם הגר״י מולין דמצוה לאהוב את
הרשעים מהאי טעמא ,והביא כן מתשובת מהר״ם
לובלין ,ואצלנו הוא קודם תוכחה שאין אנו יודעים
להוכיח ודיינינן להו כאנוסים" .וכיון שכל דין זה הוא
דוקא במי שלא מקבל תוכחה ,א״כ ודאי לאחר
שעשה תשובה אין רשאים כבר לשונאו ואע״פ שלא
נגמרה כפרתו עד עיכול הבשר[ .ויעויין עוד בדרשה
זאת של ברור לו מיתה יפה בסנהדרין מ״ה ,ע״א,
תוספות ד״ה ברור לו].

מצוות שבין אדם לחברו .לאור זה ניתן להמשיך
ולומר ,שבן עזאי אומר "זה ספר תולדות אדם כלל
גדול מזה" היינו משום שנאמר בפסוק זה (בראשית ר׳,
א) "ביום ברוא אלקים אדם ,בדמות אלקים עשה
אותו" .אם יתבונן אדם במשמעות "בדמות אלקים
עשה אותו" ,יבוא להכיר ולהוקיר כל צלם אלקים
שבאדם ולא יזיקו ,ויבוא לקיים הריבה יותר מצוות
התלויות במשמעות זו ,ולאו דווקא מצוות שבין ארם
לחברו ,אלא אף מצוות שבין אדם למקום ,שהרי הוא
עצמו נוצר בצלם אלקים ,והדרישה ממנו היא לפי רום
ערכו .והיינו דאמר לו הלל לגר זוהי "כל התורה כולה
ואידך זיל גמור" ,דזהו השורש המביא לקיום כל
התורה כולה.

עוד איתא באבות דרבי נתן (פכ״ט .א) "יש לך חברים
מקצתם מוכיחין אותך ומקצתן משבחין אותך,
אהוב את המוכיחך ,ושנא את המשבחך ,מפני
שמוכיחך מביאך לחיי העולם הבא ,והמשבחך
מוציאך מן העולם" .וצריך להסביר ,שניתן היתר
לשנוא את המשבח ,אע״פ שיש לאו של "לא תשנא",
ועשה של "ואהבת" ,משום שהמשבח עובר על "לפני
עור לא תתן מכשול" ,שגורם בדבריו להוציאו מן
העולם כמבואר שם ,וכן צריך לומר דהיינו דווקא
לאחר התראה שאינו מקבל תוכחה כמבואר לעיל.

שוב ראיתי בפירוש הראב״ד לספרא ,שכתב,
שההבדל בין ר״ע לבן עזאי הוא ,שלפי ר״ע,
שלומר מן הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" ,לא למדנו
אלא "כמוך" ,הרי שנתבזה הוא ,או נתקלל הוא ,נגזל
ונחבל ,יתבזה חברו עמו ,ויתקלל עמו ,ויחבל עמו,
לכך נאמר בדמות אלקים עשה אותו ,את מי אתה
מבזה ,ואת מי אתה מקלל ,דמות ■דיוקנו של מקום,
זה הכלל גדול מן הראשון ,עכ״ד ■ .ויעוין גם בבראשית
רבה ("ד ,ח) "שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חברי
עמי ,הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי ,אמר ר׳
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תנחומא אם עשית כן ,דע למי אתה מבזה ,בדמות
אלקים עשה אותו".
יוצא להסבר זה ,שלפי ר״ע מעמד עצמו הוא המודד
ליחס לזולתו ,ואם הוא נמצא במצב שפל ,אין
כל דרישה ממנו להביא את זולתו למעמד שונה ממנו,
ולפי בן עזאי המודד ליחס לזולתו הוא צלם האלקים
שבאדם ,ואת צלם האלקים יש לכבד ולאהוב בכל
מצב ,ללא כל קשר למעמד עצמו .ואולי ניתן לפי״ז
לומר שיש מחלוקת ביניהם בביאור הפסוק "ואהבת
לרעך כמוך" ר״ע סובר ,שהמלה "כמוך" מורה על
מידת השיוויון ,ובן עזאי סובר שהמלה "כמוך" היא
נתינת טעם ,ובאה להורות שעליך לאהוב זולתך מפני
שהוא כמוך ,שנברא בצלם אלקים כמוך ,והפסוק
מסיים "אני ה׳" ,כלומר ואתם עשויים בצלמי ,ולכן
יש לאהוב את רעך .והפסוק "זה ספר תולדות אדם
ביום ברוא אלקים אדם ,בדמות אלקים עשה אותו"
מגלה לנו כיצד יש לבאר את המלים "כמוך"" ,אני
ה׳" ,דהיינו כדברי הרמב״ם לעיל כל הדברים שאתה
רוצה שיעשו אותם אחרים לך ,עשה אותם אתה
לרעך ,ואין כלל' להתחשב במצבך העכשווי ,אלא כל
מה שהיית רוצה שיעשו לך ,עשה לזולתך ,שעשוי
בצלם אלקים כמוך.

ועוד נראה לפרש ,שהסיום של הפסוק ב״אני ה׳"
בא להורות ,שאם אהבת הזולת מבוססת על
השכל והתבונה מתוך הומניות גרידא ,אין לה ערך
קיים ,כי יצר האנוכיות שולט באדם ,וסופה של אהבה
שכזו להיות ככל אהבה שתלויה בדבר  -בטל דבר,
בטלה אהבה .ולכן אהבת הזולת חייבת להיות
מושתתת על "אני ה׳" ,חוקים חקקתי גזירה גזרתי,
ואי אתה רשאי לעבור על גזירתי .בעל "משך חכמה"
פרשת אמור מסביר מדוע הוכנסה פרשת מתנות עניים
לתוך פרשת המועדים ובצמידות לשבועות ,וכותב
בזה״ל" :כי תדעון כי מתן תורה בעצרת לא היה רק
על החוקים ,כי אם על הנימוסים המושכלים כמו
חנינה לעני ולגר ,כי בלא אמונה בה׳ עלול שכל
האדם להיות כפריץ חיות ,לא יחמול ולא ישא פני
אביו ,כי גם על זה צריך' האמונה בה׳ והמצווה מפיו,
כי בלא אמונה דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך (משלי
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ל׳ .יא) ,ולכן אומר כי בחג העצרת תחוגו על מתן
תורה ,לא על חוקים בלבד ,כי אם על המושגים
בשכל ,לכן ובקצרכם את קציר ארצכם ,גם כן מצד
שאני ה׳ אלקיכם" .וכך כותב ה״מסילת ישרים" בפרק
י״א "גם השנאה והנקימה קשה מאוד לשימלט ממנו
לב פותל אשר לבני אדם ,כי האדם מרגיש מאוד
בעלבונותיו ומצטער צער גדול והנקמה לו מתוקה

מדבש ,כי היא מנוחתו לבדה ,על כן לשיהיה בכוחו
לעזוב מה שטבעו מכריח אותו ,ויעבור על מדותיו,
ולא ישנא מי שהעיר בו השנאה ,ולא יקום ממנו
בהזדמן לו שיוכל להנקם ,ולא יטור לו ,אלא את הכל
ישכח ויסיר מלבו כאלו לא היה ,חזק ואמיץ הוא,
והוא קל רק למלאכי השרת שאין ביניהם המידות
הללו ,לא אל שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם,
אמנם גזירת מלך היא ,והמקראות גלויים באר היטב
אינם צריכים פירוש ,לא תשנא את אחיך בלבבך ,לא
תקום ולא תטור את בני עמך".
ואם ישאל השואל אמנם גזירת מלך היא ,אך כיצד
ניתן מצוה על דברים שבלב ,וכי אפשר לאדם
להטות את לבו כחפצו ולעקור השנאה מלבו כאילו
לא היה ,ועוד מצווה התורה לאהוב את רעך כמוך.
אך יעוין בדברי אבן עזרא על הלאו של לא תחמוד,
שמקשה "איך יהיה שלא יחמוד רבד יפה בלב",
ומתרץ במשלו המפורסם על הכפרי שראה בת מלך
שהיא יפה ,הוא לא יחמוד אותה ,מכיון שהוא יודע
שהדבר נמנע ממנו ,כך צריך האדם להשריש בלבו,
כל מה שנתן הקב״ה לזולתו ,הדבר נמנע ממנו ממילא
לא יבוא לחמדה .מתוך הסבר זה אפשר ללמוד על

כל מצוות הלב ,שאין תשוקות האדם ,רגשותיו,
אהבתו ושנאתו מנותקים מאישיות האדם ,ואין לו
שליטה עליהם ,אם האדם ישריש בלבו את צלם
האלקים שבזולתו ,יוכל לעקור השנאה מלבו ,וגם
יוכל להגיע למידת אהבה.

הגר״י סלנטר זצ״ל ,בספר "אור ישראל" ,משיא
עצה מעשית כיצד להסיר את התרעומת
מהלב על חברו ,על ידי זה שימחול לחברו מחילה
גמורה על כל מה שעשה נגדו ,ואחרי המחילה אין
כבר כל מקום לתרעומת ,שהרי מחל לו ,כמו בתביעת
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ממון אחרי שמחל לזולתו אם יתבע ממנו שנית ,הרי
זה גזל.
בעל "מכתב מאליהו" <ח״א ,פרק ד ,שורש אהבה) כותב
עצה אחרת ,יש לחקור האם הנתינה לזולת היא
תולדת האהבה ,או להיפך ,האהבה באה מן הנתינה.
הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה ,כי
לאשר יאהב האדם ייטיב לו .אבל הסברא השנייה
היא ,כי יאהב האדם את פרי מעשיו בהרגישו אשר
חלק מן עצמיותו בהם הוא ,אם בן יהיה אשר ילד או
אימץ ,חיה אשר גידל ,צמח אשר נטע ,או גם מן
הדומם כמו בית אשר בנה ,הנהו דבוק למעשי ידיו
באהבה ,כי את עצמו ימצא בהם .ואמרו רבותינו ז״ל
<ב״מ ל״ב ,ע״ב> אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא
כדי לכוף את יצרו ,ואע״פ שבפריקה מונע גם צער
בלי חיים שהוא מדאורייתא ,מ״מ כדי לכוף את יצרו
עדיף .ויש ענין נוסף בזה ,כי בהיטיבו לשונאו תסתלק
השנאה מלבו ,ותיכנס תחתיה אהבת הנותן אל
המקבל ממנו .כללו של דבר ,זה אשר יתן האדם
לזולתו ,לא יאבד ממנו ,אלא זה התפשטות עצמותו
בחברו ,וזוהי ההידבקות שבין אדם לזולתו ,אשר
נקרא לה בשם אהבה .וכבר הורונו רבותינו במסכת
דרך ארץ זוטא פ״ב" :אם חפץ אתה להידבק באהבת
חברך ,הוי נושא ונותן בטובתו".

ונוסיף את חידושו הגדול של הרח״ו זצ״ל ,בספר
"שער הקדושה" ,שער ב ,וזה לשונו" :ענין
המידות הן מוטבעות באדם וכו׳ ,ולפיכך עניין
המידות הרעות קשין מן העברות עצמן מאוד ,ובזה
תבין מה שכתבו רז״ל כל הכועס וכו׳ עובד עבודה
זרה ממש ,וכן אמרו מי שיש בו גסות הרוח הוא
ככופר בעיקר ,וראוי לגדעו כאשירה ,ואין עפרו ננער
וכו׳ ,וכאלה רבות ,והבן זה מאור כי להיותם עיקרים
ויסודות לא נמנו בכלל תרי״ג מצוות התלויות בנפש
השכלית ,ונמצא כי יותר צריך להיזהר ממידות רעות

יותר מן קיום מצוות עשה ולא תעשה כי בהיותו בעל
מדות טובות בנקל יקיים כל המצוות ,ובזה תבין ג״כ
דברים מתמיהים שאמרו ז״ל בעניין המידות כי
הענווה והשפלות מביאין לידי רוח הקודש ושורה
עליו שכינה וכו׳ ,וכמו שכתוב שלחו מתם איזהו בן
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העולם הבא כל שהוא שפל ברך וענוותן וכו׳ וכאלה
רבות לא זכרו בהן קיום המצוות ,אלא המידות
הטובות ,ושים עיניך לדברי אלו ותצליח דרכך בלי
ספק ,והבן זה מאוד איך היסודות של קיום המצוות
הם ע״י מידות הטובות".
והנה בסידורים מובא בשם האר״י זצ״ל ,שיש לכוון
קודם התפילה לקיים מצות עשה של "ואהבת
לרעך כמוך" .ומדוע יש לכוון זאת לפני התפילה.

ונראה לומר ,שהרי ידוע שעיקר ההידבקות כביכול
בהקב״ה הוא דרך התפילה .כמו ש_תב
ב״נפש החיים" <שער ב׳ ,יר> "עיקר ענין התפילה הוא
להעלות ולמסור ולדבק נפשו למעלה" ,וההידבקות
בחברו ע״י הקבלה לקיים מצות עשה של ואהבת
לרעך כמוך זהו האמצעי והמבוא ליראה ,אהבה,
ודבקות בהשי״ת בתפילתו .והדברים מבוארים באר
היטב בפסוקים כפי שהאיר עינינו החפץ חיים זצ״ל
בפתיחה לספרו "אהבת חסר" וזה לשונו" .יש שלושה
פסוקים בעניין זה שצריכים הבנה ,בספר דברים (ח׳,
 0כתוב :׳ושמרת את מצות ה׳ אלקיך ללכת בדרכיו
וליראה אותו׳ ,הנה כתוב הליכה בדבריו קודם יראה,
ובפרק י׳ ,יב כתוב ,׳ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל
מעמך ,כי אם ליראה את ה׳ אלקיך ,ללכת בכל דרכיו
ולאהבה אותו׳ שינתה התורה לכתוב הליכה בדרכיו
אחר היראה וקודם אהבה ,ובפרק י״א ,כב כתוב ,׳כי
אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי
מצוה אתכם לעשותה לאהבה את ה׳ אלקיכם ללכת
בכל דרכיו ולדבקה בו׳ ,שוב שינתה התורה וכתבה
הליכה בדרכיו אחר אהבה וקודם הידבקות .ונראה
שיש שלוש מדרגות בעבודת ה׳ ,אחד היראה,
ולמעלה מזה ,האהבה ,ולמעלה מזה הדבקות
בהקב״ה .והחילוק בין אהבה לדבקות שאהבה היא
אפילו כאשר מתעורר בלבו אהבת ה׳ לפרקים,
משא״כ דבקות ,היא רק אם אהבה תקועה בלבו
תמיד ,וע״י זה נדבק נפשו להקב״ה ,כן כתב הרמב״ן.
ועתה יבוא הכל על נכון בעזהי״ת .התורה מלמדת
אותנו שהאדם אינו זוכה לשום מדרגה עד שירגיל
נפשו מתחילה ללכת בדרכי טובו של הקב״ה להיות
רחום וחנון וגומל חסד ,ולזה כתב בתחילה ׳ללכת
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בדרכיו וליראה אותו׳ ,להורות שלהשיג מדרגת היראה
צריך שיקדים המידה הטובה הזאת של והלכת
בדרכיו ,ואח״ב גילתה לנו התורה בפסוק ׳ועתה
ישראל וגו׳ ליראה את ה׳ אלקיך ללכת בכל דרכיו
ולאהבה אותו׳ ,להורות שאפילו מי שזכה ליראת ה׳
וצריך לעלות למדרגה יותר גבוהה ,והיינו אהבה ,לא
יחשוב בנפשו עתה ראוי לי רק להתבונן כל ימי חיי
בענייני היראה ורוממות ה׳ וללמוד תורתו ,ולא
להסתכל כלל בענייני טובות זולתי .לזה בא הכתוב

להורות שאפילו מי שזכה ליראת ה׳ ונבדל מענייני
העולם ,אעפ״כ לא יזכה לדרגת אהבה עד שיקיים
עתה ׳ללכת בכל דרכיו׳ ,דהיינו להיות רחום וגומל
חסד כדפרש״י בסוף פרשת עקב .ולכך הקדים הליכה
בדרכיו לפני האהבה .ואח״כ הוסיף הכתוב להורות,
שאפילו מי שזכה לדרגת אהבה ,ובודאי האיש ההוא
נבדל מענייני העולם לגמרי ,לא יחשוב בנפשו שעתה
בודאי ראוי לו אך ורק להתבונן בתורה ובגדולת ה׳
תמיד ,כדי שאזכה להיות דבק בהקב״ה בתמידות,
שזהו באמת העיקר ,ולכן איני צריך להתבונן בענייני
טובות זולתו ,ולזה בא הכתוב להורות ׳כי אם שמור
תשמרון וגו׳ לאהבה את ה׳ אלקיכם ללכת בכל דרכיו
ולדבקה בו׳ ,שאפילו לזכות להשיג דרגת הדבקות

בהקב״ה צריך ג״כ שיתחזק עוד במידה טובה זו של
הליכה בדרכיו ,דהיינו להיות רחום וחנון וגומל חסד,
ובזכות זה יעזרהו הקב״ה ויתחסד עמו לזכותו להיות
דבק בהקב״ה בתמידות".
מבואר בפסוקים אלו שהדרך והמבוא לשלוש
הדרגות של יראה ,אהבה ,ודבקות בהקב״ה,

הם אך ורק בקיום מצות "והלכת בדרכיו" .ולפי זה
אתי שפיר מה שכתב הרמב״ם בהלכות מתנות עניים
(פ״י ט< "גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קורם
כל תפילה ,ואח״כ מתפללין שנאמר אני בצדק אחזה
פניך" ,וכן פסק בשו״ע או״ח (צב ,י)" :טוב ליתן צדקה

קודם תפילה" .מקור הלכה זו הוא בדברי הגמרא
י ,ע״א" :רבי אליעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי",
והיינו כיון שתפילה מהותה התקרבות להקב״ה
ודבקות בו ,וכל בקשת צורכי האדם בתפילה אינה
אלא אמצעי ,שעם פנייתו של האדם לבקש את צרכיו

(ב״ב
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שפא

מבוראו ,יתמלא לבו של האדם רגש קירבה לבוראו,
כמאמרם ז״ל (תנחמזא תולדות ט)" :למה נתעקרו
האימהות ,רבי חלבו בשם רבי יוחנן שהיה הקב״ה
מתאוה לתפילתן .אמר הקב״ה ,עשירות הן ,נאות הן,
אם אני נותן להם בנים אינן מתפללות לפני" .מבואר

בדבריהם ,שאין העקרות מטרה לעצמה ,וכל מטרתה
שתבוא תפילה ,והיינו קשר והתקרבות להקב״ה .וכן
הדברים מבוארים במד״ר (שמות פרשה כ״א" < ,כיון

שראו ישראל שהיו מוקפין משלוש רוחות ,הים סוגר,
השונא רודף ,והחיות מן המדבר ,תלו עימהם לאביהם
שבשמים וצעקו להקב״ה ,שנאמר ויצעקו בני ישראל
אל ה׳ ,ולמה עשה הקב״ה להם כך ,אלא שהיה
הקב״ה מתאוה לתפילתן .ישראל כשהיו במצרים והיו
משועבדים בהם התחילו צועקים ותולין עיניהם
להקב״ה שנאמר ויהי בימים ההם ויצעקו ,מיד וירא
אלקים את בנ״י ,התחיל הקב״ה מוציאם ממצרים ביד
חזקה ובזרוע נטויה ,והיה הקב״ה מבקש לשמוע את
קולם פעם אחת ולא היו רוצים .מה עשה גירה
לפרעה לרדוף אחריהם שנאמר ופרעה הקריב ,מיד
ויצעקו בנ״י אל ה׳ .באותה שעה אמר הקב״ה לכך
הייתי מבקש לשמוע קולכם .כיון שהתפללו אמר
הקב״ה למעשה מה אתה עומד ומתפלל ,כבר קדמה
תפילתם של בני לתפילתך שנאמר מה תצעק אלי".
והמהר״ל (נתיבות ,נתיב העבודה פ״ג) כותב ׳׳התפילה
שמתפלל אדם אל השי״ת מורה שהאדם מקושר בו
יתברך ,וצריך אליו ,ואין לו קיום זולתו ,וכאשר האדם
נתלה בו יתברך ,כאילו הוא נקרב אליו ,שכל אשר
הוא תולה באחר ,הוא נקרב ונמסר אליו ,ולפיכך
התפילה היא עבודה גמורה אל השי״ת".

כיה שכל מטרת התפילה היא התקרבות להקב״ה
ודבקות בו ,בבחינת "ואני קרבת אלקים לי
טוב" ,וכן כתוב "ויפגע במקום וילן שם" ,ואין פגיעה
אלא לשון תפילה ,ומיד כתיב בתריה ״והנה ■ ה׳ נצב
עליו" .וכיון שנתבאר לעיל ,שהאמצעי והמבוא לדרגת
דבקות בהקב״ה הם רק ע״י הדימותנו לבוראנו בקיום
מצות "והלכת בדרכיו" ,אתי שפיר מה שנפסק להלכה
"טוב ליתן צדקה קודם התפילה" ,משום שנאמר
"ואני בצדק אחזה פניך" .והיינו דאמרינן (ב:׳ב י׳ ,ע״א)

שפב
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"כל הנותן פרוטה לעני זוכה ומקבל פני שכינה".
ויעוין במאירי (ב״ב י׳ ,ע״א) ,שכתב שנתינת צדקה לפני
התפילה היא כדי שתהא מצות צדקה פרקליט בינו
לאביו שבשמים .ולדברינו אין זה ענין של פרקליט,
אלא זהו האמצעי והמבוא להתקשרות והידבקות
בהקב״ה בהידמותנו אליו ,וזוהי כל מהותה של
תפילה.
לפי״ז נבין גם את דברי הרמב״ם בהלכות תשובה
<פ״ב ,ה ,שכתב בזה״ל" :מדרכי התשובה
להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ותחנונים,
ועושה צדקה כפי כתו" .ויש צורך להבין ,מדוע
נבחרה מצות צדקה כאחת מדרכי התשובה יותר
משאר מצוות ,אלא כבר כתב הרמב״ם (תשובה פ״ז0 ,
"כמה מעולה מעלת התשובה ,אמש היה מובדל מה׳
אלקי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם
לבין אלקיכם ,צועק ואינו נענה ,עושה מצוות וטורפין
אותן בפניו ,והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם
הדבקים בה׳ אלקיכם" .מבואר בדבריו ,שבעל עבירות
מובדל מהשכינה ובעל תשובה מודבק בשכינה ,וכיון
שנתבאר שהדרך והמבוא להידבקות בהקב״ה היא
בקיום "והלכת בדרכיו" ,אתי שפיר שלאותו אדם
מרוחק ומובדל נבחרה דווקא מצות צדקה כאחת
מדרכי התשובה ,שהרי בכוחה לקרב את המרוחק.
בזה נבין גם הא דאיתא (ב״ב י׳ ,ע״א) "שאל
טורנוסרופוס הרשע את ר״ע אם אלקיכם אוהב עניים
הוא ,מפני מה אינו מפרנסם ,אמר לו כדי שניצול אנו
בהן מדינה של גיהנם" .וקשה ,הרי כדי להינצל מדינה
של גיהנום ,יכול הקב״ה לתת מצוה אחרת ,וע״י כך
ימנע סבל מהעניים .לדברינו לעיל אתי שפיר ,שמעלת
מצות צדקה שמידמה לבוראו ומקיים "והלכת
בדרכיו" ,זהו האמצעי הבלעדי להגיע ליראת ה׳,
לאהבת ה׳ ,ודבקות בו ,וע״י כך ניצול מדינה של
גיהנום.

נוסיף בזה מרגניתא טבא מהמהר״ל (נתיב העבודה פ״ה),
בעניין הליכה לביהכנ״ס ,וז״ל "אמרו בגמרא
שיש ללכת אל בית הכנסת שהוא בדרך יותר רחוק
מן האדם ,מפני שהוא נוטל שכר פסיעות ,ויראה שאין
הדין הזה גבי סוכה ,שאם יש לו שתי סוכות האחת
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קרובה והאחת רחוקה אין לו לילך אל הסוכה
הרחוקה בשביל שיטול שכר פסיעות ,כי אם גבי
ביהכנ״ס אמרו זאת ,וכדאמר הכתוב אשר אדם שומע
לי לשקוד על דלתי מזוזות פתחי ,וזה כי השי״ת מצוי
בביהכנ״ס ,כמו שאמרו חז״ל כי ביהכנ״ס הוא מקדש
מעט ולכך השי״ת מצוי בביהכנ״ס ,ולפיכך כאשר
הולך לביהכנ״ס הוא נמשך אל השי״ת להיות לו
דבקות בו ,וידוע כי המתנועע אל דבר הוא דבקות
יותר ממי שהוא קרוב לו כבר ,כי המתנועע אל דבר
הרי אינו עמו ועם כל זה הוא הולך אליו ,זהו דבקות
וחיבור גמור ,ולכן הקב״ה מונה פסיעות ,ואפילו
פסיעה אחת יותר רחוק הקב״ה מונה ,כי הכל הוא
לפי התנועה יש לו דבקות בו יתברך ,כי אם הולך
מרחוק הרי זה מורה דבקות גמור בו יתברך".

3ססר גליתי
בשם המהר״ל בעניין זה בסגנון אחר וזה
לשונו "הא דאמר שם בסוטה בההיא אלמנה דהויא
בי כנישתא בשיבבותה ,והוה אתיא ומצלא בי מדרשא
דר׳ יוחנן ,אמר לה בתי ולא ביהכנ״ס בשיבבותך,
אמרה לו ולא שכר פסיעות יש .והקשה המהר״ל רהא
במצוות אינו כן ,דקיי״ל דאין מעבירין על המצוות
רק הקרוב קודם .ותירץ דתפילה שאני בזה ממצוות
דהיא התקרבות לגבוה ,והוי ההליכה גופה להתפלל
מכלל המצוה ,שגם בהליכה הרי הוא מתקרב אליו
יתברך ,ולא דמי למצוות דההליכה רק הכשר ,ולכן
אין להעביר ולאחר גוף המצוה ,עכת״ד מזכרוני מספר
נתיבות עולם ואינו לפני כעת".
הש״( 0להגר״י ענגל ,ב״ב קכ״ב ,ע״א)

כתב

ונראה עוד להסביר עניין זה שאדם זוכה להידבקות
בהקב״ה דרך התפילה ,היינו משום שמצות
תפילה אינה רק מצוה שבין אדם לקונו ,אלא יש בה
גם מצוה שבין אדם לחברו .הרי תיקנו חז״ל להתפלל
לא רק על צורכי עצמו ,אלא על צורכי הכלל כולו,
וכדברי הרמב״ם (הלכות תפילה א׳ ,ד> "ברכות האמצעיות
יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות לכל חפצי
איש ואיש ,ולצרכי הציבור כולו" .וכיון שנתבאר לעיל
בהסבר החפץ חיים זצ״ל ,שהאמצעי לדבקות
בהקב״ה הוא אך ורק בקיום מצוות "והלכת בדרכיו",
דהיינו עשיית חסד ,א״כ ודאי שהשופך שיח לפני
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קונו על צורכי הציבור ,עושה חסד גדול עם הציבור.,
וע״י כך זוכה להידבקות בהקב״ה.

נראה

להביא ראיה גדולה ,שמצות תפילה נחשבת
גם למצוה שבין אדם לחברו ,דתנן "אלו

דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן
קיימת לו לעולם הבא ,כיבוד אב ואם וגמילות חסדים
והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד
כולם" .וכתב הרמב״ם בזה״ל "מה שאמר אוכל
פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה״ב ,כי
המצוות כולן נחלקין בתחילה על שני חלקים ,החלק
האחד במצוות המיוחדות לאדם בנפשו ,במה שיש
בינו ובין הקב״ה כגון ציצית ,תפילין ,ושבת ,והחלק
1השני במצוות התלויות בתועלת בני אדם קצתם עם
■ קצתם ,כגון אזהרה על הגניבה והאונאה והאיבה
והנטירה ,וכגון הציווי באהבת איש את חברו ,ושלא
י^^אדם להזיק לחברו ,ואל יעמוד על דם רעהו,

וכבוד אבות והחכמים שהם אבות ,והכל כשיעשה
האדם המצוות המיוחדות לנפשו מה שיש בינו ובין
בוראו תחשב לו לצדקה ,ויגמלהו הקב״ה עליה
לעולם הבא ,וכשיעשה האדם המצוות התלויות
בתועלת בני אדם זה עם זה כמו כן תחשב לו לצדקה
לעולם הבא לפי שעשה מצוה ,וימצא טובה בעולם
הזה בעבור שנהג מנהג טוב בין בני אדם ,כי כשינהג
מנהג הזה ינהגו אחרים כמנהגו ,יקבל כמו כן שכר
מהענין ההוא ,תלמוד תורה שקול כנגד כולם כי
בתלמוד תורה יזכה האדם לכל זה כמו שבארנו
בתחילת דברינו שהתלמוד מביא לידי מעשה".
’’בהגהות "תוספות אנשי שם" על המשניות הקשו
על דברי הרמב״ם בזה״ל" ,וקשיא לי עיון
ת^^ דאיתא בריש פרק מפנין שגם היא מאותן

שהקרן קיימת לו לעולם הבא ואוכל פירותיה בעוה״ז,
וצ״ע" .כוונתם להקשות מדוע "עיון תפילה" אוכל
פירותיה בעוה״ז ,הרי זו מצוה שבין אדם לקונו,
ומצוה שבין אדם לקונו ,לדעת הרמב״ם שכרה רק
בעוה״ב.
לאור דברינו לעיל ,דברי הרמב״ם מאירים ,משום
שמצות תפילה מהווה גם מצוה שבין אדם
לחברו ,וכדברי הרמב״ם בהלכות תפילה ,שברכות

אלימלך

שפג

אמצעיות יש בהן שאלת צורכי הציבור כולו ,ולכן
אתי שפיר ,שמקבל שכרו גם בעולם הזה .ויעויין גם
ב״שנות אליהו" להגר״א (ברכות פ״ה ,א) שכתב בזה״ל
"חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים
כדי שיכוונו את לבם לאביהם שבשמים ,פירוש
שאסור לכוון בתפילה לצורך עצמו ,אך .להתפלל
שיהיה כל ישראל בתכלית השלימות ויהיה נשלם
כנסת ישראל למעלה ,אבל לא לצורך עצמו ,אלא
יתפלל באלקי נצור על עצמו ,שתפילת אלקי נצור
היא על עצמו ,וזהו שכתוב כאן כדי שיכוונו לבם
לאביהם שבשמים לא שיכוונו ברבור".

נוסיף

נקודה נוספת בענין תפילה ,בעל ספר העקרים
(מאמר רביעי ,פי״ח) הקשה איזה כח יש לתפילה

לשנות את רצון הבורא ,אם נגזר על האדם רע ,כיצד
הופכת התפילה את רצון הבורא שיגזור עליו לטוב.
ותירץ שאין התפילה באה לשנות את רצון הקב״ה,
אלא התפילה מביאה שינוי באדם המתפלל ,שמזככת
נפשו ולבו לשנות אורחותיו לטוב ,וע״י זה עולה
למדרגה גבוהה מזה שעמד בה בתחילה ,נמצא
המתפלל אדם אחר לא אותו אדם שנגזרה עליו
הגזרה .וע״י כך נמלט הוא מהגזרה.

ויש שהקשו על הסבר זה ,כיצד מועלת תפילה עבור
חברו ,הלא זה שהתפללו עליו לא חל בו כל
שינוי ,ואיך תועיל תפילת חברו לבטל מעליו הגזרה.

תירץ בספר "המאיר לעולם" (יף מ״ח ,ע״ב) כיון
שהאדם מדיני הוא ,וחייו מחוברים ודבוקים
בקרוביו וידידיו ,כאשר הוא נענש גם בני משפחתו
וקרוביו סובלים ומצטערים עמו ,והיינו כאשר הקב״ה
מעניש את החוטא גם כל סביבתו הקרובה בכלל
העונש וראויים לצער הזה ,ורמז לדבר בפסוק
"משפטי ה׳ אמת צדקו יחדיו" .יוצא אפוא שאדם
המתפלל עבור חברו ודאי יש לו צער מסיבלו של
חברו ,וע״כ שהגיעו הצער הזה ,שלא היה הקב״ה
מביא עליו הצער אם לא היה ראוי לכך ,וכאשר
הקב״ה רואה את תפילתו ואת השינוי שחל בו ,מרחם
עליו ומסיר ממנו את הצער ומבטל את הגזרה מעל
חברו ,נמצא התפילה מועילה למתפלל ומכח זה ניצול
חברו.
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ואהבת לרעך כמוך
ואהבת לרעו כמוך אני ח׳ (י-מ י־ח).

ובתרגת’*/ ,לום "ותרחמיה לחברך

ץ אנא ה׳" ובתרגום יונתן
ץ דמן אנת סני לך לא
"ותרחמיה י
תעציד ליה אנא ה׳".
וכרמכ״ן "ואחרי כן יצוה שיאהוב לו
כמוהו וטעם ואהבת לרעך
כמוך הפלגה כי לא יקבל לב האדם
שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו ועוד
שכבר בא רבי עקיבא ולימד חייך קודמין
לחיי חבירך אלא ציותה התורה שיאהב
חבירו בכל עגין כאשר יאהב את נפשו
בכל הטוב".

והרמב״ם בפי״ד מהלכות אבל הי״א פסק
"מצות 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".

הגה מדברי הרמב״ן משמע שפירש מצוה
זו כפשוטה ,שאץ עיקריה אלא
מצווה שבלב שמצווים אנו לאהוב זא״ז
ומשו״ב כתב דמה דכתיב כמוך אינו אלא
דרך הפלגה ,אבל בדברי הרמב״ם מבואר
להדיא דמצוה זו אינה אלא בהרגשת הלב
בלבד אלא אף בהנהגת המעשה ,וברור

דיסוד דבריו מושחתים על דברי הלל הזקן
לגר שבא להתגייר ע״מ שילמדנו כל
התורה כולה על רגל אחת "מה דעלך סני
לחברך לא תעביד" ואף שהלל לא השתית
דבריו על מצות "ואהבת לרעך במוך" הבין
הרמב״ם רזה שורש כונתו ,וכמ״ש דבי
עקיבא (ססרא קדושים וירושלמי נירים ם־נו) "ואהבת
לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה" ,ולפי״ז
יש ללמוד מדברי הלל דגדר כמוך אין
ענינו לומר כמה צריך לאהוב אלא איך
צריך לאהוב ,דהיינו כמו שרוצה אתה
שחברך ינהג כלפיך כן תנהג כלפיו.
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אשר

רעז

וכן חזינן בתרגום יונתן שם רעל מצות

אך לכאורה הדברים תמוהים דמה ענין

־־זאהבת לרעך כמוך העתיק לשון הלל,

דרשת ר׳ עקיבא דחייך קודמין לחיי

והלא רבי יונתן בן עוזיאל היה גדול

חבירך לעיקר מצות אהבת רעים .והלא לא

תלמידיו של הלל ,ולכאורה הלך בעקבות

אמר ר׳ עקיבא אלא בשנים המהלכים

רכו הגדול (אמנם במגילה ג׳ ע״א אמרו

בדרך ואין ביניהם אלא קיתון אחד של

דאוגקלום תרגם תורה ויונתן בן עוזיאל

מים והשאלה היא מי יחיה ומי ימות ,בזה

נביאים ומשמע שלא תרגם חורה אלא

אמרו חייך קודמין כיון דבע״ב אהד יהיה

נביאים אך אין להוכיח משם דיונתן בן

ואחד ימות .אך מה זה ענק למצוה

עוויאל לא תרגם תורה ,אך מ״מ נקט עיקר

הכללית להטיב עם זולתו ולאהוב אותו

כדעת מהר״י זזגיז דתרגום יונתן שביתו

כנפשו ,ואף שגם מה שאמרו במצות

אינו מיונתן בן עוזיאל אלא תרגום

צדקה עניי עירך קודמק מושתת על הא

ירושלמי הוא עי״ש) ,אך תרגום אונקלום

דחייך קודמק כמבואר  ,אק זה תימה דגם

לא כתב אלא "ותרחמיה לחברך כווחך

שם יש סתירה בק עניי עיר זו לעניי עיר

אנא ה׳״ומשמע תקט בזה כפירוש הרמב״ן
וכפשוטו של מקרא דכל מצוה זו אינו אלא
אהבה שבלב.

אחרת דאק הקומץ משביע את הארי
ובהכרח יש להחליט אח מי לפרנס ,ובזה
אמרו עניי עירך קודמין ,ועוד דפרנסת
עניים היא חיותן ועליה נאמר וחי אחיך

והגה המהרש״א בשבת שם עמד על
לשונו של הלל למה נקט לשק

אסמכתא ועיקר הלכה זו סברא הוא ,אך

שלילי "מה רסני עלך לחברך לא תעביד"

מ״מ נראה פשוט דאין ללמוד מהלכה זו

עמך ,ובכלל נראה ברור דאין זה אלא

ולא נקט לשון חיובי "מה שעליך אהוב

שלילת הצד החיובי במצות ואהבת לרעך

עשה לחברך" וכתב דכיון דחייך קודמין

כמוך .ובגוף השאלה אם מצות אהבת

לחיי חברך אין מצוה זו נוהגת על צד

רעים ענינו באהבת הלב גרידא ,או שמצוה

החיוב אלא על צד השלילה בלבד ,וכ״כ

זו מחייבת מעשים מסויימים ,וכדברי

הנצי״ב בהעמק דבר בפרשתנו עי״ש.
ובאמת הזינן למקצת דבותנו הראשונים

הרמב״ם גם בפ״ו ה״ג מדעות וגם בפי״ד

שבבואם לבאר מצוה זו כתבו כעין דברי

ה״א מאבל  ,וכ״ה בדברי החתוך במצוד.
רמ״ג כנ״ל ,עיין עוד בנמוקי יוסף

הלל כמ״ש הסמ״ג במצות עשה ט׳ "כללו

בסנהדרין פ״ר דמצוה אדם לרפאות חבירו

של דבר דעלך סני לחברך לא תעביד"

מחליו משום מצות "ואהבת לרעך כמוך"

ומשמע

עי״ש ,וכמדומני שהביא כן בשם הרמב״ן,

מדבריהם דאין מתחייב ממצוה זו הטבה

ולכאורה סחר הרמב״ן את דברי עצמו

לזכות אלא שלא להרע לו כנ״ל.

דהלא בפירושו עה״ת נקט דעיקר מצוה זו

וכעי״ז

ביראים

מצוה

רכ״ד
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על אהבה שבלב כנ״ל ,ומשו״כ נראה דאף
הרמב״ן בפירושו נקט עיקרא דמילתא
כפשוטו של מקרא ,אף לדעתו למדו
ממצוה זו אף הנהגת ההטבה כנ״ל ואף
היא נכללת במצוה ,וא״כ אין בכלל הכרח
זו,
שנחלקו הראשונים בשאלה
ודו״ק כי קצרתי.
ובשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ רנ״ב ורנ״ו -
ז׳ כתב דגם באדם נוהגת מצות
פריקה וטעינה ולא דק בבהמה ומצות אדם
לעזור בפריקת משא מעל כתפי הכירו,
ובשו״ת הרדב״ז ח״א סי׳ תשכ״ח חלק
עליו ונקט דכיון דבר דעת הוא לא היה לו
להעמיס על עצמו משא כבד מנשוא או
לשכור מישהו שיעזור לו אך מ״מ כתב
דמצוה לעזור לו משום מצות ואהבת לרעך
כמוך ,דודאי חפץ היה שתכירו יעזור לו
כשהוא רובץ תחת משאו עי״ש ,הרי לן
שנקטו הראשונים בפשטות שמצוה זו
מחייבת הנהגת הטבה כמבואר

והגה חידוש גדול חזינן מדברי הגט׳
בסנהדרין פ״ד "דאיבעיא לד.ו בן
מהו שיקיז דם לאביו רב מתנא אמד
ואהבת לרעך כמוך" ופרש״י שם "לא
החהדו ישראל מלעשות לחבריהם אלא
דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו".

ותרתי שמעינן מינה א׳ מדברי הלל
הזקן למדנו שלא רק שמצווה
אדם להיטיב להכירו בדבר שהיה רוצה
להכירו ייטב עמו ,אלא אף שסברא זו
היא אבן הבוחן בהנהגה שבין אדם

אשר

להכירו ,וכל שלא היה מקפיד על חבירו
אין גם עליו איסור בעשותו ,ב׳ כלל זה
נוהג לא רק במצות אהבת רעים אלא אף
בלאוים שבין אדם לחבירו ,ומשו״ב אמרו
דהמוציא קח לתביר״מ^נו עובר באיסור

חובל בחבידו כיון שאין לו כונה להרע
אלא אדרבא כונתו לטובה ,ויסוד הדבר
נראה דמצות ואהבת לרעך כמוך היא בנין
אב לכל הנהגת האדם בין אדם להבירו,
ודו״ק כי קצרתי.
ובשו״ת המהדש״ם ה״ב סי׳ ר״י נשאל
ע״י הגאון האדר״ת כשנבחר
לכהן פאר כרבה של ירושלים עיה״ק האם
רב מורה הוראה חייב לצוות על ביתו
להעירו אף משנתו או להפריעו מאכילתו
ומשאר עסקיו כדי לענות לשאלות שואליו,
והביא מהמבואר במסכת שמחות על ר׳
שמעון בן גמליאל ור׳ ישמעאל כה״ג שדנו
בינם ובין עצמם לפני שהוצאו להריגה ע״י
מלכות רומי המרשעת על הסער הגדול
הזה ואמר שמא משום שישן היה ואשה
באה לשאול על פתחי נדה והלכה בפחי
נפש ועבר על עינוי הדין.
א&נם בתשובתו כתב המהרש״ם דמעיקד
הדין אץ זה חיוב כלל ואף אס יש
עינוי הדין בשאלות איסור והיתר ודאי אץ
זה לפגי שיודע את ההלכה ובודאי בודאי
לא לפני שנשאל ,אך מ״מ מעיד המהדש״ם
על עצמו שכה היה מנהגו והוא חושש
לדברי הז״ל הנ״ל וע״ע שם שכתב דמשום

ואהבת לרעך כמוך בודאי יש בזה הנהגה
ראויה עי״ש.
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רעט

אלא נראה בפשטות לבאר לשונו של הלל

עוד דהלל הזקן בענותנותו הרבה ובגודל

הזקן דאפשר דלא רצה להעמיס על

צדקתו מעולם לא היה מצפה להטבת

גר זה ולהקשות עליו בעשה טוב ולא דרש

הבריות ולשימושם ולפי טוהר לבבו אמר

ממנו אלא לנהוג במצוה זו בסוד מרע,

רק מה דעלך סני וכר.

שהרי בלא״ה כבר העיר רש״י שם איך
הסתפק הלל במצוה זו והלא אמרו (נמריח

ועוד י״ל בדרך הפשוט דבמדת ההטבה

ל׳) בגר שקיבל עליו כל התורה חוץ מדבר

לאו כל אנפץ שוים ואין מדת

אחד אין מקבלין אותו ותירץ רש״י שבטוח

ההטבה הכללית אלא כל אחד ענינו

היה הלל שיתגייר בלב שלם ,ואפשר

ודרכו ,ומשא״ב בצער הבריות בנקל ובין

דמשום טעם זה גם לא העמיס עליו

האדם שמה ששנוי עליו שנאוי גם לפני

בחומרת מצוה זו וכל דרכי קיומה ,ואפשר

־ הבירו ,וכז״ם.

נ
בעובר ■עבירה וגוי אם מצווים לאהבו
כתב שם הרמב״ם בסוף הלכה א׳ " כל

וראיתי שנחלקו בזה בראשונים ,דבספר

הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם

כתב

היראים

שם

(סימן וכ״ד)

לך אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה

דלמדו כן ממה דכתיב כמוך ח״ל "למדנו

ובמצות" ,והנה יש לעיין מנץ שאין מצוה

מכאן

את

לאהוב את מי שאינו בתורה ובמצוות ,האם

חבריהם להיות בלב טוב זה עם זה ,יכול

והיינו מי

לכל ת״ל כמוך לרעך שהוא כמוך שמכניס

שדומה לו בשמירת המצוה ,ויש לעיין

עצמו בעול שמים ואוהב מצות כמוך,

לפי״ז איך דרשו פסוק זה בכמה דרכים,

אבל אם הוא רשע אינך מצווה לאהבו כי

וקבעו הלכה לפי פירושים שונים ומנוגדים

מצוה לשנאותו" ,אך הסמ״ג שם כתב

דמחד פירשו שצריך לאהוב אח חבידו

"ודוקא לרעך שהוא רעך בתורה ובמצוות

באופן שרוצה הוא שהכירו יאהבנו כנ״ל,

אבל אדם רשע ואינו מקבל תוכחה מצוה

ומאידך כמוך לא על ענין האהבה אלא על

לשנאותו שנאמר ׳יראת ה׳ שנאת רע׳",

למדו הלכה זו ממה דכתיב כמוך

שמצווים

ישראל

לאהוב

רעהו דרק רעהו שהוא כמוך חייבים

הרי שלשיטתו למדו הלכה זו ממה דכתיב

באהבתו .אך אפשר שהלכה זו למדו ממה

רעך .ויש לתמוה לכאורה על דברי הסמ״ג

דכתיב רעך ,ומשמעות רעך אינו אלא רעהו

והלא בב״ק למדו ממה דכתיב כי יגח שור

בתורה ובמצוות.

איש את שור רעהו שור של ישראל שנגח

(*- iJin.muוa. .

Uuluuj^^j

gup

ד מס 288הידפס ע״י תכנת אוצר החכמה

־־

־ רפ

מנחת

פרשת קדושים

שור של עכו״ם פטור מתשלומין ואטו
נפטור שור שנגח שור של ישראל שאינו
שומר תורה ומצוות ,אלא פשוט שלא
נתמעט אלא גוי ולא רשע ,ונראה לכאורה

דחד״ל בעומק בינתם חילקו בין ענין
לענין ולא השוו מדותיהם בזה ,דמסתבר
דלגבי מצוות האהבה תלוי הדבר ולא רק
בדין האדם אם ישראל הוא או גוי אלא
אף בגדולתו ומעמדו ,אס צדיק הוא או
רשע ,משא״כ לגבי חיובי תשלומי ממון
ודו״ק בזה.
וחידוש ראיתי ברבינו בחיי בפרשת יתרו
(נ׳ י־ג> לגבי לאו ד״לא תענה
ברעך עד שקד" שכתב "לא אמר ׳באחיך
כמשפט הכתובים ׳לא תשיך לאחיך׳ ׳לכל
אבירת אחיך׳ וכיוצא בזה וכאן הזהיר
אפילו על העכו״ם כי כן מצינו ׳וישאלו
איש מאת רעהו׳ והוא נאמר על המצרים".
הרי דנקט דרעך כולל אף את הנכרים ,וזה
תימה דהלא דרשו שור רעך ולא שור של

עכו״ם ,הדי להדיא דאין הגוי בכלל רעך,
ודוחה לחלק בין תשלומי נזיקין לעדות
שקר דהלא אף לגזל עכו״ם צריך לימוד

מפורש בב״ק קי״ג ולא בללו בכלל לאו
דלא תגזול.

ושוב אין גויי הארץ בכלל רעהו וז״ל

"שקודם מתן תורה היו כל הבריות חברים

כאחד ,אבל לאחר מתן תורה שההדיר
הקב״ה את התורה על כל אומה ולשון ולא
קבלוה עד שקבלוה ישראל יצאו כל

האומות מן האחווה והרעות ונשאר השם
הזה בעם ישראל בלבד שנקראו אחים
ורעים למקום ,הוא שכתוב למען אחי ורעי

וזהו שדרשו רד״ל לכל אבדת אחיך אחיך

ולא גוי וכן לא תשיך לאחיך אחיך ולא
גוי" וצע״ג בדברי הרבינו בחיי.

אמנם לכאורה יש ראיה גדולה לדבריו
בתנא דבי אליהו פרק ט״ז "אמר
לי רבי ,מעשה היה בי שמכרתי לגוי

ארבעה כורים של תמרים ומדדתי לו בבית
אפל מחצה על מחצה וכו׳ ,אמרתי לו בני,

הכתוב אומר ׳לא תעשוק את רעך׳ רעך
הרי הוא כאחיך ואחיך הרי הוא כרעך ,הא
למדת שגזל הגוי גזל" הרי לן בדברי
אליהו הנביא דאף הנכרים בכלל מה

דכתיב רעהו ,וצע״ג בכ״ז( .עען כתובות
ק״ג ע״א דתנא דבי אליהו מדברי אליהו

הנביא שלמד עם רב ענן אך בספר יד
מלאכי כתב דדברי אמורא הם ששמו היה
ד׳ אליהו ,וצ״ע בזה).

ומה שהוכיח ממה דכתיב "וישאלו איש
מאת רעהו וכו׳ " (שמום י*א ג׳> רבינו
בחיי סתר בזה את דברי עצמו דשם
בפרשת בא כתב דרק לפני מתן תורה היו
הגברים בכלל רעהו אבל לאחר שניתנה
תורה לישראל הובדלו מאומות העולם

והנה בסנהדרין נ״ב ע״ב אמרו בחייבי
מיתות בי״ד "ברור לו מיתה יפה"

משום דכתיב ואהבת לרעך כמוך ,ובתום׳
שם כתבו דדריש הכי משום רמתיים קיי״ל
חייך קודמין לחיי הכירך ,וע״כ דבמיתה
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פרשת קדושים
נאמר כמוך .וביד רמה כתב שם דדריש
רעך מלשון רעה ,דאפילו רע הוא וחייב

אשר

רפא

שיודע להוכיח לעולם מצוה לאהוב עי״ש
בדבריו הנפלאים.

מיתה מ״מ מצווה אתה באהבתו ,ולכאורה

מוכח מדבריו דאף בעובר עבירה נוהגת

ואף שמצינו בתום׳ סנהדרין נ״ב ע״ב

מצוה זו ,אך באמת פשוט דאין מזה ראיה

דדרשו מפסוק זה ברור לו מיתה יפה

כלל דבאמוז מיתתו מכפרת ולפני מיתתו

משום דמחיים אמרו חייך קודמין הרי לן

מצווה הנידון להתודות ,אלא דמ״מ דרשו

לשון רעך מלשון רוע דעל רוע מעללו הוא
נידון ונענש.

לכאורה שראו סתירה בין מצות ואהבת

לרעך להא דחייך קודמין ,אך באמת נראה

פשוט דבונתם דיש סתירה מסויימת בין

וכבר ידוע מש״ב החזון איש יו״ד (ש׳ ב׳

מה דכתיב כמוך להא דחייך קודמין הרי

אמו כ־ס) דמצוה לאהוב אף עוברי

דאין חבירו כמותו במשפט האהבה ,אבל

עבירה כל זמן שלא הכרחנו אותם ולא

אין בזה כלל נפ״מ אם נפרש מצוה זו

קיבלו תוכחה ,וכיון שבזמנינו אין מי

באופן חיובי או שלילי.
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ואהגת לרעך כמוך זה כלל גדול גתורה
אמר רב♦ עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה (ספרא קדושים

וירושלמי פ־ט מגדרים)
עומדים אנו בעיצומם של ימי הספירה ,ימים שאנו נוהגים בהם דיני אבילות,
ויש לנו להתבונן בפרשה זו וללמוד ממנה דרך חיים ותוכחת מוסר.
מוסר נשגב ונורא יש ללמוד בתורת המדות מתלמידי רבי עקיבא וקורותיהם
דהנה מבואר ביבמות (ס״^״ב) שהיו לו לר׳ע כ״ד אלף תלמידים וכולם מתו בין
פסח לעצרת על שלא נהגו כבוד זה בזה והיה העולם שמם עד שבא ר״ע אצל
רבותינו שבדרום ושנאה להם ,ומי היו רבותינו שבדרום תלמידיו האחרונים של
ר״ע ,ר׳ מאיר ור׳ יהודה ר׳ יוסי ור׳ שמעון ור׳ אלעזר בן שמוע.

ובקהלת רבה (י״א) איתא דכשבא ר״ע אצל רבותינו שבדרום ללמדם תורה אמר
להם כ״ד אלף תלמידים היו לי וכולם מתו "על שהיתה עיניהם צרה בתורה זה

בזה ,אתם אל תהיו כמותם" ועוד מבואר שם שגם ר׳ נחמיה היה בין תלמידיו
האחרונים של ר״ע עי״ש.
ונתקשו חכמי לב להבין את העונש הנורא הזה של מיתת כל אותן אלפי
תלמידים על שלא נהגו כבוד זה בזה וכי עונש כרת או מיתה יש בכבוד חברים,
אלא נראה פשוט דרק משום שהיו תלמידיו של האדם הגדול בענקים ר׳ עקיבא
דקדק עמהם הקב״ה כחוט השערה במדות שבין אדם לחבירו ובכבוד חברים,
דהלא ר׳ עקיבא הוא זה שלימדנו (אבות פ״ג מי״ד)״חביב אדם שנברא בצלם חיבה
יתירה נודעת לו שנברא בצלם אלקים" ,ובתו״כ פר׳ קדושים אמר ואהבת לרעך
כמוך זה כלל גדול בתורה ,ומכל זה חזינן שיטת ר״ע שאהבת רעים וכבוד חברים
הם מיסודות התורה ותיבת האדם ענף הוא מאהבת ה׳ "כי בצלם אלקים עשה
אותו" ולפיכך נענשו תלמידיו כשלא נהגו כבוד זה בזה.

ונראה עוד דבאמת לא מתו תלמידי ר׳ עקיבא כעונש על הנהגתם הקלוקלת
דלא מצינו דמי שאינו נוהג כבוד בחבירו חייב מיתה בידי שמים .אלא שההשגחה
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תפט

העליונה ייעדה תפקיד נשגב לתלמידי הענק שבענקים ר׳ עקיבא ,עליהם הוטל

להיות ממעתיקי השמועה ומוסרי תורתו לדורות שאחריהם ,ותורתם של מעתיקי
השמועה צריכה להיות תורה טהורה ומזוקקת מכל סיג ופגם ,ותלמידים אלה שלא
ידעו לנהוג כבוד זה בזה ,לא נמצאו ראויים ליעוד נשגב זה ,בהכרח נגזר עליהם

לפנות מקומם לתלמידים אחרים ,טובים מהם ,שיהיו ראויים לאותה איצטלה
להיות מעתיקי השמועה ומוסרי התורה של רבם הגדול.

וכמה נפלאים הדברים ,הלא רוב תורה שבע״פ תורתן של תלמידי ר׳ עקיבא
האחרונים היא דהלא אמרו בסנהדרין פ״ו ע״א "סתם מתניתין ר׳ מאיר ,סתם
ספרא ר׳ יהודה ,סתם ספרי ר׳ שמעון ,סתם תוספתא ר׳ נחמיה וכולהו אליבא
דר״ע" הרי שכמעט כל התורה שבע״פ היא נחלת תלמידי ר״ע האחרונים ,רבותינו

שבדרום ,שקיימו מצות רבם ונהגו כבוד זה בזה ומכל אלפי תלמידיו הראשונים
שלא נהגו כבוד זה בזה לא נשאר יד ושם בין כותלי ביהמ״ד.
ובאמת מצינו מאמרים נפלאים ויקרים בשבח המדות שבין אדם לחבירו
מתלמידי ר׳ עקיבא האחרונים ואף הם כמותו ראו באדם• צלם אלקים ומרכבה

לשכינה ,ר׳ מאיר אומר (תנחומא ויחי ב׳) "כל המברך את ישראל כאילו מברך את
השכינה" ,ועוד ציוה ר׳ מאיר (אבות ד׳ י׳) "הוי שפל רוח בפני כל אדם" ובירושלמי
סוטה א' ד׳ מצינו מעשה מופלא על מדותיו עי״ש .ר׳ יהודה אמר (שיר השירים
רבא ב׳ ט״ו) "כל המקבל פני חברים כאילו מקבל פני שכינה" ,ר׳ יוסי בן חלפתא
שאף הוא היה מתלמידי ר״ע האחרונים העיד על עצמו (שבת קי״ח ע״א) "מימי

לא עברתי על דברי חברי יודע אני בעצמי שאיני כהן ,ואעפ״כ אם אומרים לי
חברי עלה לדוכן ,הייתי עולה" ,ובב״מ ל״ג ע״א אמר "דאפילו לא האיר (חבירו)

עיניו אלא במשנה אחת הוא רבו" ,וגם ר׳ שמעון האיר עינינו בעוצם החיוב בכבוד
חבירו (ברכות מ״ג ע״ב) "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני

חבירו ברבים" ור׳ אלעזר בן שמוע אחרון תלמידיו של ר׳ עקיבא השאיר לנו
צוואה לדורות ברוחו של רבו הגדול ר״ע ואף הוא דימה כבוד ישראל לכבוד

הקב״ה (אבות ד׳ ט״ו) "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חברך כמורא

רבך ומורא רבך כמורא שמים" .ור׳ נחמיה שלדברי המדרש אף הוא היה מרבותינו

שבדרום ,הוא זה שאמר בשבת ל״ב ע״ב בעון שנאת חנם מריבה באה בתוך ביתו
וכו׳.
תלמידיו האחרונים של רבי עקיבא שתורתם היתה מיוסדת על יסודות עצומים

ואיתנים של תיקון המדות ,אהבת רעים ,וכבוד חברים ,הם שהנחילו תורה
לדורות עולם והיא שעמדה להם שלא תמוש התורה מפינו לעולם ועד.
מנחת אשר ־ ג (ויקרא) וייס ,אשר זעליג עמוד מס (495הודפס ע״י תכנת אוצר

החכמה (0

תצ

מנחת

פרשת קדושים

•זר

וביום ל״ג בעומר נהגו כל בית ישראל לנהוג בשמחה בהילולא דרשב״י (ועיין
רמ״א ס^־תצ״ג ס״ב שנוהגין בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון) ,וטעמים
"רבים נאמרו בשמחה זו ,רבים נקטו שיום זה הוא היום שבו עלה הרשב״י בסערה

השמימה ,אך החיד״א כתב במראית העין תצ״ג שביום זה התחיל ר׳ עקיבא ללמוד
תורה עם רבותינו שבדרום עי״ש ,והארכתי בזה במק״א.
אן המאירי ביבמות שם כתב שביום זה פסקה המגפה ,ואמרתי מאז ,דהנה
ידוע שמ״ט ימי העומר מכוונים כנגד מ״ח דברים שהתורה נקנית בהם ,וכאשר
סופרים אנו במדות אלה מדה כנגד יום נמצא שביום ל״ב מימי הספירה עלינו
ללמוד וללמד את המדה "אוהב את הבריות".

כאשר תלמידי רע״ק תיקנו עצמם ביום ל״ב באהבת הבריות פסקה המגיפה
ביום ל״ג ,ובימינו אלה כאשר אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו,
והסכנות מרובות והמגיפה גדולה ,גם אנו צריכים להתחזק באהבת רעים ובכבוד
חברים למען נחיה.

מנחת אשר  -ג (ויקרא) וייס ,אשר זעליג עמוד מס (496מח־כס ע״י תכנת אוצר מחכמת (0
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מנחת

קדושים ,מצוח רמג ■,אהבת ישראל

ססידוש הנעלטן וכר ויומא שם] .והר״מ &ינו מ5או ,וגם הרג המסגר השמיטו
אדרבה נראה ממדיו דמוע־ מל ענין וזה סומר לש״ס מסמש .ועיין ר״מ ם׳ז
מסלמוד מורה הי״ג שבמג דק המגואר [גומא שם] דמלמיד סכם שבתוהו
בפרהסיא יהיה טקם ומטר"® ,׳ש מסף משנה ולסם משנה ,ומכל מקום אפילו
כל אדם אינו מומי נלאו .ומצאסי בסמ״ג
לאו*! מא-י״ב שכסג שם דגר זה דסל הדברים■ ,ונוהג רוב בוי
צערא רטשה איט שמי ®מ״ס דיומא יסורו מלחאש אחרי מי שהרע להן מד שיגמלוהו
[חנ״ל] ,וצ״ע מל הר״נג ומרט מל סרב כממשהו הרמ או יכאיכוהו כמו שהכאיבם .ומזה
הנממ שנראה נגמד״ו לחיסן).
הטנק מנמנו השם ברוך הוא באומרו [ויקרא י״ט
עיין
וכו׳.
* (יזנק וכמו שאמר דוד
י״ח] לא תקום .ולשון סארא* ,מד היכן כוחה של
בש״סשסנכ׳גמ״בשממאר
דמלן אינו רשאי למשול ולק^^ 1ש שאול ,נקמה ,אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו
^אשפר דלא היה לו לז די| מלן ,עי 1בפרשס למחר אמר לו השאילני קרדומך ,אמר לו
דרכים«> [דרן דוד דרוש י׳] .ומ״מ צ״ש ,משאילך כדרך שלא השאלת לי מגלך ,לכך נאמו
דהה היה סלמד שכס יאסור למסול מל

חינוך

מאס שאע״׳ם שמשה בו שום■ ממשה וכר .לסי מס שמשי מוכורי זדוב ממות

זה כמה אעמים ד6ם הדבר שמושה צרין לעשוש ®עשת,
אננ״ס שהלאו כולל ״כ אץ ט מע5זח כמו בל יראה ,דלקןץ אס מנשה מעשה.
וע׳ין נשמר המלן הל׳ סמין ומצה ס^ ה״ג [ד״ם אביא] מ״מ דין זה rtto ,אי
אפשרי לנקום אלא במעשם למה לא יששיייג
ואוין כאן מקומו להאריך.
אדם שבמולם הוא שלא

ן

מצוה רמב ,שלא לנטור
 wשקיא אטור .המיס נמומצה הקוממג

מצוה רמג,
מצות אהבת ישראל
לאהוב

כל אחד מישראל.
ww
ודוקא אם הוא אש
מר ,אבל אם ראה שממי מטרה מצוה
לשנאוסו כמטאר למייל [מצום רל״ס] ,וק

לא תקום .ומל כגון זה היקש כל המניבים.
סיוט בפרהסיא ,ואא^^ר מומש הרב המשבר
משרשי המצות ,שידע האדם תתן אל לבו
איט אלא להביא שהצדיקים סולם הכל
כשב כחגחוס מיימוניוס ס״ו מדמת 4ואף
הוא ,אבל  w>toהד המלן כל אשר יקרהו מטוב מד רמ ,הוא סיבה שתבוא ^ס מאמץ «קןרי הנה דיט כאס ״1
מטאס
מ״ה «ןס ממט כמבואר במלכים [א׳ ,ר ,מליו מאת השם ברוך הוא ,ומיד האדם מיד איש לכל  ,wממל מקום לעכץ מצוה זו השרה
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצוץ השם ברוך הוא ,מל 65553גילפה מזצוח לשטא אופו".
ס׳] ,ומה ששסק אז היה לו אתה טעםיז.
כן כשיצמרחו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי
מווגותיו גרמו והשם יתברך גזר מליו בכך ,3ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי הוא אינו סיבת רעתו ,כי תשיק הוא המסבב,
(ב) וכמו שאמר דוד מליו השלום [שמואל ב׳ ט״ז ,י״א] הניחו לו ויקלל כי אמר לו השם יתברך ,תלה הטמן בחטאו ולא בשמעי
בן גרא .ועוד נממא במצוה תועלת רב להשביח ריב ולהעביר  .המשטמוח מלב בני אדם ,ובהיות שלום כין  rowיעשה wwi
שלום להם.
דיני המצוה קצרים ,כבר זכרנו מהן לאי הנראה .ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות .ומובר עליח וקבע כלבו
לשנוא חבירו ■ מל שהרע לו מד שיגמלהו כרמתו עבר מל לאו זה ,ורמתו רבה כי הוא סיבה לתקלה  ,rawאכל אץ לקין על
לאו זה לסי שאץ בו ממשה .וכלל’ זה יהיה בידך בכל מקום שנאמר לאו שאץ בו מעשה אץ לרקין מליו )!( ,שאע׳ם שעשה

בו שום ממשה אינו לוקה עליו מאני כן ,מכיץ שאאשר לעבור מל הלאו מבלי מעשה .ותזכור ■ דבר זה מרלן ,כי דבר ברוד
הוא ,אין צורך לשנותו במקום אחר.

מצרה רמב

שלא לנטור
)א) שלא לנטור ,כלומר שודומנו מלנטור* בלבבינו מה שהרע לנו אחד מישראל ,אעע״ם שנסכים בנאשותיט־ ■ שלא לשלם
לו גמול על מעשיו ,אאילו בזכירת חטאו בלב לבד נמנמנו ,ומל זה נאמר חיקרא י״ט ,י«ח] ולא תטור .ולשון סאת* ,עד ה^כן
כוחה של נטירה ,אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו ,למחר אמר לו השאילני קרדומך ,אמר לו הילך ואיני־ כמותך שלא
השאילתגי מנלך ,לבך נאמר ולא תטור .כל עגץ מצוק זו כמצות^ימה ה^ידמת.

מצרה רמג

מצות אהבת ישראל
(א) לאהוב כל אחד מישראל אהבת נאש ,כלודד שנחמול■ מל ישראל ומל ממונו כמו שאדם חומל מל עצמו וממונו,
שנאמר [ו״קרא י״ט ,י״ח] ואהבת לרמך כמוץ .ואמת זכרונם לברכה [שבת ל״א ע״א] דעלך סני לחברן־ לא תעביד .ראדרר בסארי*,
אמר רבי מקיבא זה כלל גדול בחורה ,כלומר שהרבה מצווח שבתורה' תלויץ בכך ,שהאוהב חבירו בוסשר לא יגנוב ^־0־ ולא
ינאף אח אשתו ולא יונהו כדמוץ ולא בדבריס ולא יסיג גבולו ולא יזיקן לו בשום צד .וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה,
יד^הדבר לכל בן דמת.
שורש המצות ידוע ,כי כמו שימשה הוא בהכירו כן יעשה חטה בו ,ובזה יהיה שלום בין הבריות.
ורמי מצוה זו כלולים הם בתוך המצוח ,שכלל הכל הוא שיתנהג האדם מס חכירו כמו שיתנהג עם עצמו ,לשמור ממונו
ולה:רחיק ^ו כל מק ,ואם יסאר מליו דברים יסארם לשבח ויחוס מל מודו ולא יתכבד ^לונו ,וכמו שאמרו זכדוגס לברכת
א .כאן פרק ז׳ גיסו יי .בג סדישי בסזרש וזנתוסאמיקרא ויי »9< ,בי תתסא שיסשו קול *0וו ,סי ור׳ס *0־ 0שאסר ינליו  00*0נ»» מ תתטא4 .כרוב הרשקיס 0תא ■בלל  -ליו".
רמב .תוזז .קדושיס לאו נ־ד .רסב־ס ידית #ויה .המות *ran! 9ז ה־זג מז־נ ?את '־ג .מדק קי״א .א .קסוא כאן סוק ו פקו "א.
רט 4דים .קדושים מסה זד .רסב״ס עסץ ר״ו .הדנווז זימת *9ו וז־נ .סזז״ג ( miס• .סורק או .א .בספרא כאןורק דייסו׳ " .3 4בקצת ת״י ■עסי".
כ) וכן הקשו האשגת  usmסי׳ ם׳ וכש^דת חקרי■ לב יו*ד ח״ג סי׳ ס׳ (עם׳ ס*ב) .ומי׳
ל״ת נ*א סיישב מל אי דדסת רמו אכרהס בן ^סב( ^:בססד
הג1י־ם לסודק לוס׳ע
'ההוא כדדון הוא  wאלא •הא טילי דאודייתא
 mw tomמ׳  )Vולא מו
דעלמא מל «ין נאמר לא תקוס ולא תמד pi ,סילי
הא מדלי ועלמא• ,נ«א
בסוף הל׳ ת״ת .וטי*ן סאר קובץ שם.
דאורייתא הביא
גן כדהורדוח הקודחות •קי׳ כס״ז" והעמו ב^״ד .התו בארשת דרכים להסשל׳׳ס .ודיל
משל״ם שם ,רשסמי היה ס^ור שלא היה מודד בסלכות דאתד שבו כארק לא היה לו לדה■

דין סלן״ וכסו שראינו (כידושלדי הודיות ס״ג ח״ס שכל אותם היא! היה ^®י ^ירח
כהדיוס וכו׳ ושלאח תסלף היה סבור דשממי וריב סיתת שהיה סרדד כדלכוח .וואח
כחמרה חכאה.
ד) המשלי^ש שם מבאר דבר זה משום שראה דוד שעתיד ^תדשדטי ™ w ?3שאוה
לבנו לחסידר לאחר סומו ,ראה ת״ק דלכיס שם .והארץך בזה כשדי״ת  *OfaדכBיס 8י׳ 0׳׳ז4
א) כיה כדדכ*ס אי״ג דדוצת ^•ד וכסס’ג כאן .ועיין יד « twהדרין דב *9ב ובאי׳
דגרי•ס <דסו’( ח*א מחי״ס.
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מ3חת

חינוך

קדושים ,מצרה רמד ,שלא להרביע כלאים

רלז

דרעס הר״מ אינו אלא בהנהגה ,אבל הרבעה מודה אמור מן המורי״>.
( pipהמתכבד בקלון חבירו וכר .ק נסב הר׳מ מ״ו מינוס
ה״כ ועין עליון הש״ס להג6ון ®ה״ר שעה יק ומצאתי בסומסיה יו״מ נכלאים שם שנסב כמרי הש״ן ,דלהר״׳ה
שנמב שהוא מהמינש רזה ,כעת איני זוכר מקומו< .מממי שהוא סהגהתיו
מדרבנן אשור הרבעה בטהורה עם נהומה ,בסושעוה סשים
לפירוש המשניות ל9ר״מ סרק סלק אוה מ /שם כמבשהוא מירשלני מבינה סל״ון השב עליו וכמו שכסבני .ופיק ®מסות ירט שם שמניא איה
"ב
 r,—.-----------אסור מן המורה מהרושלפימ״ב ה״א י׳ ע״א] ופן הוא במדרש
בראשיס רבה קן א״ [איה ז״] יעי״ש — [ירושלמי חגיגה פ״ב ה״א] (ב( המתכבד בקלץ ה״ק ,ודמה ראה .והאלה שהבאמי לעיל
קומץ מנחה> .השם יתברך ישים תלקה חבירו אין לו חלק לעולם הבא?
והמחנהג עם מהש״ה דסולין היא אה נר^ה •5ואפילו
“
מן האוהבים אומו ואס ישראצ נקובה חכירו דרך אהבה ושלום ודעות ומבקש תועל^ למלן אמר בבכורות ז׳ ע״א מןמא מן
וישאל מד הא® /יין מפרי מוסרי.

ושמח בטובם ,עליו הכתוב אומר ■ [ישעיהו מ״ט ,ג׳ן

הטהור ממעבר ®״*ש ,מ« _ מקום הראיה

שמיר ,אי לאו הכי היאן ®כס
מטהורם מנטמאה ®מר איסעגיד עבירה. ,
י"
הסרה אס^ה לגבוה אפלו טהרה
מהרה ,ובהאי בוונא להדוט ממסר דלא
אינמניד «יה ,אלא על כרהן סשיטא

* מצוה רמי ,שלא להרביע בהמה ש״אל אשר כך אתפאר.
ונוהגת מצות וו בכל מקום ובכל ומן .ועובר
עם מין■ שאינו מינו
להרביע וכר אפילו עליה ולא נוהר בממון המרו לשומרו ,וכל שכן
<*>w
חיה ועוף .דע דהב»מ
""י"
אם הזיק אוחו כממpי או צערו בשום דבר לדעת,
בהמה מודה הריס הרב המפבר דנהג ביטל עשה וה ,מלבד החיוב שבו לפי הענין דבל בטנא אשור  pההורה ,והק כי
קצרשי .וניין שף סטה פ״ט ^כ':לאים
אפילו בטהורה עס טהורה ונומאה ם
דעת הר״מ שהויקו במו שמפורש כמקומו.
טמאה ,רק לעק ההגה
ה״ס שהביא דע* הר״מ במירוש המשניות

שלא

___________ _—----------------"  ---------בלאים שמ] אסור מן המודה מרמה
מצוה רמד
'או איסכא.
אף

ס״ט מבאים הל׳ ז׳—ס׳ והרב המנבר

[מצוה סק״גן דאינו נוהג מן המורה רק
”"לטמאה טהורש ,אלא מדרמן אשור ,דקרא

נסיב [דברה כ"^ "-ן לא תוריש בשור
וממור ,מין אמי טהור ומק אמי טמא ,אבל
לערן התמה מסיב [ויקרא י״ט ,י״ט]
ממתן וגר ,אשור בשאיט מינו מל ענץ .וכן
ד$$מע נר״מ כאן ה׳א ,ונן הרב המסנר אן
"־'* wוכתב בשאיט ®ט ,ולקמן מצצה סק״נ
בבי ההגה כסב דקא אטד טהור וכר .חס
בש״ס דלן בפולק קט״ו ע״א דסרין שם
כלאים לימסר באכילה משה כל שמיממי
לן ,וממק סדאמרה ר־ממא לגנה מכלל
דלהדוט שרי ,ולגמה כלאים אסירי משני
®ני טהורם גללי רסמבא דלא לימסר
להאט ,מאה דלמשיע הוא ^קול אזד״נוא,
ומק ומשבא בכלאים פ״ש מ״ס .ועל ק

שלא להר^ניע כהפה עס .פין שאינו מינו

(א) שלא להרביע בהמה כלאים ,כלומר שלא
או חיה שאינו
נרכיב הוכר על שום מין
מינו,י שנאמר [ויקרא י״ט ,י״טן בהמ^ לא תרביע
כלאים .ובביאור אמרו וכרוגם לברכה [ב״ם "א
ע״אן שאץ החיוב עד שיכניס כמכחול כשפופרת,
ואז ילקה.
משרשי המ^וה ,כי השם ברוך הוא ברא עולמו
ובדעת ,ועשה וצייר כל הצורות
בחכמה
לפי מה שהיה צורך ענינן ראוי להיות מכוונות
כיוון העולם" ,וברוך הוא היודע .ווהו שנאמר
במעשה בראשית [בראשית א׳ ,ל״אן וירא אלהים את
כל אשר עשה והנה טוב מאד ,וראייתו ברוך הוא,

שמוהין  4דברי הש״ך ביחד בי׳ רצ״ז היא ידיעתו  rnxnMrnבד^ם ,כי הוא ברוך
סק״א שכת^ מה שנשב הממבר שם דמק הוא ,לגודל מעלתו אינו צריך לראיית העין אל
בשאיט מיט צוקה הוא הדעת הרא״ש הדברים אחר מעשה ,כי הכל נגלה וידוע ונראה
[הלבוש כלליים ה״ה במומו] ,אלו לדעת

הר״מ איט אמור אלא מרומן ,וה אט ,לפניו קודם מעשה כמו אחר מעשה .אבל התורה
תדבר לבני אדם במלות מוכנות 3אליהם ,ותטה

<נס שלא

בהמה כוז^י^ס נרוביה

וסר .ולשק הר״מ «״ט ־
מכלאים "א ,המרכב זכר על «ןמ שאיט
®ט ונו׳ לוקק .ואט ממופק לאבה שכלים
כסב הר״מ וכר על ^בה ,דל® רעמי אף

התביע זכר על  ,txחה שק■ ג״כ
^מה כמבואר מ״ו בהרק אץ מעמידק
כ״[ פ״כ ג״נ לוקק עליו״> ,לדיעת
נקט הר״מ ן״צ הרב
אורסא
המסנר באן נסב ממס שלא להרביע המה
לאש וכר ,לא דלק בין פר לנקבה ,אף
דלסי טעם שכתב הרב המשור בראה קצת ׳
דאץ אימור רק סכר על קמ ,אן ידוע
ד־מטע® הננצוות אין ^דק זיני הסורה,
כמטאר כמה השמש בסיטד ה ,ומסשטס
השיים עמקו — קומץ ^חה>.
( pipחיה שבים וכר .ק .הוא בו״מ יי"
באן מל ,הדגה לא שיין
רנייעה ,עין בבא קמא ב״ה ע״א [הה׳
שס ד׳ה המרביע].

בשםג דברים כדברים המכונים  ,^raשאי אפשר לדבר' עם כריה אלא  rowשידוע אליו ,כי מי יבין מה שאין בכחו להבץ.
מה שהיא יכולה לשמוע.
ועל כיוצא מה; יאמות וכרתם למעה" •,כדי לשברי את
וכחדות יודע אלהים כי כל אשר עשה הוא מכווץ כשאמות לעמו שהוא צריך בעולמו ,צוה לכל מין ומין להיות עושה
סירותיו למיגחו ,כמו שבתוב בהדר בראשית ,ולא יתערבו המשץ פן יחסר  pwtoולא יצרה עלהן ברכתו .ומוה השורש,
לפי הנראה כמחשבמינו ,נמנענו מהרביע' הבהמות כלאים ,וכמו כן  wmבכך מוה הטעם כצירוף טעם אחר ,שכמכנו כבר
על מיני חורעים והאילנות?
מדיני ה,מ«;תן ,מה שאמרו  mtotלכרכח [ב״ק נ״ד ע״בן דלאו דוקא בהמה לבד היא באימור וה ,אלא אפילו חיה ועוף כל
חיה ועוף שלו או .
שה^ן כשאינן מינן לוקה ,ואפילו הרביע מןמה או חיה במיני )ב( חיה שמם לוקה עליהן .ואחד״
של חבית ,לוקה ע^הן.
ומה שאמות [ב״ס צ״א 0״ pשמותר

שני  .מינץ למהר אחד ,ואם רבעו וה את וה אין זקוקן לה^שן .ומה שאמרו [שם

ג .ראח רםב״ס ב״ו־ סלמוובח ׳ח״ד .ד .ע«ן •ער 9ח»ס סי׳ ל״ד יחתנב םר«“י בסין <•« )(•■ב דפייק בוסון לחבית וחיא רק «ורם לח רק איסור דרבן ,אבל בים •ל
לזג) ספור• דסדאורייחא אסור לס׳זות חיזק 6חבית,וכ״בבדם״חב״ב#״ב סי׳ ק״ידטונר מואורייחא םקרא וקני חיי■ נואחוחוד״ייל ליחסי).
רמד .רסס'.עדוסיס לאו נ:־וז .רסב״ס ל״ת די-ז ,הלנות כלאים  0*1חל־ א־—ו׳ .מפרג דאוין ר9״א mo .קס״ה .סור ירד נר־ וזרז .א .נקטו בת״י •חסילם•׳ 4 .ברוב חזפוסיס
ח .נאיילתא ססות י״ס ,י׳יח .ו .ול׳״ח בר׳ז״י סזם^ .ק»ט כת״י
ד .בבני ארם .ר״ל ,חתוז־ח  ■nonדברים בש׳יי כדבר«ם חמטייס בבני א1ם.
 4יתברר.
״ססתות״.
י.םטתס״ב .ח1.תב:חוח1סיםליתאחחו — 1עלווף"וס״וםמחאוחזוד.

ןנק פ**

ב( בספר  noiroלחאו״י כתוב שנכון אבר כל יום קודם חרפלח ,הריני םקסל עלי מעות
עשה של 1אחכת לרען בהו[ .עי׳ חובר דבורה פ״א ״ה וחרכדעת לשארית נחלתו ,ואוד
™״ת כאן ,ויסוד ושורש  meanבער הגדול פרק ו׳—ז׳ ,י יספר ראש הגמה.
אוה ; ה׳ הבא רבינו שהפר״ה כבר השיג כן על הש״ך ,וכן
א)
תורש  Treraבדגול מרבבה; יו״ד סי׳ ת״ו ,וה^״ג בינה ™•ם בלל !"ם .וכה

סיי

ועת הגר׳א כשaור אאהו כאוים פ״ח מ״נג
ב( בהגהות חלקת דאב  pxלגם־ ספורשת בתולין ק״« 1״א  raת־ול ■raw

עמו ( atנדי) כחרמה וכר.
 )1וכן מוב ^סר חי׳
לנכדו כעל השפח אסת).

יו״ד

n״( 1וכס• נתכר• שיותם לו במעות ,והוא

מנחת חינוך <מכון ירושלים> עמוד מס  251ב באב״ד ,יוסף הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

At

רס

מנחת סולת
מעוה רמ״ל
מעות אהבת ישראל
הנה החימר הביא כאן דברי חז״ל המתכבד בקלון חכרו
אין לו חלק לעוה״ב ועיין בשו״ח חיים שאל ח״ב

דחיותו עדיפא לי׳ מבנו ועיין כמהרש״א ב ב״מ ל״ד בתו״ב
ד״ה שאל וע״ע בחה!ל^ס קאפיטעל ע״ב ברש'י בתחלמו
ועיי| בכתובות ע״ט ומ״ש מקודם דמת לא מקרי רעך עיין
בריטב״א במכות דף ה׳ הרגו אין נהרגין שכתב שגם מת
נקרא רעך ועיין ברמב״ס פי״ד מ״ה אבל ע״ש

סימן מ׳״ל אות ו׳ בשס רבינו חיים והיכול ז״ל כי זה דוקא ין.
בפניו ע״ש אמנם בספר חרדים בסרק ראשון בענין מ״ע
מהתורה החלד בלב ואפ.שר לקיימן בכל יום באות כ״ח כתב ירי \

"

בפשטיות דאין לו חלק לעוה״ב אע״פ שאין חברו עומד <
לשם לא הגיע לו בושת ' ע״ש היטב ויל״ע בזק|תנ’ ראיתי /
שלא להרביע בהמה מין
ביס של שלמה בקידשין פ״א סי׳ ס׳ג כתב ב&בשאמר לבנו
עם שאינו מינו
שלא יאמר קדיש על אמו שלא מחיוב הבן לשמוע לאביו כיון
 aאלא _,מתך על
דהאב עובר על עשה ואהבת לרעך כמוך ’וי אעמ״ע וא"צ הוה דת״כ כאן אמרינן
בת"^,5מן,חיהאלאלבההתה עלמאהמתך
לו יל^י ,״א ילא™־ דל״ה ״■י ”לל אח ™ !
”™ ! טהורה טהורה' על טלמאה'מלן ת״;לאת;--יטי תש™
'7״?Z £ ”,

מצוה רמ״ד

’ כ
 7דחרישה קעת הרמב״ם ס״ט מ״ה-כלאים ה״ח דלא אסור
לאח״מ לא ,מרירי יו ש׳ר רער ו ש י },’575אב^י ש "
להויבכ?אשש״על״ J.ג .טדא״ו ר״בטמאעל ׳■טהור ' הבלבשתיהןטהורותאושתיה׳
אסןא״דחא״עהי' ד׳ שכחב
טל בהמה יהי׳ דווקא
׳ ^?,א״ש ולכאוהה יל״ע למה
1 Tכי * י ’"5י1 ,,,,"'",
יי,א’ ע _n’” TOC״? n,"”i,'\7״  V,אסור מתיה על בהמה וטהורה על טמאה הא בכ^א-ים

י
,,ןןןשמיסיי' כ״ז ש כל1בשבמח ל׳׳ר שנאה T״ והשןבו
^דפובר דאשור יש בו ולדע תי בר ור דאינו כן דמשרשקש "ן
״
"
.
דלק ~
’
"ץ אין הי' ס״ד י
ול״ה בכלל רעהו ובאמת’לפמ
LS,
??’'i,
ל״א ד^הבת הוי רק שלילה
אמנם כבר כתבתי שמהחינוך כאן משמע לששך ועיין
מנמ״רן לכתובות דף ל״י דגם לרשע מחיוב תמוה דמ^וה
ל^או ומ״ש לשק מת יל״ע דא״כ לחרש שוט’ וקטן

אא

דפטורין ממצות נימא שמותר לשונאס ולא
שהעיר ביה

'nbto

מי

והנה לפמ׳ש בספר חסידים אות ע׳ תתשכ״ט שכתב
שצדיקין חייבין במצות אפילו לאח״מ לכן רבי סטר
0ת בגי ביתו מקידוש ועיין בפירוש אזולאי שם וע״ע בשם
הנחלש מערכת גדולים לענץ ר^ץ מ׳ש ביה
שוב "ל דצדק נקרא לאח״מ ג״כ רעהו כיון דמחייב
^ימןורו אמנם קצת ל״ע טהבת קנ״א ע״ב דאמר דוד מלך
^*;•אל מת אין מחללין עליו את השבת דכיון דמת אדם

נעשה חפשי מן המצות הרי דגם צדיק גמור כדוד סטור
וצ״ל דטעס זה לא קאי על מת שביה אפי׳ חייב אין מחללמ
השרב דלמה נחלל גם אס לא חלל יעשה מצות רק דקאי על
מ״ש ברישא דמחללץ על חי כיון דאס ימות׳ יפטר דדצות
דרוב העולם ל״ה צדיקים ונוביל שיחיה יעשה מצות ועיין
בליקוטי שו״ת ח״ס סי׳ צ״ח שכתב ג "כ על אליהו במש^
חפשי ועיין בנדה ס״א ע״ב שעיקר חשש שיעמדו בהו
ובכתובות קי״א אמרינן עמידין׳ צדיקים א״כ ע״כ דיירי
כאן ^דיק ומ״מ אמר במתים חפ^^ה ראיתי ברכש לש
דטרכת א׳ אות ל״ג שפירש המד^רשדב״ע אומר יה ספר |
תולדות אדם יה כלל גדול בתורה ורע״א ואהבת יה כלל I
גדול בתורה וע״י שרש דב״ע סובר דכ״א אוהב את בנו ר
יותר מ^מו לכן יאהב את חברו כמו ורע״א דעצמו ^הב^

טמאות ל״ה מדח״ו ודעת התוי״ט ס״ח דכלאיס משנה ו׳
דגם בחיה ובבהמה אפילו  rawטהורות הוי דא״ו וא״כ
א  rnrraנהמות שהורוט wfr
הא יש ק״ו מסס דלא ;■אסר נתרוי״מ נהמות ט’ורות

ג״כ
ומ״מ בהר נאסר מכ׳ש כאן הנןפי ביה
בחיה על בהמה ובטהור על טמא ולמה צריך לאת חוקוחי

ביה והנה ביית רענן כאן ציין איןלי אלא בהמה על חיה
וכתב דפד״א דוקא בהמה על חיה דהוי ב" מינים מ^^
וכפי הנראה שלפניו ל״ה הגיר^א כמו לפנינו ד״פ״ד הוי
דוקא בהמה על בהמה  wלא שייך פירושו רק שלפניו
’י׳ ה^^רסא ואולי בילקוט מרואר כן ואח"^ איןלי אלא
בהמ’ וכ״ ׳ על חיה וע׳^י כתב פירושו הנ״ל אמנם אס
נסכים כן יל״ע דהה טמא יטהר רודאו ל״ה חד מין דטמא
ועק
אין מתעבר מטהור וכמ׳ש ברכורוב דף י׳
׳בחולין דף ס״ב ע״ב .ד״ה תרנגולתא ואפי׳ לרש״י דל״ס
שם כן וכן התו״ס בנדה דף נ׳ רתויוץ א׳ הוא רק באופות
הוי כן ועיין
ו״״ ^בר דדתעברי| אבל רבהמוב
מז״ס חיו״ד סי׳ ע״ד ’יטב וא״כ שוב למה חיה ובהמ’
וכאן
יותר סברא מטהור וטמא דהוי ג״כ ב׳ מינים
מיירי מבממוב ו<!א בטופות ואפי׳ נדחוק דקאי על לשפות
צידד שם דאס נאמר דבעושת הר חד
מ״מ הרי
מינא טמא וטהור שוב ע״כ לא גורם יה איסור הרבעה כיון
המהכחת בטבע חד מין טמא וטהור ערש

ו א "כ ע״כ לא קאי ממ״נ על עופות ורק על בהמות ונזה
לא אדע למה יהי׳ הסברא דגריע מחש על בהמה
אס אמר הפובר שחש על בהמה מרוחק יותר מטמא
וטהור ולא ידעתי למה ואולי גורס אח״כ בהמה על
וע״ז שייך בןנפיר סברותו.........
,........
בשתשן _
מנין וכוון _״
דחיה
טהורות
ננל ב’מ’ גרע ויותר ’שמא לאשרו אמנם דוחק הוא

יותר לכן יאהב חברו כ^מו וע״ש שפלסל בש״ס ב״גקל״ופ> להט’ כ״כ שנש להיפוך דכפי■ אש־ כתוב לנפנינו ומצאתי
מרי’ עדי^ לי’  wע״ש ולא אבין לדש למה כתבה \ בשער המלך פ״ט מ״ה כלאים הלכה ה״ שדביא שם דברי
התויו״׳ט הצ״ל דגם ברזיה ובהמה היי כלאים אפי׳
רחמנא כמוך ו^ כתב לבנו ש־יכין לומרשיפרש כמו שכתב
’הסייפ ^^וו ’הריית  pמריריהת״כ שאמר יק
’יש ש’וא מל יראת שנש
’שאש מצו’ ל״ש
לל ייה שמ’’ על טהו ”,מק וכ" דמשמע
יי לאא
הכוונה כבנו אמנם עיין בנדימ^ דף ל״ח דמוכח

כלל גדול ,כללים גדולים

ברור הדבר ,שהמצוות שביו אדם לחברו לא עניינים נפרדים הם אלא מערכה גדולה
אחת ,שחוליותיה מעורות זו בזו .מזה אתה מסיק שעיקרון כולל אחד מונח ביסוד כולן.
עיקרון כולל זה מכונה בסי החכמים כלל גדול .וכך שנינו :״ואהבת לרעך כמוך״ —
״ר׳ עקיבא אומר :זה כלל גדול בתורה .בן עזאי אומר :זה ספר תולדות אדם —

זה כלל גדול מזה" (ספרא קדושים ד ,יב).

בצו "ואהבת לרעך כמוך" אומרת התורה לאדם :חייב אתה לצמצם אהבת עצמך,
שדורשת רק טובתך בלבד ,ולפנות מקום לצדה גם לאהבת זולתך ולדרישת טובתו .מזה

מתחייב קודם כל שלא תיגרם לו על ידך שום פגיעה וקיפוח ,ושלבך ,יהיה פתוח גם
להיטיב עמו — ואלה הם הלאווין והעשין בתחום שבין אדם לחברו .ובן עזאי מוצא את
הכלל הגדול בכתוב (בר׳ ה ,א) "זה ספר תולדות אדם" ,שסיומו "בדמות אלהים עשה אותו".
כתוב זה שמלמדנו ,שכל תולדות אדם מראש כל הדורות עד סוף כל הדודות בריאתם

בצלם ובדמות של מעלה ,הוא לדעת בן עזאי היסוד הכולל של כל המצוות שבין אדם
לחברו ,שהן היחסים שקבעה התורה בין בעלי מעלת צלם אלהים.

בן עזאי ,משמע ,אינו חולק על הכלל הגדול שקבע ר׳ עקיבא ,אלא הוא סבור שענין

הצלם הוא כלל גדול יותר .שאף כשאנו רואים ב״ואהבת לרעך כמוך" שורש כל המצוות

שבין אדם לחברו ,הרי היותם שניהם נבראים בצלם הוא שורש השורש .כי מפגי מה מצווה

התורה על אהבת הרע כמוך ,מפני ששניכם בעלי אותה מעלה גבוהה ואין לך יתרון על
רעך .ואולי יש שינוי־דגש יותר מהותי בין ר׳ עקיבא ובן עזאי .לדעת ר׳ עקיבא נדרש

כי תראה ברעך את די״כמוך" ,שזה פתח לקרבת לבבות ,ובן עזאי סובר שעליך לראות

בזולתך ראש לכל את הנברא בצלם ,היינו לא קרבתו אליך אלא שייכותו לספירה של
מעלה ,שזה פתח של כבוד ויראת כבוד.
אך עשויה להיות גם נפקא מינה למעשה בין כלל גדול זה לכלל גדול זה" :שלא תאמר,

הואיל ונתבזיתי ותבזה חברי עמי ,הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי .אמר ר׳ תנחומא,
אם עשית כן ,דע למי אתה מבזה — "בדמות אלהים עשה אותו" (ב״ר סוף פר׳ כד ,אצל
"זה ספר תולדות אדם").

המדרש מקדים את בן עזאי לר׳ עקיבא ,והנימוק "שלא תאמר" בא אחרי דברי ר׳ עקיבא,
אך הוא בא לנמק את הכלל הגדול של בן עזאי ,שכן מתוך "ואהבת לרעך כמוך" אפשר

שיבקש אדם להטעים גם לחברו טעם ביזוי שטעם הוא! ואולי דשאים אגו עוד להוסיף,
שאהבת עצמו טבועה באדם כשהוא בריא חושים ,אבל מצויים גם עיוותים בפסיכיקה

האנושית עד שאדם מגיע לשנאת עצמו ,ואדם כזה עשוי להורות היתר לעצמו לשנוא גם
את חברו משום כמוך .וכן אמנם גם מראה המציאות ,ששונאי עצמם שונאים גם את
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עיונים

קצרים  /כלל

גדול,

גדולים

כללים

הבריות .אך גם את שונאי עצמם מחייבת התורה לכבד את זולתם משום שנבראו כצלמו
ובדמותו של הקב״ה.

נמצא ,שעם כל גדולתו של הכלל הגדול שבתורה "ואהבת לרעך כמוך" יש מקרים
שזקוקים לכלל המשלים של ״זה ספר תולדות אדם — בדמות אלהים עשה אותו" ,שהיקפו

רחב יותר.
במשמעות קצת אחרת ניתן להבליט אצל החכמים עצמם כללים גדולים ,שחופפים
על תחומים נרחבים .והרי אחדים מהם:

א.

הקב״ה ל יבא בעי (סנהדרין קו ,ב).

מעשים גרידא לא דיים ,אלא עם המעשים מתבקש גם לב .מעשים בלא לב הם כגוף
בלא נשמה.

ב.

כשם

שחייב

אדם

לצאת

ידי

שמים

כד

האדם

חייב

לצאת

ידי הבריות (תנחומא פקודי ה).
הכלל הקודם מדגיש את הצד הפנימי של עשיית מצוה .ואילו הכלל השני מדגיש דווקא

את הצד המופנה כלפי הבריות .חייב אדם לשאול את עצמו ,איד נראים מעשיו בעיני
הבריות .אם פגומים הם בעיני הבריות ,הרי זה פוגם אותם ,אפילו אם כשלעצמם כשרים
הם .על הרושם החיצוני ,אם לחיוב ואם לשלילה מיוסד עניו קידוש השם וחילול השם,

וכן מה שאמרו" :ואהבת את ה׳ אלהיד

שיהא שם שמים מתאהב על ידך"

(יומא פו ,ב).
חום פנימי ואור הבוקע חוצה — זוהי השלימות הנדרשת בקיום המצוות מכוח שני

הכללים האמידים.
ג.

קדש עצמך במותר לד

(יבמות ק ,א).

בתוך התחום הנרחב של הדברים המותרים עשוי אדם לחשוב שכאן הוא שייך כולו
לעצמו בלבד ,וזה פתח להידרדרות .לכן באה הדרישה :אף במותר לד קדש עצמך• —

ודווקא בהתנהגותך בתחום המותר תיבחן .אדם המעלה יעלה גם את המותר לדרגת קדושה.
ד.

לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי (קידושין מ ,ב).

משמעו של כלל גדול זה כבר הוסבר באחד הפרקים הקודמים.

ה.

יש קונה עולמו בשעה אחת (ע״ז ו ,ב).

זאת אומרת ,לעולם לא מאוחר לתקן .אדם שחטא כל ימיו עוד יכול להציל עולמו בשעה

האחרונה של חייו .כל עוד הנשמה בקרבו עדיין פתוח שער לפניו לצאת מן העולם זכאי!

פוסלת ישרים
בולל כל קניני מוסר ויראת ת׳
חכרו הגאון המפורסם ,החסיד ,המקוכל חאלקי,

תמי מסה חיים לוזנאסו

מללח־ח

וגלוח מליו
ספרו

דרך קץ החיים
ונוספו עליהם:

אגרת הרמכ״ן ,אגרת הגר״א,
ואגרת המוסר להגאון אור ישראל מסלנט זצללה״ה
ע ם

קיובים
כשמוש חכמים ,כדכוק ודקדוק הכרים,

כשכת תחכמני ישיכת חכרת כגסת ישראל

מ״י
יחזקאל בלא״א מדדי ורפי יקקב ודים מ״ל סדנא
יוצא לאור כמהדורה חדשה מם הוספות ותיקוגים
מ״י מוסד "השכל"
להוצאת ספרי הלכה ומוסר שמ״י ,,ישיכת חכרון"
מיה״ק ירושלים תוככ״א תשנו "ז

•ו

פו

מסלת ישרים

להתחבר עמו חרצה .אך לא תראה לו כל כך חיכה גדולה
כבראשונה .וכן כל כיוצא בזה ממיני החריצות שביצר מה

שהוא משתדל לפתות את לבות בני.ם8דם.ןע״ב באה התורה*
וכללה כלל שהכל נכלל בו .ואהבת לרעך כמוך .כמוך בלי
שום הפרש .כמוך בלי חילוקים בלי תחבולות ומזימות.

_______ ____________כמוך ממש____________ .

אולם השבועות אע״פ שמן הסתם כל שאינו מן ההדיוטות

נשמר טהוציא שם שטים מפיו לבטלה כ״ש בשבועה.

יש עוד איזה ענפים קטנים שאע״פ שאינם מן החמורים
—»— -------------- ---------־

עיונים "--------- —•—- ------------

באה התורה וכללה כלל וכו׳.

נראה מדעת רביגו כי עיקר מעות

•ואהבת" דברה תורה כנגד יעה״ר ,דבמקום שהוא משתדל לפתותו <שגאה
וי»ימה ונטירה באה התורה וכללה כלל של .ואהבת" ואין זו רק מעור ,מפשטת

לאדם מישראל בכלל ,ואולי זה מאמר הלל (בשבת ל״א) מה דעלך סני לחברך לא
תעביד ,כפיתוי יברך׳ אלא אהוב אותו כמוך.

1

ואהבת לרעך כמוך.
של לא תקום ולא תמוד ,ואולי משום זר ,בא בן עזאי ואמר( :בב״ר סוף םכ״ד>
ונמעא לפי״ז שמ וח "ואהבת" היא עשה על הל״ת

שזה ספר תולדות אדם הוא כלל גדול מזר .כיון שה״ואהבת" הוא רק כעשה

על הל״ת ,וזה ספר וגר ,מלמד לנו עיקר החיוב של אהבה לשם אהבה.
ואולי יש גם נ״מ מזה להלכה ולמעשה ,כי אם ה״ואהבת" הוא רק עשה על
הל״ת של לא תקום ולא תטור אין החיוכ אלא בהזדמן לפניו פיתויי המר

להעבירו על ד,נקימה ועל הנטירה אז מגור ,להפעיל במחשבתו את הרגשי

האהבה שיהיה .כמוך בלי שום הפרש ,כמוך בלי חילוקים בלי תחבולות
ומזימות כמוך ממש* ,אבל אם נעות האהבה נלמד מקרא דזד ,ספר תולדות

אדם היא נעור ,חיובית בכל עת ובכל רגע כיון שאינה תלוי׳ בשום ל״ת,
וזהו שאמר :כלל גדול מזה ,כלומר שהוא מקיף הרבה מאד יותר.

אולם נראה שאין מחלוקת בין רבי עקיבא לבן עזאי וגם ר״ע מודה

לדרשת בן עזאי אלא בא זה והשלים על זה ,וגם בן עזאי סודה לר״ע ,וננעא
שאין נ״מ למעשה אלא שמפי דרשת שניהם יועא כי במעות אהבת רע יש

שני עניגים ,א׳ .מעוד ,תמידית בלא שום הפסק .וב׳ .בהזדמן לפניו נקימה

או

נקיות

פז

יותר עכ״פ ראוי למי שרוצה להיות נקי לישמר מהם .והוא
טה שאמרו (שבועות לו) אמר רבי אלעזר לאו שבועה והן

שבועה .אמר רבא והוא דאמר לאו לאו חרי וימני והוא
דאטר הן הן תרי וימני .וכן אמרו <ב״מ מס) והין צדק שיהא
לאו שלך צדק והן שלך צדק.
והנה דבר השקר גם הוא חולי רע נתפשט מאד מאד בבני

האדם .ואולם מדריגות מדריגות יש בו .יש בני אדם

עיונים
נטירה אז בא ה״האהבת" בעשה על ל״ת ואם הוא עובר אינו עובר רק על

ל״ת בלבד׳ אלא שהוא עובר בפועל גש על העשה של "ואהבת" שעל זה נאמרה,
וכמו שפירש רבינו .וראי׳ לדעת רבינו מזה שפירש הלל (שבת ל״א) מה דעלך

סני לחברך לא תעביד ,ונראה משום דסובר דואהבת קאי גם על הקרא שלפניו

לא תשנא וכמו שהי׳ אומר לא תשנא ואהבת ,והיינו שואהבת הוא פי׳ על ולא

תשנא אבל לא מצור .חיובית מצד עגמה ,וכדרך רבינו ז״ל .אולם ממ״ש הרמב״ם
בסוף הלכות דעות טעם בנקימה ונטירה וז״ל" :וזו היא הדעה הנכונה שאפשר

שיתקיים בה ישוב הארץ ומשאם ומתנם של בני אדם זה עם זה" עכ״ל ,נראה

שהוא ז״ל סובר שהלאוין של נקימה ונטירה אינו על הדבר מצד עצמו משום תקון
המדות אלא משום בין אדם לחבירו וקיום היישוב ,ונראה טעמו משום שאין

דרך התורה לדבר על המרות ולאסרם כמשנ״ת .ולפי דרכו אין סעם לומר
שמ״ע "ואהבת" יהי׳ דק כעשה על הלאזין ,ולכן כתב הוא ז״ל בפ״ו ד",ג
ד",ואד,בת" כמגוה מיוחדת׳ וביארה כמצוה חיובית ולא כמו שפי׳ הלל מה
דעלך סני כו׳ ,ונראה טעמו שהוא סובר שר״ע שאמר רק זה כלל גדול בתורה

ולא הזכיר מה דעלך סני כו׳ פליג על הלל דסובר שזו היא רק עשה על הל״ת
שלפני׳ אלא שהיא מצוד ,מיוחדת ופסק כותי׳ ,ואפשר שהוא סובר שגם הלל
/לא אמר כן אלא לגר כדי לקרבו אבל לא שכן הוא האמת.

והנה דבר השקר וכר .הר״י ז״ל

בשערי י תשובה שער ג׳ אותיות

קעח־פו מנה תשעה חלקים בכת שקרים ,והג׳ הראשונים הם בשקר שיש בו
נזק והפסד לחברו ותועלת לעצמו ,וחלקים ה־ו׳ הוא בחילול ההבטחה ,וחלק

ד,ז׳ הוא בגניבת דער 4וחלק ח׳ הוא בהתפארות בשקר.
ולכשנעיין בדברי רבינו נמצא שהוא דלג על כל החלקים שמנה הר״י

עשה איש

קסו

פרק י״ב

בשאלות השדות
י*“"

"עיקר חיות האדם שבירת המדות...
והלא זה הוא העונג היותר ערב חותר

נעים לשלוט ברווז הבהמי ,וזה עונג
מתמיד ומשיב נפש" (קוב״א ה״ב סי׳

<״ג>.

תורת חסד
אהד שאלו מהי דרגת השיא שאדם יכול להגיע אליה בעולם הזה?
והשיב :לעבור את השבעים שנה מבל^לפגוע בבן אדם! (מהרש״ג).

שח הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט״א :אספר מה שסיפר לי,
מזה זמן ,אחד מן התלמידים המקורבים .המספר הטרידו אותו הרבה להיבנס
למסור צרכי יחיד זה וצרכי יחיד אחר ,ופעמים הגיעו ממקומות אחרים
לבקשו בכל מיני שליחויות ,ופנה ושאל לרבינו האם הוא מדזוייב בדבר ,בי
הרי זה מפריע לו בלימודו? והשיב לו רבינו :לקנות תורה ,לזכות לתורה,
צריך זבות השכל .בלא זכות השכל אי אפשר לזכות לתורה .וזבות השכל
אפשר אבות על ידי עשיית חסר! זה היה תובן הדברים.

־

\

י

נשאל :מתי ובאיזה מעשים האדם מבטל את מצות "ואהבת”לרעך

במוך"? והשיב :הרי רואים בחז״ל שעיקר המצוה היא בדרך השלילה" .דעלך
סני לחברך לא תעביד" (שבת ל״א ,א׳> .זהו עיקר העניין של "ואהבת לרעך
כמוך" .אמנם מצוה קיומית היא לסייע לחבירו באופן חיובי בגוף ובממק,
אבל ביטול מצוה ׳ואהבת לרעך במוך׳ היא כשהאדם פוגע בחבירו .זהו
עיקר החומרה והקפידא  -שלא לפגוע בזולת( .מפי א׳ מגדולי ת״ה
שליט״א)1 .עיין מהרש״א (שבת שם) הובא בפמ״ג (או״ח סי׳ ע״ב א״א סק״ד).
ובספר ״מנחת אלימלך״ (ח״ב סי׳ ל״ג) הרהיב בעניין זה]>________ .

מספר רי״מ שליט״א :פעם ישבנו בחדרו ,ואשה ניצולת שואה דפקה
על הדלת החיצונית .רבי דוד פרנקל זצ״ל פחח לה הדלת ,ואמר לה שהיות
מעשה איש <תולדותהחזון איש>  -ב יברובךצבי  pמשידיצחק אהרן עמודמס ! 61הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בטעלות המז־וז

קסז

ואחותו של רבינו אינה נמצאת במקום ,אין עתה האפשרות להכניס נשים.
רבינו היה רבץ על הספרים ,ואמר לי* .לך תגיד לר׳ דוד שיקרא לה להיכנס.
האשה בבר עזבה את המקום ,ור׳ דוד רץ לקרוא לה .היא באה ושפכה
לפני רבינו מר ליבה בבכיות נוראות על מאורעות השואה ,ורביגו ניחמה
בדברים .שוב המשיבה האשה בדברים שיצאו מלב נשבר ונדבה ,ושוב
ניחמה רבינו בדברים היוצאים מץ הלב( .כמדומה שהדבר-חזר על עצמו ג׳
פעמים) .כשהלכה האשה לדרכה ,אמר לגו רבינו ,שיש בחז״ל (ראה מסכת
שמחות פרק ה׳) על רבי ישמעאל ,אחד מעשרה הרוגי מלכות ,שהיה בובה
"על שאנו נהרגין כשופכי דמים ובמחללי שבת" ,ואמר לו רשב״ג" :שמא
בסעודה היה יושב וישן ,ובאה אשה לשאול ...ואמר לה השמש ישן הוא,
והתורה אמרה אם ענה תענה אותו ,ומה בתיב? והרגתי אתכם בחרבו"...

גדול כבוד הברימב
הגאון הצדיק רבי חיים ברים שליט״א שה בפנינו במה עובדות
מאלפות על גודל "כבוד הבריות" שראו אצל רבעו:

בך היה אומר רבעו :בשנים הקודמות כשהייתי יודע שיהודי עומד
בפתה הדלת ,לא יכולתי לבלוע את האוכל ,ונשאר האוכל עומד באמצע
בית הבליעה .רק עכשיו כשנהיה ׳פיקוח נפש׳ ממש מוברח אני להתגבר!

פעם אחת שוחח רבעו עם בחור צעיר ,ובאמצע הגיע אחר
מהגדולים .ראו על פניו של רבעו שהוא במצב לא נוח .מצד אחד לא רצה
לנטוש את הבחור ,אך מאידך גיסא צריך לקבל פנע של אותו גדול .עד
שהבחור עצמו אמר שזה בסדר וקם ממקומו .כבוד הבריות גם של בחור
צעיר! ו
פעם אחת כתב מכתב סודי ,ובאמצע הגיע אליו אדם שממנו במיוחד
היה צריך להישמר שלא יראהו .לא הפך רבינו את הדף ולא הזיזו ממקומו,
אלא השאירו פתוח במות שהוא ,וההוא ראה את המכתב שהיה מונה לנגד
עיניו באופן גלוי.

ו .מספר הרב שמואל נח גוז :ישבתי פעם אצל רבינו ושוחחתי עמו .לפתע הגיעו
שלושה רבנים חשובים ונכבדים ,ומפני כבודם רציתי לקום וללכת ,כי מה לי לשמוע
שיחם ושיגם עם רבינו .אך רבינו הורה לי לשבת ולהישאר במקום.
מעשה איש <ו5ולדות החזון איש>  -ב יברוב ,צבי בן משה יצחק אהרן עמוד מס 162הודפ» ע״י י«1ת אוצר החכמה

s.

ץ

הריע.
א .המצדה.
נ .מהותה.
כלל גדול.

מי ^רזהו ן£ךה וד^תו נ1ןתה —

;$ךהו טו;ה ןאן?;ת 1מתמדת-
ומבחר הפנינים ,כ״ג ,ב
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אהבת הריע.
א.
המצדה.

.מצות עשה מן התורה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד
מישראל כגופו ,1אהבת נפש ,2שנאמר" 8:ואהבת לרעד כמוך".
ומצאנו בדברי הראשונים דברים שובים בנוגע להגדרת המצוה,
הנראים להיות שיטות ,וניתן להסיק מהן חיובים נפרדים להלכה
ולמעשה.

א .אהבה מעשית.
הואיל ומצוה על האדם לאהוב את רעהו" ,לפיכך צריך לספר
בשבחו ולחוס על ממונו ,כאשד הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד
עצמו"* .כלומר :את מצות האהבה מקיימים בפועל ע״י מתן בטוי,
ולא בטוי רגשי אלא כסוי מחייב את האדם להתנהגות מסוימת כלפי
הזולת ,ליחס של כבוד לו ולקניניו .וזה דק חלק אהד של המצוה
השייד יותר למדה שבלב ,ולבן גם נקבע מקומו של חלק זה בהלכות
דעות־מדות .אבל יש גם חלק שני למצוה :חיוב מעשים לטובת
הזולו^ןכך נתפרש הדבר :אעפ״י שבקור חולים ונחום אבלים
והוצאת המת והכנסת כלה ולווי האורחים ושמחת כלה וחתן ,ושאר
עגיגי גמילות חסדים שבגופו ,הן מצוות מדברי סופרים" ,הרי הן
בכלל "ואהבת לרעך כמוך" :כל הדברים שאתה חצה שיעשו אותם
.1

רמב״ם ,דעוה ,פ״ו ה״ג.

.2

חנוך דמ״ג.
ויקרא ,י״ט—י״ח.

A

רמב״ם שם.

.3
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מצור .ולב

ומצוות" .5ולכן הובא
*3
לך אחרים עשה אתה אותם לאחיך בתורה

חלק זה של המצוד .בהלכות מעשי חסד ורחמים למתים ולהיים.
סיכום שיטה זאת :המצוד .בכללה היא אהגה מעשית ,המתבמאת
בשתי צורות משלימות זו את זו :שלילית וחיובית .בשלילת כל

יחס רע לזולת ולממונו ,ובהבעת יחם טוב אליו בכבוד ומעשים.

□ חמלה.

המצוה היא" 6:ש נחמול על ישראל וממונו ,כמו שהאדם חומל

על עצמו וממונו ,וארז״ל-7 :שדעלך סני לחברך לא תעביד"׳ והכלל
הוא :שיתנהג עם חברו כמו שהוא מתנהג עם עצמו — לשמור
ממונו ולהחזיק ממנו כל נזק .ואם יספר עליו דברים יספרם לשבח
ויחוס על כבודו ולא יתכבד בקלונו .והעובר על מצוה זו :שלא
נזהר בממון חברו לשמרו ,וכש״ב אם הזיק אותו בממון ,או ציערו

בשום דבר לדעת׳ — בטל עשה זו ,מלבד מה שיתחייב לפי מד.
שהזיק".

הנה לפי הנראה מתוך פשטות הלשון באן הרי שיטה זאת

קובעת את החמלה בגדרה של מצות האהבה לריע .ומובן שה״המלה"
מתבטאת כמעט רק בצורה שלילית של המגעות גמורה מגרימת

כל צער ובזק לזולת.

ג לב אוהב.
הנהי ״כמוך״ — "הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם שיאהוב
את חברו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא רבי עקיבא ולימד9:
"חייך קודמיו לחיי חבירך" .אלא צותה התורה שיאהב חברו בכל

ענין ,כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב .ויתבן ,בעבור שלא אמר
3

.6
.7
.8
.9
מצוה ולב -

רמב״ם ,אבל ,סי״ד ה״א.
הנון שם.
שבת ,ל״« א׳.
רמב״ן ,ויקרא ,י״ט—י״ז.
ב״מ ,ס״ב א׳ ,ספרא לויקרא .כ״ה.
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אהבת הריע

״ואהבת את רעך כמוך״׳ והשוה אותם במלת לרעך .וכן" :ואהבת
לו כמוך"׳ דבר שיהיה פירוש להשוות אהבת שביתם בדעתו .כי

פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים ,להטיבו בעושר ולא
בחכמה ,וכיוצא בזה .ואם יהיה אוהבו בכל ,יחפוץ שיזכה האהוב
לו בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת וחכמה ,ולא שישוח אליו ,אבל

יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה .ויצור,

הכתוב :שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב ברבות
הטובה לחבירו ,כאשר אדם עושה לנפשו ,ולא יתן שיעורין באהבה.

ועל־כן אמר ביהונתן" :כי אהבת נפשו אד,בד׳ בעבור שהסיר מדת
הקנאה מלבו ,ואמר" :כי אתה תמלוך על ישראל ונו׳".
בסגנון יותר פשוט אולי ניתן כך למסור את תוכן הדברים:

אמנם הרגשת האדם באהבתו את עצמו היא מטבעה יותר הזקח מאשר
באהבתו את רעהו האהוב עליו .ויש אשר ההלכה גם מתירה לאדם
ליתן רץ קדימה לצרכי עצמו .אבל דבר זה אינו מתיר לו חלילה

להשאיר בלבו כל רגש קנאה בחברו .והואיל ומדרך האדם להתקנא
בחברו ,באשר הוא ,באשר יש לו ,ובנויבוייו לעתיד .ואפילו כשהוא

את חברו ,יש שאהבתו היתירה לעצמו משאירה בלבו מרה
של קנאה בחברו ,והיא מצמצמת את אהבתו לחברו לדבר מסוים

או לכמה דברים מסוימים ,כרי שלפחות בשאר הדברים יהיה הוא
עדיין עולה על חברו .על״כן באה התורה ומצור ,על האדם שיהיה

אוהב שלם לחברו :שלא תהיה בלבו שום קנאה בחבירו ,וירצה

בלב שלם שיזכה חברו לכל טובה וברכה ,בלי שיעור והגבלה ,נמו
שהוא רוצה בשביל עצמו .דרישת• התורה מן האדם היא :שירצה

שיצליח חברו בכל ,עד כדי שישחוה אליו או גם יעלה עליו— ,

מבלי שיתקנא בו כלל .דוגמודמוסת לאהבה כואת היא אהבת הנפש

של יהונתן לדוד ,אהבה שלא היתה תלויה בדבר ,ולא היתה מוגבלת
בשום תהום ומרה.
סיכום השיטות :לפי הראשונה ,חייבתנו התורה לבטוי מעשי:
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המנעות ממעשים שליליים לזולת ,ובצוע מעשים חיוביים לטובתו .ולפי
השניה ,חייבתנו התורה להמנע ממעשים שליליים לזולת ,אבל לא

חייבתנו במצוד .זו למעשים חיוביים לטובתו .הראשונה מתכוונת
לאהבה מעשית ,והשניה — לחמלה .אבל בשתי השיטות האלה אין

אנו שומעים חיוב לרצון חיובי בלב בטובת השני .ואילו לפי השיטה
השלישית זהו עיצומה של מצוה:

רצון מלא בהצלחתו הבלתי־

מוגבלת של הזולת .ואם בי אין היא מדברת על בצוע מעשים

לטובת הזולת ,הרי ברור שזו תהיה ממילא התוצאה המוזרמת מן
הלב האוהב הנקי מכל קנאה ,במו אצל הדוגמא הנפלאה של אהבת
יהונתן ודוד שהביאה לידי מעשים נשגבים ,הדדיים.
ולפי כל השיטות:

אין המצוה מתקיימת ע״י רגש־אהבה

ערטילאי־מופשט ,שאץ לו עגין בחייו של הזולת ,בחייו כפי מה שרש.
מסתבר שיש איזה ערך גם לרגש בזה ,אבל לא הוא אהבה ,ולא
הוא מצות אהבה.
□

מצוד .זו אין יסודה אישי־מוםר3אף לא חברתי־תועלתי ,אף

לא לאומי — במובן השטחי של מושג זה — אלא :נשמתי .הנשמה

הכללית של האומה הישראלית היא הרקע למצוד .זו ,היא סודה
ויסודה .ובאמרנו" :נשמה כללית ישראלית" ,לא מליצה פיוטית

בפינו ,לא הפשטה של צביון ונוהג וגבוש של מולדת ותולדה ,אלא
קביעת המהות הישראלית בתפיסתה העמוקה :סגולתה העצמית של
האומה .זו שעושה אותה לחטיבה מיוהדת במשפחת האדם .לא רק

בדודה משאר אומות ,ולא רק שונה מהן ,אלא נפרדת מהן הפרד־
מהות ,מעין הפרד־מין ,כמו האדם במשפחת החיים כולם"? "ישראל
 .10כוזרי ,מ״א ,ל״ט—«״ה ,ועי׳ ,נצח ישראל" למהר״ל מפראג ז״ל,
פי״א.
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בבחינת האנושיות בעילויו־!" .11כנסת־ישראל "איננה אומד .בפי
האדם".12
11
המובן הרגיל ,אלא התמצית האידיאלית של

הנשמות הפרטיות בישראל .כולן מתאימות ,ואב אחד לכולנה,
ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש ,מצד שורש נפשם בה׳ אחד ,רק

 .13סוד אהדותם של ישראל מצד שרשם האחיד
שהגופים מחולקים" 16
15
14

במקור האחדות המוחלטת .ושורש זה הוא לא רק סבה ראשונה
להויתם ,אלא הוא עצם הויתם לנצח .ישראל הם אחים לא רק מחמת

מוצאם מאב אחד ,אלא מהמת חייהם הנובעים במישרין מאת אלקים
חיים ,ב״ה. .ואתם הדבקים בה׳ א־להיכם חיים כולכם היום"*,1
היינו" 13:היות והתקשרות הנפש בחיי החיים ,עצמות־אור־אידסוף

ב״ד .מקור חיי כל הנשמות" .כל ישראל הם גילויים פרטיים של
המהות הישראלית האחת ,השלמה .נשמה אחת בגופים מחולקים.

ומצות .ושבת לערד כמוך" מכוונת ל״גופים המחולקים" בשביל
הנשמה האחת שלהם :שכל פרט מישראל יחוש בעצמו את חלקיותו

במהות הכללית ,ויהיה תוך תחושה זאת חיי פרם וכלל כאהוב
אותו רעיון בסגנון אחר, 1®:גל ישראל הם שאר־בשר אלו

עם אלו ,מפני שהנשמות כלולות יחד ,יש בזה הלק זוג ובזה חלק זה.

ולכך .אינו דומה מרובין העושין את המצוות" ,17וכל זה מפגי

כללותם .ולכד פירשו הז״ל על הנמנה מעשרה ראשונים בבית
הכנסת. 18:אפילו מאה באים אחריו מקבל שבד כנגד כולם" ,מאה
ממש כמשמעו ,מפני שהעשרה הם כלולים אלו באלו ,הרי הם
.11
.12
.13
.14

.15

.16
.17
.18
מצוה ולב -

דיד ד.׳ ,ה״ב ,ס״ד ,ה׳.
אגדות ראיד .כ״א ,ירושלים — תרפ׳״ב
לקוטי אמרים ("חניא"^ ה״א פל״ב ,מיסוד האדיז״ל ב״טעמי מזוזת".
דברים ,ד—ד׳.
קונטרס ההתפעלות ,פ״א
תומר דבורה ,פ"* ד׳.
ראה פרק .תפלת הצבור" במאמר "תפלה".
ברבות ,מ״ז ,ב׳.
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י׳ פעמים י׳ ,מאה ,וכל אהד מהם כלול ממאה ,א״כ אפילו יבואו
מאה הוא יש לו שבר כבגד כולם .וכן מטעם זה" 18:ישראל ערבים
זה לזה" ,מפני שממש יש בכל אחד הלק אהד מחברו ,וכשהוטא

האחד פוגם את עצמו ופוגם חלק אשר לחברו בו ,נמצא מצד החלק
ההוא חברו ערב עליו .א״ב הם שאר זה עם זה ולכך ראוי לאדם

להיותו חפץ בטובתו של חברו ,ועינו טובה על טובת חברו ,וכבודו
יהיה חביב עליו כשלו ,שהרי זה הוא ממש ,ומטעם זה בצטוינו:

,ואהבת לרעד כמון•".
כלומד :הטעם של מצות אהבת הריע הוא ,ספני שכל אהד

כלול בשני ומשלים אותו .ושניהם בחינת "תרתי דאינון הד" .הוא
חברו — והברו הוא .כל הנשמות כלולות יזזד.

לפיכך" ,כל אחד ואחד מישראל" בכלל "רעך" ,20במעט ללא
יוצא מן הכלל ,מפני שחם "אחיד בתורה ומצוות" ,21ואין מצוה זאת

חובה לגבי בבי־נח .אבל עוברי עבירה מישראל הרי הם בכלל
"רעד" ,שהדי אמרו שאפילו מי שנתחייב סיתת ביודדין ברוד לו
מיתה יפה משום "ואהבת לרעד"” .ומה שאמרו שמצוה לשנוא

אדם רשע ,88זהו לאחר שהוכיחו אותו בראוי ולא קבל תוכחה.24
אבל אם לא הוכיחו אותו כראוי ,או כמו אצלנו כיום שאין אנו
 .10שבועות ל״ס ,ועי׳ רמב״ם ,רוצח ,סופ״ד.
סב רמב״ם ,דעות ,שם .ומפני שבאן הוא סותם" :פל אחד ואחד
מישראל" ,ואילו בהל׳ אבל שם הוא מדגיש" :לאחיך בתורה
ומעזות" ,מסתבר לומר שמונתו וחיוב תורד ,ומצוות ,ולבן בלולים
בזד" ,כל אחד ואחד מישראל" .ואולי משום שבהל׳ אבל הוא מדבר
על עשית מצוות פרסיות מחמת המצוד ,הכללית של "ואהבת"" לכן
נאה שם לפרש "לאחיך בתורה ומצוות".
1ב רמב״ם ,אבל ,שם
 .22סנהדרין ,נ״ב ,ב׳ .ועי׳ "יד רמה" שנג
3ב פסחים ,קי״ג ב׳ ז רמב״ם ,רוצח ,פי״ג הי״ד .ועי ,הגה״מ סק״א
לדמב״ם דעות שנ4
m

שם
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יודעים להוכיח והרי זה תמיד כמו לפני תוכתר" הרי אותו רשע

 .25וגם בשעה שמצוה לשנוא אותו,
כמו אנוס ומצוד“לאהוב אותו26
אחרי תוכחה כראוי מצד מי שיכול להוכיח ,וכשאיננו אנום מהמת

שמחזיק במעשי אבותיו ורבותיו ,28הנה המצדה לגבי אנשים כאלה

היא כפולה 27:מצוה לשגאותם וגם מצוה לאוהבם" .ושתיהן הן
אמת :שנאה מצד הרע שבהם ,ואהבה מצד נהיגת הטוב הגנוז
שבהם שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם המחיה נפשם האלקית ,וגם

לעורר רחמים בלבו עליה [על הנפש האלקית] כי היא בבחינת
גלות בתוך הרע הגובר עליה ברשעים ,והרחמנות מבהלת השנאה

ומעוררת האהבה".
ובנוגע למינים ,שלגבם אומר דוד המלד ע״ה" :תכלית שנאה
שנאתים" ,הנה כבר קבעו רבותינו שהכוונה היא רק לאלה ש״פיהם

ולבם שוץ" בכפירתם  ,2°ואץ דבר כזה נמסר אלא לאמונתם של
 29בלבד .וההלכה הפסוקה לגבי המינים שבזמננו
בעלי רוח־הקודש30

היא" 80:עלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה

כמה שירנו מגעת" .ומסתבר בדרך כלל ,שאת "הרחוקים מתורת ה׳

ועבודתו ,ולכן נקראים בשם בריות בעלמא ,צריך למשכן בחבלי

עבותות אהבה ,וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה/
.25

.26
ד.2

.28
.29

.30

ביאורי "חזון איש" לרמב״ם (הוצאת "אל המקורות" תשי״ד) דעות
שם ,ומסתמן• על פסק הגר״י מולין מובא בסו״ס "אד1ת הסד",
שהביא כן מתשובת מהר״ט מלובלין.
"חזון איש" שם.
"ועיא׳י ,שם.
דאה סרק "בפידה ושלילה" במאמר "אמונה".
עי׳ שם ,ואולי לכן הלשון ב״תגיא״; ולא אמר דוד הע״ה "תכלית"
וגו׳ ,ולא סתם ן ומה שנאמר וכר .וגם המים פיסקא זו בסוגריים,
אעס״י שהיא לכאורה המשך ישר לפרק כולו.
חזון איש ליו״ד םי״ג אות ט״ז ,ועי׳ "אגרות ראיה" ,ש» םם״ו.

מצוה ולב  -א בר-שאול ,אהרן אלימלך בן פסח עמוד מס (158חח־פס ע״י תכגת אוצר החכמה (0

מצוד .ולב

174

 .31וע״ז אמרו :הוי
והן לא — לא ה2סיד שבר מצות אהבת רעים״33
32
מתלמידיו של אהרן ובו ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

המאמין בקדושת ישראל ,בזרע קודש מחצבתם ,קשור .בכל

בימי נפשו לאומה בכללה ולכל אחד ואחד מבניה בפרט ,ואפילו
אהבת־עצמו אינה יכולה לחוץ בינו לבין רעהו ,באשר האהבה

לריע אינו נוגדת לאהבת עצמו ,אם הוא רואה את חברו בתור הלק
משלים של עצמו .אהבת־עצמו יכולה וצריכה לכלול גם את חברו.

וביתר העמקה :הואיל והוא רואה את עצמו וחברו כשני גילויים

של עצם אהד ,כשני מלונות למאור אהד ,כשתי התגלויות של

המהות הישראלית האחת ,הרי ממילא כשהוא חש את מהותו הוא,
־'־־יחוש גם את מהותו של השני .ואהבת עצמו ,אהבת מהותו ,היא־

היא גם אהבת הזולת •.יוצא ,איפוא ,שאהבת הריע היא בעצם טבעית
מאד בשביל האדם הנאמן לטבעו ,למהותו .ומלבד התוצאות הטובות

מן האהבה הזאת בשביל הזולת ,הרי יש בה קודם־לכל תוצאה נפלאה
בשביל עצמו :הוא בא לתחושת מהותו כבן ישראל ,ובחושו כד
הריהו באמת אותו .ישראל אשר בך אתפאר"  .82תפארת עמו תפארהו.

ג.
כלל

גדול.

שנו רבותינו 83:״ואהבת לרעך כמוך״ — רבי עקיבא אומר:
זה כלל גדול בתורה .בן עזאי אומר :זה ספר תולדות אדנו ,זה

כלל גדול מזה".
הערכה אחת בשני פנים :כלל גדול לפנינו .אם בתורה —
 .31תניא ,שם.
 .32חנוך שם.

 .33הפרא ,קדושים ,ועי׳ מלבי״ם שם.
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והרבה מצוות וחיובים הם בבחינת פרסים לגביו .ואם באדם —

והרבה מפעולותיו הן בבחינת תולדות לגביו.

מכל־מקום:

כלל

זה מכוון הוא לקראת הזדהות שלמה של חיי האדם עם אותיות

התורה.
וביתר הסבר :החיים המעשיים מחייבים פירוט ,הזדים עצמם

מסתדרים מפרטים רבים ושונים ,אך יש אשר הפרטים מסיחים את
הדעת והרגש מן המגמה הכללית המונחת ביסודם והיא ראשיתם

ותכליתם .וכיון שהוסחו הדעה וההרגשה .יש תמיד סכנה שהפרטים
יתעקמו בדרך הלוכם ושוב לא יהיו בהתאם למגמה הכללית ,ואולי
גם יהיו נוגדים אותה לחלוטין .בך מתחילים יהידי־סגולה בהדלקת
רעיון גדול בלבם׳ ותוך כדי פירוט הרעיון לפרוטות של מעשי‘

הגשמה ,יש שהולכים

וניתקים החוטים העדינים הקושרים את

הפרטים בשולי פורפורית־הרעיון ,ונמצא שאותם יזזידי־סגולה לא

■»רק שאינם מתקרבים לממוש רעיונם ,אלא שגם מתרחקים ממנו,
ואולי גם חוסמים את כל הדרבים בפניו בבלי דעת .כך התחילו את

דרכן תנועות אדירות־תנופה בשם מטרה שאמרה להיות מתקנת־

עולם ,וכעבור התסיסה הראשונה הוסחה המטרה מן הדעת וההרגשה,
ותוך כדי השתקעות בפרטים רבים שבאו כאילו להגשים את המטרה
הנכספת — ,יש אשר הפרטים עצמם מתחילים לחתור בהתלהבות
משונה תחת עצם המטרה וליטול כל אפשרות להגשמתה .הפרטים
נתעקמו בדרך הלוכם מן המחשבה אל המעשה .נוכה סכנה זו מתבלט
כל ערכו של כלל המשתלב תמיד בפרטים ,של כלל המחייה בל
פרט בשעתו ובמקומו .של כלל בתורת מבוע שכל הפרטים יונקים

ממנו במישרין .ושומה על העוסקים בפרטים לראות תמיד לנגן
עיניהם את הסלל כמו תי .לחוש בכל פרט את ריח הכלל וטעמו.

להכיר בכל פרט כבעורק שדרכו מועברים זרמי חיים מן הכלל —
הלב

אף "זכירות" שבתורה מתכוונות להזהירנו ולהזכירנו על

יסוד זה :לינוק במישרין מן המאורעות הנשגבים המקרינים על
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ישראל מזיו אורם הנצחי דרך מפלשי ההווה המורכב מפרסי“

פרטים קטנים וגדלים.
וה״כלל״ הגדול ,המרכזי ,הוא" :ואהבת לרעך כמוך" .בכל אלפי*
הפרטים שהאדם נטפל להם בהסדר יד!סיו עם הזולת ,עליו לשמור

על יניקה ישירה ורצופה מן הכלל המרכזי .הוא שצייד לשמש להם
רקע ,מסגרת ,שמש מעליהם ונשמה בתוכם .ניתוק כלשהו מן הכלל
גורם לפרטים שידולדלו מתכנם ויהיו תלויים ברפיון בחלל ריק.

או שגם יפעלו בניגוד לכלל ולשם טשטושו הגמור .אורו של הכלל
צריך להפציע מכל פרט כשלעצמו ,ובכל פרט צריך האדם להכיר
ולהרגיש שהוא מבצע מעשה מתוך אהבה אמתית לרעהו ,ובכל

רגע שהוא נמנע מעשות דבר לרעת רעהו — חרדת הכלל הגדול

תהדירהו ותפקד עליו ,לפי זד» כל הפרטים ,של עשיר ,ואי־עשיה,
ישתבצו בתור הכלל ,ואף עביבים דקים ביותר ורחוקים ביותר .כשמש

הזאת המאירה ומחממת גם ארזי־אל וגם סיבי־עשבים .לפיכך לא

השאירוה חכמים למצוד ,זו בתור עקרון דתי־מוסרי מופשט ,אלא
עשאוה מנוף כביר לכל גלגלי החיים החברתיים :בין איש לאשתו,

בין אדם לחברו ,בין יחיד לצבור .ונוסף לחיובים שנזכרו למעלה
בתור תולדותיה של מצוד ,זו ,מצאנו בהרבה מקומות חיובים שונים,

מעמיקי־ראות ומרחיקי־קלוע ,שהם סעיפים וענפים של "ואהבת לרעך
 ,34עבינים שונים בגמ״ח של אמת ,33איסור
כמוך" :פדיון שבויים35

להדיר את חברו הנאה מכנסיו ,36,איסור לשאת אשה שאינה
 ,37איסור לקדש אשה עד שיראנהי ,3צניעות בחיים
הוגנת לו38
.34

.35
.36
.37
.38

רמב״ם ,מת״ע ,פ״ח ר",י.
מרגניתא מבא לסד",מ שורש שני ,ו״לב שמח" שם.
נדרים ,ם״ד» ב׳ ,דימב״א ונמוק״י שם.
אדר״ן פכ״ו.
קדושין ,מ״א ,א׳.
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המשפחתיים ,3°וגם זאת :שלא יגרש את אשתו לעלם?0

וכשאנו מתבוננים בתוך כל הסעיפים ,אנו מתרשמים עמוקות

מן החומרא ששוו חכמים אפילו לספק רחוק של עבירה על פרס
מסוים שיש לו נגיעודמה לאהבת הריע או להעדר אהבה אליו• כי
40
39
האדם
אמנם כלל גדול לפנינו׳ כלל גדל בתורה ,וכלל גדל בח׳־י

 .39נדד" י״ז א׳.
 .40כד הקמה ,שבועות ,ל״ת ,עיי״ש.
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מצות

'

ה״ג הלנות נקימה ונטירה

ל«  . Bipnאבן אם יחריש בקסם פסגו *דיך לשיוק.
אם הוא י״ח ן
ה וים אינו ח׳ח יויר שוב לו כשחה (ה) המוכיח מלא
לטור האה בלל אף על צעדא דנופא .וימחה הדבר
סלט.יחשוב שעניבו גרסו לו ,ואץגד־אב להקפיד על
עהדז 1
ן וכל ה אם לא הזמנו ^י .אבן אם הזמינו לד׳׳ת
1אבם דחה ל^היע לר׳ח .ופורק סמנו עול ס״ש .בה
נמוי לו אף לשנאיו בלב( .וכרל ס׳ אמם .ישראל מגב׳
כ״ז) אף אם אונו חייו

1

ומעתה איז שוס מחלוקי בין הcיcנייס והנה הס׳
^ ^5מה דקא׳ ואף על צערס רישא אשור
לו היא רק! נ^ימה .אבל בנטירה לא זכר זאם .יהד״י
נש״ס שנסב ההייר על צעדא רטיפא נ׳ מפורש על
לכלכה .זמיזשב
נטירה .הכל מזריס להלני בהמ״נ
כל קי^1ם מזל יכמם׳ ב״ק פ׳ ה^נל ומירי מ^ר-ש

ולבנות

ז

מצות

82

!8

ן י״א דהא זיזי צדיך לציש ולטיד( .ז) ודנו דוקא
אם רעדו אמו נדברים ד^געים למכ^ם .אבל אם
הערו אוחו בכבוה נמה־ ,לד למהול .אכן העבשה בל
הסוסקם דם ביזהו נפדהזשא נבכל אפן אמד לו לגריל
עד שיבקש מגזנו ®ילה;
וכ״ז אם בזה לת״ח בשחסיא באי* בדון שהוא.
(ח) אבל אם מנע סמנו אזו כבוד של גיסה והיחד
לו לדרוש מפצו אם השני
נמוד .לו למחול .לבב^ז
נ״ב איש ישב מדוע עשיי כה .אכן ט בעיני כבור
ש לפעפים ^ס סנע פהת״ח נחשב לב^ק נמי שהוא

ח

דדך םצות?

השלקן ט! מ® 1לצער הניף .זעה ששוק &«ק לייים
דנשמקשה לו מהנעלבים ט׳ מזר ט מםנרא «״ל הוא
ממק ניול דא״ב הי׳ לו לומר אלא דנקיס ליס בליביס.
ד) סא• מוקשה הנס׳ שם מל השלוק דמחלק כץ פסו1
לנמר הנוף  ^^cx>dט הלא זה איט רק ממדומ
סיטש ומנ״ל דהל״ה קאיכג^ז א״כ פאי עקשה :
ומה שנ״ל נכ״ז דהנה הגס׳ מס׳ יומא מל הך רכל
י״י שאיט טקס זטער בכעמאיעמ״מ הקשה והא כשב
לא סקום כו׳ ומשני היטא כממץ הוא דכייב .ט׳ יקשה
סנ*ל והאי לא שקום מוא בסג^ והלא סחסא כייכ.
י? דס׳ל להינא דבציער הנוף א״א לו לאדם בטבמ
לנעו^ להעביר מלכו ולכן לא ימשרה המרה .וכעס
עקןשה שפיר (יי^זישב נ״כ ק1^'.יים הלח״מ בסוף ה׳ י״י
•שהנ^שז דמאי מקשה מהנעלטם דילמא שיט באיטםו״ם
ודז׳ק) .והא יניא םנעלביס ואינם שלבים ט׳ אף
דשמא זה ממדוי מוטס ענ״ז כיו; דמינן דאסשר בכח
•^^ו^ למחול .א״כ שוב יוכל להיום אשר הלא מקום
ט׳ קאיגם על לערא דגופא .ומשני לסולם דנריס
בליטה ט׳ והשיא יש ׳שלוק טן נקימה לנשירה.
דאה״ג סל נטירה לא הוזהרט כלל על צער הגוף יען
שאין זה בטבע אושיי' אכן על נקימה הההרט מה״ס
י5ק שזה אפשר לו לאדם שיאפק וינקוש בלט .דצנץ
הנקימה הוא שרוצה לשלה למטרז כצערי .כמ״ש הרמב׳ס
ז״ל כס׳ המצוס מ^^ לשונו יכן בש׳ השטן־( .וסש״כ
החסן חיים אשר ליעם הרמב״ס אסור לנטיר .באסם
 pwגד^-ם שב׳ בה׳ דמוי אם חטא לו חביר.
ודיש ממס עשיס .ט' יאס ממל הר״ז סרס משידוי
ידאה שרפתי להלכה כס״ש) וזה מדה מגינה מאוד יען שצריך
להחמץ שהכל מה׳ .ואף אס ירצה להרע לחבירו .אם
יי; ברצק ה׳ להרע לו לא יפעול מאומה .אכן אס
אהדיס עקמים מוסר לי •לשמוק  .ומקשה והלא צלץ■
להעביר כל :׳.דוסיו אל^ דגם נטירה אפשר לו .א״כ
יט׳ סיבר גם על לא העדר .ומשני רטפייש ליה^ש^ייה
אכל מקזדס אין כנח אטש להעטד על ס.דז^ייז:

Wj

s/

^יל^ עמזז ^לישי .אם לא sy
לכוין  .K-tmraמן אם כל הא

ואחד יושב שזשב נ׳ע למק .ו»
ובמגל נחשב לעבה ת׳ו
דאה דהא דא3רינן ראם אחד
הח״ח צדיד החי ^שהוק היינו ד
 naעליו .אבל (ם) אם ש לו !
דיו לו סחט? עם דיז״ח אף שהדין
זזא ישב בועת שאמו צדיק ^ש6
אז לא יניח לאורים ליקום ספט,
משום בבול חוא-הV .
י אם יש מ ד׳ רמיש אלי )י) קרו
לנןס עטר חורחו א) מלמל בל

ם

זשם דאי אץ איסור מצער מטן}:

\^ r1-Cש^ בעיון ונ^^ים דעורכם ל^ו

וטש״ב לס״ח מצוד לו לנשר שא עפ* הנמ׳ מ״ל .
ומש״כ דלנקוס בסצש ממט אפור היא נם כן

ש!ור ^יו וידע לדורא «» דר
,ל;""׳'ב'ץג) שלא שש סתלניח יענ־יבי ה^נל^!!

כמו ^כמש ומש״ב ראם אחטם טקשם צריך למהוק
הוא ברש" במם׳ מנ״ל .וההסבר לזה דכש מש״ב
בטעם מנרימה יאמר מטס ומחייב לקנל גירס ד׳
אכן כשאחרים נקפים מזה נראה השגחש ס׳ ש^שלם לא־ש
כפעל! מ״נ מצוה עליו לשיח משום כמד הת׳ רה :

^ינו ^ש לו מבס אומגזrי ו" פעם נ
וכב
 °מי ןי־ו ולא כדי
חור לשי .ז■) שלא יקמם
עבמיס םוורוימ ^ .מ תיה המזל

(ה) (ו) ואס איט ע״י כו׳ נ׳ז פשוט דרק כמ״ה ימי
משום כטד השרה אבל אס איט י״ח טלאי מדה
נטנה שא להעביר על שישו .אק אם הטרי סרגל
בזה לעמם לו רעה ואיט ציים זק בוראי מסר לכ.אש
בלט עמק זה .וכנ״ל בה׳ אהבם י^^־^)^ .״?'t
בסעיף ס׳ אשר יומד שב שלא לנעור  .לכ^רה ;-.אה
דטין שאיט ס׳ח א״כ בזיון קמרק אין כאן שוב יעמר
על מ״ע של אהבי ישראל ועל לא השנא זק על לא
השר .אק באפס הוינא אץ שוס אישר .ד־נה שנאם
טלאי אין_<^^ השנאה ונשרה שט עניטס הס ";•:אה
שיט ששזנא 'אם הארס .וגשרס איט רק מ^שר על

םדבד מה .ובפרט בממ'ב אשד -מא^^ שא רק בלמ׳•
ונשרה שוא כשע^ה כשן .אקה על נשרה איטל^
שכר/קמל ,אהכק־־שראל כשו ושא 3ו^ ש׳ .ריצק^ ג 1
שעתלז ט .א״כל&ג^^^  pעס קטרו .אקכיון <
שהשרה לא מטרט מצער הנוף על נשרה 'יען באץ'
וה בכם אנוש סיב איו סוציו קייב עמוס וכר מק״ק
עעדוס שבוש;(ז)כ"כ קר•טכ״ת ז״ל הראו קעתצנק;•.
דבפס׳ שבס פ׳ ביב ד״ק לא ע^ על
זס־דן

מטש קללם פבי^ .שירי בכבוד סצש .אכן הרפ^ס
שכ׳ ושם קדאב׳ד .
ז״ל .וב^ הנ״מ בשם
ם•׳ דמ״כ ו -טאוד מ^א
וכ״כ קמתבר לקלבק
אסיר לז■למתול .ח־נ יש ליישב דבפב׳
זצ'ל
שיט בצננגיה .ובמס׳ "פא בפרהשיא ר :מ
לטעב׳א אט ע־ברשס לחלק בין שיל' דשחיא .ה^ץ
טיעב״ן כ׳ נס׳ מנחל עז שער קעו־לק ^חלק דבש ט
יראה א״ע כאלו איט שיל ובלט ■י^ו^־ל  .וטייט ומש•
יועא ו״ק ע)רי■ש
שנס ם׳ כ״כ אכן לשון עגמי
’
בליטה מ:עע דנ-יער בלב ג״כ וצ״ע;

שב^ינ כשם קראב״ל .
(ה) ?״כ קנש} עשנה בשה
ש ^'.פ״ק י׳.
זכ״כ הנפי'י שם זיע׳
ו־ז^״ש מכון לדרש עעע היא שמס׳ קידו:ין ס״ם קסי
כרנא

כל-נא דאיקפד■ עחעם שלא קם «!
בר  wאנ
°׳  jpfiאם
לבא ליד שנאה .ומש״ב אשר לפעמי
פ' סשו׳ מהר״י ^רמא.

to w׳ בס׳ תשלים כ׳ שס
שנר!^,
אס סטרו שבצדו
)ט) 1ראיה מדור המע״ה אף ^:ב י

ומכ״זו לא עיס לאמטס לנק^
 fm waעמשפתמ שאול ויזו^ ב
 trnלשאול ft™ .טאל הלס של ש<
דוד ששאל ט^ע׳ י^׳א) ואף ט עת■
ט מקלל ט .אכן פכ״ז נטר לו נ
שאמר לשלעק גט m־ mאמ אשר
^^יש־ לו מטא אחר יצטרף ל»ה ש׳
(ץ ליאורה הה נראה סק
ועכשיו ^^"ר אין ס״ם ךאי[ ם
כלה לק אס לא הראה מטע לס'ו
ש׳ יים ס״ק כ״ט .א
ש״ך
זאיט אלא
דיזקא
פ!ש^י כשו״מ ^יש טן ("׳ח לשק י!!
כרפ״א טו״ד ובמו^^ שם .והנה כ
^נשכ״ן רק מקוסס vקצם גת
זע׳ «!״ס ס״ק ז׳ הז^  TOא)
ב) שש׳ כל הסל^ שטר מיו יו
שש׳ כל ^ל^י שטר בשי ע״פ .
עפודס מלמל כל הילמל אלא ה־אי !1:
על דירץ הלוסל־ס רק נש־א  ,mmזנזזו
ג^י
למק ולמדוי .ונוד^
ורא״ש ״״ל ■ושוודים לש  wtoהם ב

00

^׳

סכלמזן  ■'9מ״ן סי רסג ס״י
׳י 1׳ ו ן

תצר

משמר

קידושין סימן פד

ענין של עונג שכת ,וא״כ צ״ב :מה הוא הלשון
"משום כבוד שבת" שאמרו על זה י
וכשדברנו כל הנ״ל בלימוד הרבים בס״ד

הראה א ,הלומדים שליט״א מש״כ אדוננו
סי,

הגר״א דיע״א בביאור הגר״א או״ח
תקכ״ט ס״א וזה לשון קדשו [על האמור שם
ברמ״א" :ואסור לאכול ממנחה ולמעלה בערב

יום טוב ,כמו בשבת ,שזהו מכלל הכבוד"]:
"לשון הרמב״ם בפ׳ ל׳ מהלכות שבת :ארבעה
דברים נאמרו בשבת ,שנים מן התורה ,ושנים
מדברי סופרים והן מפורשים ע״י הנביאים.
 £שבתורה — זכור ושמור ,ושנתפרשו ע״י
הנביאים — כבוד ועונג ,שנאמר וקראת לשבת
עונג לקדוש ה׳ מכובד ,איזהו כבוד כר שימנע
אדם מן המנחה ולמעלה מלקבוע סעודה כר,
ור״ל עונג הוא בשבת עצמו ,וכבוד הוא

בע״ש ,וכן כסות נקי׳ ע״ש ,וז״ש בשבת עונג
ובי״ב כבוד לבד וכנ״ל" ,עכ״ל הגר״א.
ומש״ב הגר״א "וכנ״ל" — היינו מש״כ
שם לעיל מינה בד״ה וצריך כר [לשון השו״ע:
״וצריך לכבדו ולענגו — [את היו״ט] — כמו
בשבת"]" :ת״כ מקרא קדש קדשהו ובמה אתה
מקדשו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה וע״ש פ׳

^.אמור פרשה י״ב וכ״ה בספרי וכ״מ בגמרא
wשאמרו בפט״ז דשבת מאי דכתיב לקדוש ה׳
מכובד זה יה״כ שאין בו כו׳ כבדהו בכסות נקי׳
הא בשאר יו״ט צריך מאכל ומשתה וכסות נקי׳
וז״ש כמו בשבת כמ״ש וקראת לשבת עונג
לקדוש ה׳ מכובד ולא הזכיר יו״ט ש״מ שבכלל

שבת הוא ובשניהם נאמר מקרא קודש" ,עכ״ל

אדוננו הגר״א זיע״א.
הרי שמבואר להדיא בדברי הגר״א ש״עונג
הוא בשבת עצמו ,וכבוד הוא בע״ש",
ולכאורה הן הן הדברים הנ״ל המובאים בשם

מרן הגרי״ז.

והגד״א כתב" :וז״ש בשבת עונג ,ובי״ב
כבוד לבד" .ולכאורה הכוונה שבי״כ אין עונג
דמאכל ומשתה ,אלא רק כבוד ,דמכבדו בכסות
נקי׳ ,וזה כבד מערב יו״כ .וצ״ב שאמנם כן
דהכנת הכסות נקי׳ מערב יו״כ הוי גדר כבוד,
אבל כשלבוש ביו״ב בכסות נקי׳ — למה לא
ייקרא זה עונג ,וכמו בהדלקת הנר ,שהדלקתו
מע״ש הוא כבוד ,אמנם הנר הדלוק בשבת הוא
עונג ,וכמשנ״ת לעיל בשם הגרי״ז .ואולי
לבישת כסות נקי׳ אינה ענין של עונג ,דלא
דמיא לאכילה ושתי׳.
ועכ״פ ' כשלא אטרחוהו רבנן גם ביו״ב
[כמו בשבת] להתפלל י״ח ,אלא רק ז׳ ברכות,
להמבואר בסוגיין דברכות כ״א א׳ דמשום כבוד

שבת לא אטרחוהו ,הכי נמי יתפרש כן גם ביו״ב
שמשום כבוד יו״כ לא אטרחוהו.
וצ״ת כנ״ל :הלא זה הוא ענין שבשבת ויו״ב
עצמו ,לא מערב שבת וערב יו״כ ,ומה שבשבת
עצמו — הלא הוא גדר עונג ,ולמה קראו לזה
בסוגיא דברכות כ״א א׳ ״משום כבוד שבת״ ?
וכפה״נ יש לי כאן איזה טעות בהבנת
דבריהם הקדושים של הגר״א והגרי״ז הנ״ל.
ואבקשה נא להאיר עיני בזה.

סימן פד
"ורחמנא אמר ואדזבת לרעך כמוך"

קידושין

מ״א א׳ "דאמר רב יהודה אמר
רב :אסור לאדם שיקדש את האשה

עד שיראנה ,שמא יראה בה דבר מגונה,
ותתגנה עליו ,ורחמנא אמר ואהבת לרעך
כמוך".

ועיין רמב״ס הל׳ אישות פ״ג הי״ט.

הנה ראיתי בס״ד בספל קר אחד שמאריך שליט״א
לדבר ע״ד שאלה ששואל :מה יש בציור חכמים
שיאהב את אשמו כגופו [ברמב״ם פ״י מאישות
הי״ט ,למי הבנמו ברמב״ס הזה ,מיין להלן במכתב
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קידושין סימן פד

בס״ד] ,יומר מהחיוב של מורה "ואהבת לרעך
כמוך״ן וכחבמי לו על זה בס״ד ,והנני שמס ומודה.
להשי״ח שיכול אני להדפיס כאן מכחב נסמד זה.

מכתב

בס״ד יום ג ,וצא ה' כסלו משס״ט
שלומכון לעלם ישגא לחדאי

בענין האוהב אמ אשמו כגופו שסלפל סם כבוד
הדר״ג שליט״א בספרו הקדוש.
_לענ״ד הנני צר׳יך להסביר לעצמי ,שאין כאן שום
שאלה ונןושיא על הגמרא הקדושה דיבמומ
•
ס״ב ב׳ וסנהדרין ע״ו ב' ,דבגמרא נאמר רק זאת
דמ״ר דהאוהב אח אשמו כגופו והמכבדה יומר
מגופו עליו הכמוב אומר וידעם ט שלים אהלך ,לא
אמרו כאן מקור לחיוב אהבס אשמו כגופו מהפסוק
וידעת ט שלום אהלן ,אלא שמי שיקיים בא^מו אמ
מצות המורה הקרושה "ואהבת לרעך כמוך" גילו
לנו מז״ל הק'^ו^^ם שזוכה עי״ז ל״וידעת ט שלום
אהלך" ,ובגמרא הקדישה הזו לא נמבאר שוס מיוב
נוסף של אהבה לאשמו ימר על המיוב של "ואהבה
לרעך כמוך ,אלא רק ממן שכרו [וכמו בהמשך
שם ב״האוהב אס שכניו" ,שאין בשמיו מוספת סיוב,
אלא רק נמבאר ממן שכרו בעוה״ז] ,וכמו שמסתמא
• יש עוד גמרות כאלו ,שהעושה כן וכך בשצוחה על

זה המורה הקדושה] זוכה

לכך

וכך.

וצא וראה כמה הדבר מדוקדק בלשונות הרמב״ם
שכחב בהלכוח דעות פ״ו ה״ג במצות "ואהבת
לרעך כמוך שחייב אדם לאהוב כל אחד ואמד
מישראל כגופו ,ובהלכות אישות פט״ו הי״ט כתב
אוחו לשון ממש של חיוב אהבח אשמו כגופו,
הרי מה שמייב לאשמו לאהבה אומה כגופו בדיוק
אומו דבר חייב לכל אדם מישראל לאהוב אומו
כגופו ,ואין

באשמו מוספת סיוב.

תצז

הלוי

הרמב״ס כתב "וק ציוו «מיס שיהי׳ אדם מכבד
את אשמו יתר מגופו ואוהבה כגופו ,"...חידוש פלא
שאומר "ציוו חכמים״^על "אוהבה כגופו" ,והלא
היא מצות התורה הקדשה ,ולא רק "ציוו חכמים",
ואם באת לומר שהרמב״ם כומב כאן באשמו ■שיש
חיוטס נוספים של אהבה ,מציוד חכמים ,יתר על
כל איש ישראל [כמו שחמרו בספרם היקר למטא
דו^^אות מחפות לזה] — הלא הרמב״ם עצמו
נעל את הדלת מלומר כך בזה שכתב בהל' דעות
פ״ו ה״ג "מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד

ואחד משראל כגו פו ,שנאמר ואהבת לרעך

כמוך",

באשתו כתב שיהי׳ "אוהבה כגופו" ,אומו
לשון ואותו חיוב כמו באהבת כל אמד ואחדי מישראל,

ואם רצונך לדעח איך מקיימים אח המצוח עשה
דאורייתא לאהוב כל אחד מישראל כגופו — הנה
הרמב״ס שם בהלכות דעוח מבאר לנו" :לפיכך
צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו שהוא חס
על ממק עצמו ורוצה בכבוד עצמו ,"...ולכן כשכתב
הרמב״ס בהל ,אישות שמצומו לאהוב את אשמו
כגופי /סמך על מה שכבר הקדים לבאר בהלכות

דעות איך אומים כגופו ,ואין כאן מוספת חיוב
באשתו ,אלא שהלומד הנבון שואל :מה זה "ציוו
חכמים" על אהבה לאשמו כגופו שהיא מדאורייתא
[מ״ואהבת לרעך כמוך ,כמשנ״ת ,ולא ישר] ,ובין
אם נדע "שוב לזה וטן אם לא נדע ,וצטרך לח^
למחיית המתים במהרה לשאול זאת
דסנהדרץ נ״א ב ,וגרש״י שם ,עכ״פ

מהרמב״ס ,כהא

אין

לנו כאן

ברמב״ם שוס משמעות שיש חיוב אהבה באשמו
יותר מבכל אמד ואחד מישראל ,וההצעות בספר

לנפקא מינהיס לענ״ד הן פשוט חידודם קודם
לליבונס היטב [עד שיסתרו את דבר" ,׳הלמני צדיק
חסד ויוטמני ,ואודה לו בשמחה רבה ועטמה ,ט

רק אח רצון הבורא ת״ש אנחנו רוצים לדעת
לא סברות כרסיות ,כמשנ״ת היטב ב״אור ישראל"
בדיוק,

ע״י רבי איצל׳ה פטרבוגר זיע״א].

הלשון הוא

יתכן שלא רחוק מלשמוע בטאור לשון הרמב״ס
"וכן צוו חכמים" שקאי על דסמיך לי" ,שיה"

את אשמו כגופו" [כדבר פשוט שחייב לעשות כן
מדכמב רחמנא "ואהבת לרעך כמוך"] עליו הכתוב
אומר [בדברי קבלה] וידעת ט שלום אהלך ,ואילו

אדם מכבד את אשמו ימר מגופו" ,שזה באמת "צוו
חכמים" בבחיתא של "ומכבדה יומר מגופו" ,ואגב
זה הסמיך הרמב״ס "ואוהבה כגופו" ,שהדין של
"ואהבת לרעך כמוך" בנוגע לאשמו הוא "כגופו",

אלא אי קשיא הא קשיא ,שברמב״ס
לא כמו בגמרא ,שבגמרא אמרו" :האוהב
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לא כמו ד״מכבדה" יומר מגופו ,ומרן הגרי״ז
כמובן ,שיבוא למדן יומר גדול ויאמר תירוץ יומר
טוב ,ואנן נאמר שכשיבוא הרתב״ם יבאר לנו היטב.
אבל עכ״ס מה שנוגע לנו לדינא להלכה למעשה
ללמוד מדברי הרמב״ם הקדושים הללו הוא ,שאין
חיוב אהבה לאשמו יומר גדול מלכל אתד ואשד
מישראל ,אלא זה וזה הוא "כגופו" ,כדכתב הרמב״ס
יאמר,

כאן וכאן,

וכמשנ״ח היטב בס״ד.

והבבי על שואל :אם אק כלם הדברים ונאמרים
בזה ,ויבוא מישהו ויאמר שיש חיובים נוספים
באהבת איש לאשתו יומר מאהבת כל אחד ואחד
מישראל — האס על דבר כזה ג״כ יאמר החזו״א
הקדוש שיש בזה בל מוסיף ,להוסיף דין דאור״מא
שלא קייס ,כמו שכתב בתכתב המפורסם למרן האבי
עזרי ,בעלן קרבן שמחה ברגל ,שלומר שיש חיוב
פה מן המורה עוברים בבל מוסיף?

וכבר שאלחי שאלה סו בעלן אמר מקמי הרב
שליט״א ,ועדין לא קבלתי לזה משובה

מאהבה.

אודות מסתבו לבעל חשוקי חמד שליט״א ,גם בעיני
נראה פשוט בדברי תעב״ת ,וקרא ושתעתתא מסייע
למעכ״ת ,קךא ,דכתיב ואהבת לרעך "במוך" ,ולדעתי אק
הכחל בק "בכור" או "בנופך" .שמעתתא ,בקידושין
מ״א .אסור לקדש עד שיראנד שמא תתגנה והתורה
אמרה ואהבת לרעך כמוך^ ואי ם״ר ויש חיוב פרטי
יותר על אהבתה ,אף אם הוא יאהבה ככל א ,מישראל,
מ״מ אהבה יהירה ודאי יהא קשה לו לקיים ,ודמכשול
שכיח טפי מה ,אע״כ כדברי מעכ״ת.

מה שהקשו דקדוק לשק רמב״ם "צוו חכמים שיהא
מכבד וכו" והרי אהבת ישראל דאורייתא ,תירוצו נסץ,

דאגב "תכב1ה" מןטי׳ גם להא בחד לישנא ,אך באמת
מציגו בכמה אורוניים על לשק הרמב״ם רפ״כ ^^ישות
"ציוו חכמים" שיתן נזונגיא ,אף דהוי דאוריתא ,שדרכו
ל^ט כן אף בדאריתא ,ע" יד איתן הנדפס ברתב״ם
ולנא ובתהדו׳ פתקל שם ,ושו״ת עמודי אש קננט׳ מקל

חובנ^^ם

דף

ה ,.ושו״ת אהל

שו״מ שהוא בספר "פללם ואגרומ משמר הלוי"
חלק רביעי הנדפס יחד עם ה״תורח זאב",
ושו״ר שהדפיסו זאח במשמר ולוי על

מקפ״ו בעלן הנחה
המורה פ׳ ט
לפני המזבח בבכורים_,בסוף העלן בעמוד חקפ״ז:
"ואם להרמב״ם לא צריך לנגוע במזבח עם הסל
של הביכורים ,ואנן ניקו ונימא שצריך ,הרי זו לכאורה
הוספה בעיקר המצוה ,והחזו״א יאמר על זה שזה
"בל מוסיף׳? !כבמכחב הידוע ע״ד מימישמחה].
עד כאן נדפס שם.

ומאד מעלין! ...ירחם ה׳!...

ושו״ר בס״ד דשאל הכא ,שרוצים לומר
ולא
שמדרבנן יש תיוב נוסף,
מדאוריימא ,ולא דמי לקרבן שממה והבאמ
מור״ס שהם מדאו^ייחא.
ושלחתי את הדברים הנ״ל לכבוד ג״א ב נש"
שליט״א,

השיבני משובה מאהבה:

וזאת

ק

אשר

יוסף

לר״י מולכו (נדפס

תקט״ז) אד״ע סי׳ ו.

עכ״ל כבוד

וכבר הארכחי טובא בס״ד ,והשי״ח שנותינו יאריך
בטוב ובנעימים להגות במקוח דת משעשעים.

מדרש״א

הלוי

דג״א

שליט״א.

ושוב חכ^תי במכתב מידינ״ע הגרמ״ז
שליט" א וזה לשונו:

סיד ליל בו וישב וותשס״ט
לה״ב מו״ר הגאק הגדול פאה׳די וכוי שליט״א
שלותכון שגא לעלם

אגרות קדשו ^להק ונהניתי תאד וביחוד תהתריים
הנפלאים שהראה ותתה בלשונות הרתב״ם בענק ואהבת

לרעך כתוך ,ואוהב את אשתו בגופו .וחשבתי
לתצוא ^ך• ל״שב בריוח ,ולא מצאתי .אך ביתיים
מצאתי כמה ת״ת בעייני מצוות האהבה שלא היו ידועים
אהבת גר שכתב הרתב״ם פ״ו מהל׳ דעות
לי ,כגון
ודד "ציוה על אדבת הגר כתו שצוה על אהבת שמו׳

דרבד

וכתב על זה בדגהות נתוקי מהרא״י (שנדפסו בםו
הליקיטים שבסוף הרמב״ם) דד״ל בלי גבול ותשא״ב
באהבת איש לרעדו נאמר כמוך /ובעי״ז בתב בוגדות
בני בניברן (שנדפסו שם) .אמנם ברמ^^ן עה״ת עה״פ
ואדבת לרעך כתוך כתב להדיא תם בגר תצות דאהבד

כבישראל עיי״ש .וטיק רב״ה סנהדרין דף ע״ו בו שכתב
להדיא תם באשתו אין תצות אובה יותר כמה שביאר
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תצט

הרמב״ם לענק שאר ישראל שכתב ו״ל האוהב את

את שתי נשיו וגו׳ דהקדים הנשים לילדים ,לפי שהי׳ חם

גופו,

על בניו יותר מעל נשיו וכו /עיי״ש .והעי^ במת׳ בר

אבל יתר על גופו לא שייך למימר ,שהרי אהבה דבר
המסור ללב היא ,ואין אדם יכול לאהוב את אחר יתר

הר״ש שליט״א שכשהעמידם יעקב לפני עשיו לא העמיד
תחילה כל בניו ואח״ב נשיו אלא מקודם לאה וילדיה

מגופו ,אבל לענק כיבוד דבר שאפשר הוא שחח יבול

ואח״ב רחל וילדיה וכו /וצ״ע.

אשתו בגופו ,כלומר שחם עליה במו שהוא חם על

_

לכבדה יתר מגופו במלבושים שנאים יותר משלו עב״ל.
ומש״כ הדר״ג שבספר החינוך לא הזכיר במצות

ועיק עוד בספר חרדיים פרק ט׳ ,י״נ .שיש לאהוב

ואהבת לרעך במוך שנוהג ב°רים ונקבות נפיתי לחפש

ת״ח,

קצת בספר החינוך אם יש עוד כאלו ,ומצאתי לע״ע שגי

!והביא מחז״ל על יהושפט ואליהו עיי״ש] ובפרק ט׳.ל״ז

מקומות נוספים והם מצוה ר״ל ,ומצוה ר״מ ,עי״״ש .וצ״ע

ל״ח .כתב שיאהב את אביו ואמו אהבה עזה כדרך שהיו

ובירור.

ת״ח כבניו שנאמר ואהבת את ה׳ אלקיך לרבות

___

הם אוהבים אותו.
מ״ה,

כן ראיתי את דברי מו״ר הנחמדים בענק השם
יהודית ומתן וכו /ורק אציין שאיקלע לידי בם״ד ספר

כתובות נ״ב אם יכול לפדות את אשתו יותר מכדי דמיה

״אמת ליעקב״ עירובק ושם כותב הג,ר’(י קמנצקי זצ״ל

[כמו את עצמו] דאשתו כגופו ,ואע״פ שאק יכול לפדות

בדף נ״ד דשם מתן הוא שם של רשע [בהן הבעל] ולא

את אביו יותר מכדי דמיו ולא עיינתי כלל בזה .ואולי

מסקיגן בשמיה עיי״ש.

עוד ראיתי מובא שנחלקו הראשונים ניטין

שייך להנ״ל .וחיפשתי למצוא מי שידבר בענק קדימת

והנני ב״ח בהכנעה רבה

הצלה טםכנ״פ אם יש לאדם להקדים להציל את אשתו

לפני אביו ובניו ,דאף דאיש קודם לאשה להחיות וכו/
דלמא דוקא שאר אשד ,אבל אשתו שאני ובם׳

תלמידו ומעריצו

שערי

מ.ז .ברזם

אהק וישלח ל״ב כ״ג הביא מהחזקוני דהא דכתי׳ רקה

סימן פה
בענין תרומה גדולה ישנה .במחשבה
ובענין תמורה אינה במחשבה

•

קידושין מ״א ב

" ,ונכתוב רחמנא בתרומה

[דשלוחו של אדם כמותו] וניתו הנך

ונגמרו מיני ?,משום דאיכא למיפרך שכן ישנה

הרי הן מרומה ,כדאמריק (דמאי פ״ז מ״ד) לגבי
לקח «ן' מבין הכומיס ,ולהט קרי לי ,מחשבה משוס
דאינו מונה אומן .אי נמי נומן עיניו בצד זה ואוכל
בצד אמר".

במחשבה"...

ובבבורוח נ" ח ב׳
גומל

"דתניא אבא אלעזד בן

אומר:

"ונחשב

ובתום׳

לכם

תרומתכם״ — בשתי תרומות הכתוב מדבר:
אחת תרומה גדולה ,ואחת תרומת מעשר ,כשם

שהתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה ,אף
תרומת מעשר נטלת באומד ובמחשבה".

שם !ד״ה במחשבה]" :פ״ה נומן עיניו
בצד זה לשם מרומה ואוכל בצד זה,

ואע״״פ שלא הפריש [הוא הפירוש השני
שלפנינו] ,משמע שרוצה לומר משום דכחיב "ונחשב"
ושריק נמי
הפרשה,
שרי לאכול בלא
בשחיקה ,על ידי שנותן עיניו בצד זה ואוכל בצד

^5ש״י

זה ,וכל זה
ובדש״י שם ג״ט א ,כתב שגי פירושים על הא
דמרומה ניטלת במחשבה•" .במחשבה
— שמחשב ואומר שני לוגין שאני עמיד להפריש

עוד

משמר הלוי ־ קידושין שולזינגר ,משה מרדכי בן יצחק הלוי עמוד מס

נפקא

מ״ונחשב".

פירש לשון אמר נ^^:ש״׳י שלפנינו הוא הפירוש
הראשון] במחשבה שמחשב ואומר ב ,לוגין

ע״י תכנת אוצר החכמה

משנת אברהם

קט

מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.
ולפי הנ״ל נכונים דברי רבינו כמו שכתבתי בריש דברי ,ד״ה
ואס כנים.
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ואהבת לרעך כמוך

ולא

אמנע מלכתוב כאן תה שדקדקיזי בדברי הרתנ״ם מהלב׳

אבל פרק י״ד־א ,הנ״ל (הגס שאינו משתייך לדברים
שבסימן זה) .שבסיום דבריו כתב :ואע״פ שכל מצות אלו
מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים
שאתה רוצה שיעשו אותם לך אמרים ,עשה אתה אותם לאמיך
בתורה ובמצות ,עכ״ל .הנה בכאן מפרש הרמנ״ס ז״ל את
הניב כמוך למובן כפול ,א) שתעשה טוב לאחרים כמו שאתה
רוצה שיעשו אמרים לך ,והפירוש של כמוך הוא כגופך
וכעצמך ,והניב כמוך סובב אל ואהבת ב) אימתי אתה חייב
לאהוב את רעך אס הוא כמוך בתורה ובמצות ואם אינו כמוך
בתורה ובמצות אין עליך מובה לאכזבו .והניב כמוך אינו סובב
אל ואהבת אלא לרעך ,כלומר באיזה רעך אמרתי לך נזה
שהוא כתוך בתורה ובמצות .י‘ וצריך נאור איך יפרש הרמנ״ם
ניב אמד לשני ענינים ,ומהיכן הוציא הוא ז״ל דרשה זו.
'

1

*

*
‘

w

אולם בהלכ׳ דעות ו־ג כתב :מצוה על כל אדם לאהוב את
כל אמד ואמד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך
כמוך לפיכך צריך לספר בשנתו ולמוס על ממונו כאשר הוא
תם על מתון עצמו ורוצה בכבוד עצמו ,והמתכבד בקלון מבירו
אין לו מלק לעולם הבא ,עכ״ל .בכאן השמיט הרתב״ם ז״ל
לפרש כמוך בתורה ובמצות ,אלא כמוך כגופך וכעצמך .ומדבריו
שכתב כאן לאהוב את "כל אמד ואמד" מישראל ,נוטין שכוונתו
לשלול את מה שפירש נהלכ׳ אבל הנ״ל כמוך בתורה ובמצות"
והגהות מימונייות שם ,העיר והוסיף :ודוקא שהוא רעך
בתורה ובמצות אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכמה מצוה
לשנאותו שנאמר יראת הד׳ שנאת רע ,ואומר ,הלא משנאיך
הד׳ אשנא וגו׳ ,בפסמים קי״ג .וכנראה דבריו לקומים מספר
הסמ״ג מצוה ט׳ ,אלא שהסמ״ג לכאורה דייק זה מדכתיב
רעך שהוא רעך בתורה ובמצות .וגם כתב שהמצוה של ואהבת
לרעך היא שלא לעשות למברו דבר רע ,דעלך סני למברך לא
תעביד ,ע״ש .ובע״כ שגס הסמ״ג מפרש את ניב כמוך כפירוש
הב׳ של הרמב״ם הנ״ל לכן אין במשמעות כמוך ,במיוב ,כלומר
לעשות לו טובות בחיוב כמו שאתה מפן בטובתה ,אלא ואהבת
לרעך אם הוא כמוך בתורה ובמצות ,ואם לאו עליך לשנוא
אותו .י וכן בספר המצות מצוה ר״ו לא הזכיר מהפירוש ב) של
ניב כמוך אלא כתב :לאהוב קצתנו את קצתנו כתו שנאהב
עצמנו ושתהי׳ ממלתי ואהבתי לאמי כמתלתי ואהבתי לעצמי
נמתוט וגופו וכל מה שיהי׳ ברשותו או ירצה אותו וכל תה
שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו וכל תה שאשנא לעצמי או
למי שידבק בי אשנא לו כמוהו והוא אמרו יתברך ואהבת
לרעך כמוך .עכ״ל כפי הססתיצ של הגר״מ העליר ז״ל.
וביראים סימן רנ״ד כתב :ואהבת לרעך כתוך ,שלא לעשות
דבר רע ולא לאמור דבר המסור ללבו ,כלומר ,שלא
יאמר אדם למבירו דבר המצער את לבו — וא״ת איך אדע
וכי נביא אני — פיר׳ איך אדע שדבר זה יצער את לנו —
לכך נאמר ,כמוך ,פירוש מתך תלמד דבר שאתה יודע שמסור
ללבך ,והיינו דאמרינן דעלך סני למברך לא תעמד .ענין אמר,
למדנו מכאן שמצווים ישראל לאהוב את מבריהם להיות בלב
טוב זה עם זה ,יכול לכל ת״ל כתוך לרעך שהוא כתוך,
שמכניס עצמו בעול השמים ואוהב מצות כמוך ,אבל אס הוא
רשע אינך מצווה לאהבו כי מצוה לשנאותו כדכתיב יראת
הד׳ שנאת רע וכתיב הלא משנאיך הד׳ אשנא וגו׳ ,עכ״ל.
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מבואר שבפי׳ האמרון מפרש היראים את ניב כתוך כמו
שמפרש הרמב״ס נהלכ׳ אבל הנ״ל ,אלא במקום שהרתב״ם
מפרש מת הניב בשני פירושים ,מפרשהו היראים רק בפירוש
אמד ,כלומר ,ואהבת לרעך — מצוה לאהוב את מברך —
ולא יותר ,ולא כמו שפיר׳ הרתנ״ס שכל מה שאתה רוצה
שיעשו אמרים לך ,עליך לעשות לחברך ,אלא המצוה מסתייגת
באהבה גרידא ,כי אין לדייק את המיוב של העשייה מנע
כמוך ,כי זה הניב תשמעו — כתוך ,לרעך שהוא בתורה ומצות
כמוך ,ואת זה שאינו בתורה ובמצות עליך לשנוא.

ובברי לברר את השטות של הפוסקים הנ״ל עלינו לדעת
בראשונה מאין הוציאו הרמנ״ס והסמ״ג והיראים
את הפירוש שפירשו בניב כמוך ,כמוך בתורה ובמצות ,הלא
הפירוש הפשוט בניב כתוך הוא כגופך ,כעצמך ,והגם שגס
הרשנ״ס עה״ת המפרש רק בדרך פשוט מפרש :ואהבת לרעך,
רעך הוא אם טוב הוא אבל לא אם הוא רשע כדכתיב יראת
הד׳ שנאת רע ,אבל אס הרמנ״ם מפרש פשטו של המקרא
כך ,מאין הוציא את פירושו הא׳ :כל הדברים שאתה מוצה
שיעשו אותם אמרים לך ,עשה אתה אותם לאמיך ,והי׳ לו
לפרש שהמצוה אינה בעשייה אלא נאהבת הלב בלבד ,כמו
שפירש היראים הנ״ל.

ואהבת לרעו־ ,דוקא אם הוא — כמוך במצות
ונראה שהמקור לדברי כל הראשונים הנ״ל האומרים שהמצוה
היא דוקא בזמן ש רעך הוא כמוך בתורה ובמצות,
הוא באבות דר׳ נתן פרק ששה עשר בסוף ,וז״ל :ושנאת
הבריות כיצד ,מלמד שלא יכוון אדם לומר אהוב את המכמים
ושנוא את התלמידים ,אהוב את התלמידים ושנוא את עמי
האיץ אלא אהוב את כלס ושנוא את האפיקורסין והמסיתים
ואת המדימין וכן המוסרים ,וכן דוד הוא אומר משנאיך הד׳
אשנא ותתקומתיך ‘אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים
היו לי .הלא הוא אותר ואהבת לרעך כמוך אני הד׳ ,מה
טעם כי אני בראתיו ,ואס עושה תעשה עמך אתה אוהבו ואם
לאו אי אתה אוהבו ,וכו׳.
ובמאמר הנ״ל באדר״נ יש בהשקפה ראשונה סתירה מיני׳
ובי׳ ,דבי־ישא נאתר אהוב את כלם ושנוא רק את
האפיקורסין והמסיתים והמדימין ואת המוסרים ,ובסיפא נאתר
דכל מי שאינו עושה תעשה עמך אי אתה אוהבו ,ונזה כלול
כל בעל עבירה ולאו דוקא הפושעים הכי גדולים כאפיקורסין
והמדימין והמסיתים והמוסרים .כדאיתא בנ״ק אקרי כאן ונשיא
בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ,משמע דעל הגזילה .שגזל,
אמילו פעם אמת ,הרי הוא בכלל לא עשה מעשה עמו .והגס
דבאנות דר׳ נתן ישנן נוסמאות שונות ,ואי אפשר לדעת אם
אין כאן מסר או יתיר ,אבל כפי הגירסא אשר לפנינו תתבאר
שיש ג׳ ענינים :א) אהבה ,ב) שנאה ,ג) מצב שאין נו לא אהבה
ולא שנאה .ובכן יתפרש המאמר הנ״ל ,שש מצוה לאהוב את
כל אמד ואמד משראל ,בין מכם ונין תלמיד ,ואפילו את העם
הארץ .וש מצוה לשנוא את האפיקורסין ואת המסיתים ואת
המדימין ואת המוסרים ,ואלו שאינם עושים מעשה עמך ,אין
לאהוע אותם עס לא לשטא אותם ,כסיום המאמר הנ״ל1 :אם
לאו אי אתה או^בג ,כלומר ,אבל אין גם לשנוא אותם.

והדרש של האבדר״נ יש לפרש שיוצא מניב רעך ,כלומר ,שאינו
נכלל רעך אס אינו עושה מעשה עמך ,או מהניב כמוך,
כלומר ,דוקא לרעך שהוא כמוך ,או מהניב אני הד׳ ,כלומר,
כולכם חייבים בכבוד ונאהבת הד׳ ,כעין דדי־שינן ביבמות ה׳:
תוס׳ שם ד״ה כולכם .ויהי׳ הפיר׳ דרק לזה שהוא יודע ומבין
שאני בראתיו ומוזהר בכבודי ונאהבת? אתה צריך לאהב.
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טשג^

ניב רעך ,אם כולל גם נכרי

■

והנה מהנינ .רעך ,קשה לומר שממעט את מי שאינו עושה
מעשה עמו ,דהלא לא ממעטינן תנינ רעך  .דכתיב כי .יגת
שור אש את שור רעהו ,אלא שור של הקדש ושור של עהו״ם
בלבד ולא שור של חי שאינו עושה מעשה עמו ,נ״ק ל״ח .האמנם
שנרנינו נקיי פרשת יתרו נקרא דלא תענה ברעך עד שקר
כתוב :לא אמר נאתיך כמשפט הכתובים ,לא תשיך לאחיך.

לכל אנידת אחיך וכיו״ב ,כי שם היו דורשים אחיך ולא .עמו״ם
וכאן הזהיר אפילו על עכו״ס ,כי כן מצאנו ושאלו איש מאת
רעהו ,והוא נאמר על המצריים ,עכ״ל .מבואר מדבריו דני□
רעהו כולל גם עכו״ם ,והגס דקשה מהא דב״ק הנ״ל וי״ל.
כדאיתא התם ראה ויתר גויס ,עמד והתיר ממונם לישראל,
כלומר ,לעולם רעהו כולל גם עכו״ם ,והא דשור של ישראל
שנגח שור שלהם פטור משוס דעמד והתיר ממונם .אולם ימי

הרבינו בתיי הנ״ל כמעט תמוהים דהא הוא ז "ל נעצמו כחג
נפרשת בא ,י״א ,וישאלו איש מאת רעהו וגו׳ :ומה שהזכיר
לשון רעהו ורעותה ,יראה לי שקודם מתן תורה היו כל הנריזת
חברים כאחד ,אבל לאחר מתן תורה שהחזיר הקב״ה את התורה
על כל אריה ולשון ולא קבלוה עד שקנלוהו ישראל ,יצאו כל שאר
האומות מן האחוה והריעות ונשאר השם הזה נעם ישראל {;לנד
שנקראו אתים ורעים למקום ,הוא שכתוב למען אחי ורעי וכר,
ע״ש .הרי שלפי דבריו הניב רעך אינו תתיחס אלא לישראל
בלבד ,ואיך אפשר שרעך הכתוב בעשרת הדברות מוסב גם על
עכו״ס .וגס הראי׳ שהניא מקרא דוישאלו איש מאת רעהו,
מופרכת מדברי עצמו ,דשאני התם דלפני הדבור נאמר מקרא
זה ואז היו כל הבריות חברים ,מה שאין כן בקרא דעשרת
הדברות שרק לישראל נתן.

וביותר לא זכיתי להבין את דברי רנינו בחיי ז״ל שכתב דרעך
הכתוב גבי לא תענה מרבה את העכו״ם ,א״כ מה

דוקא לא תענה הא בקרא דסמוך לי׳ כתיב לא תחמוד אשת ■רעיך
וענדו — וכל אשר לרעך ,א״כ החומד לדבר השייך לעכו״ס

עובר נלאו .וזה לא שמענו .דהא לאו דוקא על לא תחמוד • אלא
אפילו על גזל עכו״ס יש דעות שאינו מן התורה .וגס שס
נפרשת קדושים כתיב אשר ינאף את אשת רעהו ,ודרשינן הרע
לאשת עכו״ס ,סנהדרין נ״ב :וע״ש נתוס׳ .ודוקא ג3י ניאוף
איצטרך קרא למעט את אשת עכו״ם משום •דבדנרות כתב לא
תנאף סתמא ,אבל באלו הדברות שהתורה פרטה ,רעך ,לא

איצטרך עוד .קרא למעט את העכו״ם ,דמרעך אימעיט.

ודבר פלא ראיתי בתנא דבי אליהו רנא ,פרק ט״ו ,וז״ל :באחד
שאתר לי רני ,תעשה שמכרתי לעכו״ם אחד ארבעה כורין
של תמרים ומדדתי לו בבית אפל מחצה על תחצה ואתר לי אלוקים

על השמים ואתה יודע על חדה שאתה מודד לי ,ומתוך שמדדתי

לו בבית אפל חסרתי לו שלשה סאין של תמרים ,ולאחר כך
נטלתי המעות ולקחתי בהן כד אחד של שמן והנחתי אותו במקום
שמכרתי התמרים לעכו״ם ,נקרע הכד ונשפך השמן והלך לו.

אמרתי לו בני כתיב לא תעשוק את רעך ולא תגזול וגו׳ רעך
הרי הוא כאחיך ואחיך הרי הוא כרעך ,הא למדת שגזל עכו״ם
אסור כי גזל הוא ,עכ״ל .תפורש שגזל עכו״ם אסור מן התורה
ורעך משמעו גס עכו״ם ,ולא ראיתי למי שהוא שהעיר מזה.
ובדי שלא תהי׳ סתירה ותמיה בדברי רנינו בחיי ,אפשר
לומר דכוונתו .דניב ברעך של לא תענה אי אפשר
לפרש כמשמעו רעך חנירך ואוהבך ,דאין אדם תעיד שקד
נאוהנו ,וגם אין לפרש לא תענה עד שקר לטובת רעך,
דהול״ל לא תענה לרעך וגו׳ ,ועוד הא האיסור הוא

גי!

שמעיד שקר לטובה ובין שמעיד לרעה ,ובע׳׳כ שאין המג
רעך שבכאן מתפרש כפשוטו ,וכיון שיצא מפשוטו שוב מוסנ
אכל אדם ,ולזה מביא ראי׳ תקרא דוישאלו איש מאת רעהו,

אברהם
דגם שם אין הניב רעהו תתפרש כפשוטו ,והכוונה
הנאמר שם הוא היפך ממשמעו ,יהצו הי׳ לשאול יק
ולא מישראל.
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 .אולם ברור מדברי ובינו בחיי הנ״ל שלאחר מת /י*-ד
<• ?//ן

נשאר השם "רעך בעם ישראל בלבד וכו׳"
׳
כל אחד מישראל המשתייך לעם ישראל נקרא בשי> /זו>
ואין שם רעך נופל רק על מי שהוא בתורה ונמצk(k /

גם החוטא נקרא נשם רעך כי גם החוטאים נכ/7
ישראל הם ,לכן הדין של כי יגח שור איש את שוו רקן
אינו תוגבל להטובים והישרים שבישראל לבד ,ולכן א׳

ץ</

שהדרשה

הנ״ל שבאבות

דר׳

נתן

אס

עושה

>1

מעשר,

אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו נדרש חניק לז<
ונע״ב דהילפותא הוא או מניב כמוך או מאם ה־' יע
בד״ה והדרש ,אלא דיש חילוק ,דאי ילפינן מאני הי',
של המקרא הוא ואהבת לרעך כמוך ,כלומר ,שתע&ה <
לאחרים כמו שאתה רוצה

שיעשו אחרים לך ,ואני הד׳ /!/׳!ן

שהתצוה זו היא דוקא אם חבירך הוא בתורה ובחצו<י )fn

אס הילפותא שהמצוה הוא דוקא לאלו שהם בתורה

כמותך

הוא

מניב כמוך ,חין החיוב

לעשות טובה

לחבירך כשם שאתה רוצה שאחריס יעשו לך ,אלא הי׳?וה
הוא ואהבת לרעך ,אהבה גרידא ,כאמור לתעלה בשיטת <^!0J

ומעתה

מתבאר דדברי הרמב״ס ז״ל מקורס

נאנויע ?S

נתן הנ״ל ,כלומר לאחר שהסברנו לתעלר .רה
.ובמאמר הנ״ל״ שבאדר״ן נאתר שישנן ג׳ חלוקות ,א)
ב) שנאה ,ג) לא אהבה ולא שנאה ,תובן מה שכתוב
אבל י״ד-א ,ואע״פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי כ/
ואהבת לרעך כתוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו
לך אחרים עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצות,
אהבה בפועל בעשיית הטוב כשם שאתה .רוצה ל^צמ"/

מצווה על אלו שהם בתורה ובמצות ,וזה <לתד
כנ״ל ,נאדר״ג ,וכמוך פיר׳ כעצמך וכגופך.

ה(<

תאן־,

ך׳

׳*)1

ובהלכות דעות ו-ג ,שם התדובר תאהבה לכל ״אחי
מישראל ,כלומר גס מאלו שאינם בתורה
— אבל אינם חן המדיחין והחסיתין והאפיקורסים והמסר■)

— אותם אתה מצווה לאהוב כגופך ,לא באופן חיוני אלא f׳>0ר
בשב^ ,כלומר ,לא בגנותו ,כלומר דאי אפשר לפרש
בשבחו ברעב ,דהא אמרו אל יספר אדם בטובתו של ח?׳רן
שמתוך שנתו אתה בא לידי גנותו ,ולחוס על ממונו ,נ/אי
שלא לגרוס  .לו היזק ,ורוצה בכבוד עצתו ,כלומר א/,
מכבד את עצמו ,ואין אדם בר דעת שיאמר על עצא
צדיק אני חכם ,אלא שחין אדם מבזה את עצמו ,ע?
אלו הנכללים בהניבים של ״לכל אחד והחד״ אתה
שלא לב^ות^^ ולזה הרמב״ס נותן טעם ,שהמתכבד <ק/ו/

?yap

חבירו אין לו חלק לעולם הנא ,לכן אם תספר
שלא לשם תוכחה הוא כשאתה מספר לאחרים ,הרי -y#
תתכבד בקלון הנירו ,וזה הוא החלוקה הג׳ אשר ^?י-״ן
׳-
לא אהבה ולא שנאה.
ומה שכתב נספר המצות שהמצוה הוא בתורה לאה?/
חבירך 'כגופך וכעצתך חתיחס אל אלו שהם
ובחצות ,ולא פירש בכאן את הפרט ,כי סמך על וזה ל,,

נהל׳ אבל ונהלכ׳ דעות הנ״ל.

[ואצלי יש ספק מה

T׳
Iנ,׳

נסהת״צ שם בריש דבריו :לאהוב קצתנו את קציז<ו
שהוא מתורגם מערבית לעברית והכוונה אש את ון>ירן

לא הי׳ כתוב בערבית לאהוב את חצתכוי ,כלומר 4ן
אחד ואחד אלא לקצת אנשים מאתנו ,אלו שהם •j.Mp

אם
לכל
תחצור! ,כי הבה .המוחלטת •המחייבת בעשיית הטוב
כמו שאתה 'עושה לעצמך ולגופך ,הוא רק ״לקצתנו״.

vf,

המב

משנת

לכל אחד ואחד ,והמתתם תירגם קצתינו את קצתינו משום

תאנה לו ,דברים י״ג-ט ,ודרשו בספרי רוובא נרש״י עה״ת,

שבהרבה מקומות אחרים בהספר המצות השתמש הרמנ״ם
נגיב זה ,ולוק ותשכח ,ואין זו אלא השערה חלה כמובן].

לא תאהבנו ,לפי שנאמר ואהבת לרעך כמוך את זה לא
תאהב ע״ש ,ואי אמרת למצוה לשנוא כל חוטא ,למה לי
קרא למעט את המסית תלאשו ,וכן ממה שאתרו :אמר
קרא ואהבת לרעך כתוך ,ברור לו מיתה יהיה ,סנהלוין
מ״ה .ושם תיירי בחייב מיתת ב״ד ,שהוא חוטא גדול לכל
זאת מצווים אנו עליו נמצ״ע לואהבת לרעך.

שיטת הרמב״ם והיראים בנוגע לאהבת ישראל
וביותר הדברים מפורשים נפיה״מ להרמב״ם נסכהלרין פרק
החלק נהיסול שלשה עשר ,וזה לשונו :וכבר בארנוהו
'כאשר יאמין אלם אלה היסולות כולה וכתכרר כה אמוכתו
בה׳ הוא נכנס נכלל ישראל ומצוה לאהנו ולרחם עליו ולנהוג
עמו בכל מה שצוה הש״׳ת אש לתנירו מן אהנה ואתוה,
ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות
הטבע הגרוע ,הוא נענש כפי חטאיו אבל יש לו חלק
לעוה״ב ,והוא מפושעי ישראל■ ,וכשנתקלקל לאלם יסול מאלה
היסולות הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא צלוקי
ואפיקורס וקוצץ בנטיעות ,ומצוה לשנאו ,ועליו נאתר הלא
משנאיך ה׳ אשנא ,עכ״ל .הרי מפורש כנ״ל למה שאמרו
מצוה לשנא אותו היינו לוקא להכי הברוע שאינו תאמין
נעיקרי הלת והוא כופר בעיקר ואפיקורס.

ואפשר להעמיס פירוש הנ״ל בם בלברי היראים,
שם המלבר מהחלוקה נ׳ וג׳ אשר גאלר״ק
' ||אשר בחלוקה נ׳ ,היינו אלו שהוזכרו בהרמב״ם 3הלכ׳
^1אינס מליחין ומסיתץ וכו׳ אלא שחוטאים ,לאלו לא
רע ,והוא ' נכלל שאמר
ולאלו אשר בחלוקה ג׳
לשנוא ,אלא ללפי זה
החיוב של הנגבה בפועל
ובמצות.

־
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כלומר
ולאלו
לעות
תעשה

הלל לעלך סני לחברך לא ■ תעביד,
שבאלר״ק התסיתין והמדיחין מצוה
קשה לתה לא הביא היראים 'את
כלגופך ופלעצמך לאלו שהם ,בתורה

ואל תתמה מה ^זבתי ללכל השיטות יש מצוה של אהבה
באופן שלילי לאלו שבחלוקה ב׳ ,שהם חוטאים ,להרי
הרמנ״ס ז״ל פסק בהלכ׳ רוצח ל־י״ב ,לאוכל נבילות לתיאבון
מצוה להצילו /משום לאם אין אתה מצילו הרי זה כאילו
עשית לו רעה בפועל תה אסור כנ״ל ,אנל אוכל נבילות
להכעיס ,סובר הרמנ״ס ז״ל שהוא נין ,וממילא הוא בכלל
החלוקה הג׳ כמו מסיתין ומליחין ומצוה לשנוא אותו ,לכן
אין מצילין אותו .וראה נבה״ג הלכ׳ יין נסך ללת״ל אוכל
נבילות להכעיס אינו שן ,הבר לגם • לאוכל נבילות להכעיס
מחזירין לו אבילתו ע״׳ש ,משום לכל שאינו מין הרי הוא
ככלל חלוקה נ׳ ,שאסור לגרום לו היזק ,ואי החזרת אבילה
^לל מזיק הוא.
וגדולה מזו כתב נספר יל רמ״ה ז״ל בסנהלרי^ נ״ב :ל״ה
ומקשינן ואימא לעביל (הובא בשיטה מקובצת כתובות
ל״ח ).וז״ל :ואהבת לרעך כמוך ,וכל היכא לכשב רעך משמע
אפילו רשע שכתתייב מיתה אתה חייב לחזור אחר זכותו,
לברור לו מיתה יפה .ויש לפרש ואהבת לרעך לשון רעים
— הרי״ש קמוצה — שבך שנתחייבו מיתה ברור להם מיתה
יכה ,ע״ש.
ובמנחת חינוך מצוה רת״ג ,הביא את לברי הגמ״י הנ״ל
נהלכ׳ לעות ללאלס רשע שאינו מקבל תוכחה
מצוה לשנאותו ,ועל זה כתב המנ״ח ,ואף לאם מאמין בעיקרי
הלת לינו כאת וריע לכ״ד ,מכל מקום לענין חצוה זו
התורה גילתה למצוה לשנוא אותו ,ע״ש ,שיאה הרב בעל
מנ״ח \א ירל לברר את פרטי הלברים תה הוא הענין
של מצוה לשנוא את  .הרשעים ,אס בשנאה שבלב ולא במעשה,
ובאיזו רשעים נאמרו המרים ,ובהנ״ל תתבאר ביותוג
הדברים ברורים שלא כל הפושעים אינם כלולים נהמצוה
של ואהבת לרעך ,אלא התסיתין והמליחין
ואפיקורסים והמוסרים ,להא גבי מסית ומדיח כתיב לא

ואהבת לרעך  -ברור לו מיתה יפה
והתום׳ שם  p-wwל״ה ברור לו ,כתבו •.יש מפרשים
משום ללרעך ' כמוך לא שייך מחיים ,לחייך קודמין,
וי״ח משום לכתיב ברישא לקרא לא תקום ולא תטור ולשון
נרימה היינו מיתה כלאמרען לקמן נפרק ל׳ מיתות דף
נ״ב ,גבי נקום ינקם וכו׳ ' .מלבריהם משמע שחתרו אתרי
הטעם לחה תהי׳ כאן מצוה של ואהבת לרעך ,והוא תמוה
למה לא תהי׳ כאן מצוה ,הא אמרת שבתמוה זו כלול שכל
מה שאתה רוצה שאחרים יעשו לך העשה אתה לאחרים,
וממילא מונן כשם שאתה לא היית חפץ במיתה שאינה יפה
כך העשה לאחרים ,גס מה שכתבו וי״מ הראשונים למתיים
לא שייך ואהבת לרעך כמוך משום לחייך קודמין ,אינו מובן
לעל כאן לא נאתר' חייך קודמין אלא באופן שאם תקלים
את חיי חבירך לא תחיה אתה ,ועל זה אמרינן לאין אתה
חייב לעשות הטבה לחבירך .יותר" מאשר העשה לעצמך,
אבל אין זאת אומרת שאין אתה חייב להטיב ליבירך בשווה
עמך — כמוך ,ונערוך לנר הרגיש בזה.

ואפשר לומר ללכך חתרו ננ^לי התוס׳ אתרי טעם למה
יש כאן תצוה של ואהבת לרעך ,משום לחייבי מיתות
בי״ל הם חוטאים ופושעים שהתרו בהם ולא שנו מלואם
הרעה ,לאל״כ אי אפשר לנ״ל להמיתם ,והרי הס נכלל
פושעים שאינם ^קן^ולים שום תוכחה והתירו עצמן למיתה
נכלי למלאות את תאות לבם ,ובאלו הלא אין כאן מצוה
של ואהבת ,ונפרט לברור לו מיתה יפה תשמעו ,לא בלבל
שלא תסנב לו מיתה מגונה ,אלא שבה לברור להם שתה
יפה ,שהיא הטבה בפועל ,מגלר אכזבה שבחלוקה א׳ שהוזכרה
למעלה ,לכך התוס׳ חתרו אתרי טעם לזה.
שבתום׳ הנ״ל .נראה לפע״ל
ואשר לשש מפרשים
שכיוונו נדברים קצרים לענין רעיוני עמוק מאד,
כדלהלן • המקרא של וחי אחיך עמך התלמל לעת רע״ק
חייך קודמין כתיב גבי רייבית ,ויקרא כה־לו ,ולאו לוקא גבי
לבר שיש נו סכנת מיתה ,נשמע מזה שבכל לבר ולבר
חייך קלדמץ ,כלומר אתה הוא העיקר וחבירך הנצרך לטובתך
הוא הטפל ,נמצא שזה הכתוב מתנגל בהחלט אל המובן של
ואהבת לרעך כתוך ,בשווה עמך ולא פחות ממך ו^^צמ■^־,
ולפי השחה שאתה העיקר וקולם לכל לבר מחבירך ,כמעט
שלעולם לא יצוייר רצו של ואהבת לרעך כמוך בחיוב ובפועל
על המשקל שכתב החורס ז״ל בהלכ׳ אבל הנ״ל :כל ^^ם
שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אתה אותם
לאחיך ,ותובן שאלם עשר נעל כסף וזהב אין חונה עליו
ליתן מעושרו לחבירו עני לי שיה" חבשו עשר כמוש,
שאם יעשה כך לא יהי׳ הוא העיקר וחנירו הטפל אלא
בצל מה יהי׳ הוא הטפל כי של מעשרו הקלום ויזמרו
יעלה בעשרות ,ובשביל כך לא תירגם הלל לאותו נכרי שבא
לרחגי׳ו את הצו של ואהבת לרעך כתוך בחיוב ,אלא בשלילות,
ראה במהרש״א שבת ל״א .כי בשלילות אפשר לקיים את
הצו הזה יובלי לבטל את ההנחה היוצאת מקרא וחי אשד
עמך ,שאתה עיקר ואחיך הוא הטפל ,אבל בחיוב ,לרוב אין
במצאות לקיים העצוה שתעשה את חנירך שווה לך.
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ונקודה אתת ' יש ,שבה אפשר לקיים את הצו של ואהבת
לרעך כמוך בחיוב ממש ,והוא בנוגע למיתה יפה,
כי אין כוחי מתבטל מלהיות העיקר במה שמשתדל לברור מיתה
יפה לחנירו ,והגם שהוא רוצה שבבוא יום פקודתו למות
במיתה יפה ,אבל אין נפעילתו לברור מיתה יפה לחבירו משוס
נטול

קמג

בערכו

ונעצמו,

לכן

מפרשים

הי״מ

הראשונים

שכל

עיקרו של הצו דואהבת לרעך כמוך ,כלומר ,בשווה לך . ,לא
נאמר באופן חיובי אלא ללמד ברור לו מיתה יפה ,והגס
דתצד הדין אין אנו מחוייניס לעשות טובה בפועל באופן
חיוני להפושעים שנתחיינו סקילה על עון חמור ,בא הכתוב
ללמד דחונה עלינו לחש ' לטובתם בשעת מיתתם ,ואפשר
משוס דמיתתס מכפרת עליהם ,כדאמרינן בסנהדרין דף מ״ח
והטבה וכפרה בבת אחת באין ,ואפשר דהכפרה מתתלת
משעת וידוי ,דכל המומתין מתוודין ואינם עוד נגדר פושעים.
והיש מפרשים האחרונים שבתוס׳ הנ״ל אפשר דסנרו שיש
מציאות לקיים את הצו של ואהבת לרעך כמוך,
כמוך ממש בחיוב ,באלו הדברים שמנה אותם הרמב״ם בהלה׳
אבל שהס חסד שבגופו ,כגון :קור חולים והכנסת כלה
ולוית המת ,ד^ין בקיומם נטול לההנחה של חייך קודמין,
ומשתייך נהם הכלל י כל מה שאתה רוצה שאחרים יעשו לך
תעשה אתה לאחרים ,ואין הכרח שהקרא של ואהבת מתיתס
רק לענין ברור לו מיתה י יפה .אלא הטעם של ברור לו
מיתה יפה הוא משום דכתיב ברישא דקרא לא תקום ,רלשון
נקימה היינו מיתה כנ״ל.

ומשום זה אפשר לא הניא הרמנ״ם בהלכי דעות דהמצוה
של ואהבת הוא בחיוב ,אלא בשלילות ,משום דעל
פי רוב אין המצוה זו מתקיימת בחיוב רק בשלילות תלבד
העניניס המועטים שמנה בהלכי אבל בחסדים שבגופו ,ולא
רצה הרמב״ס י ז״ל לערבם יחד ,משוס שאין דינם שווה,
דבשלילות תיב אדם לאהוב את "כל אחד ואחד" לרבות אפילו
החוטאים ,בחוב אין חונה אלא לאלו שהם בתורה ובמצות,
כמבואר לעיל.

שיטת הרמב״ן בואהבת לרעך כמוך
והרמב״ן ז״ל עה״ת נפרשת קדושים שם כתב :ואחרי
כן יצווה שיאהב לו כמוהו ,וטעם ואהבת לרעך
כמוך ,הפלגה ,כי לא יקנל לב האדם שיאהב את יבירו
כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר נא ר׳ עקיבא ולמד חייך
קודמין לחיי חבירך ,אלא צותה התורה שיאהב חבירו בכל
ענין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב — ,וכן ואהבת לו
כמוך דגר שיהי׳ הפירוש להשוות אהבת שניהם ,בדעתו",
כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להטינו
בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה ,ואס יהי׳ אהבו בסל ,יחפוץ
שיזכה רעהו האהב לו בעושר ובנכסים וכבוד ובדעתי וחכמה,
ולא שישווה אליו ,אנל יהי׳ חפץ בלבו לעולם שיהי׳ הוא
יותר ממנוי בהל טובה ,ויצרה הכתב שלא תהי׳ פחיתות הקנאה
הזאת בלבו־ ,אנל יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם
עושה לנפשו ,ולא יתן שיעורין באהבה^ וע״כ אמר ביהונתן
כי אהבת נפשו אהבו ,י בעבור שהסיר מדת הקנאה רנלבר ואתר
כי אתה תמלוך על ישראל וגו׳ ,עכ׳ל בהעדר כמה מילים
שאינם צריכים לענינינו ע״ש.
תוכן ׳דבריו ז״ל ,כי י■ האמור ואהבת לרעך כמוך ,פירוש
כתוך וכעצמך ,׳אלא שהיב הזה — כמוך ■— הוא
בהפלגה ,כלומר אינו כמשמעו הפשוט ,משום שאי אפשר
לו לאדם לקיים זאת בפועל תירכי ,אללי כוונתו  .ג״כ כמו
שהסברתי לעיל נד״ה ואשר להיש אומרים ,שאם יבא אדם
לקיים את הצו הזה בפועל חוני ,לא י יתקיים כמוך בשווה

לך אלא הוא יהי׳ העיקר ואתה תהי׳ הטפל ,ועל ,זה מוסיף
הרמב״ן :וכבר נא רע״ק ולמד חייך דודמין ,באתה י צריך
להיות העיקר וחנירך הטפל .לכן פיר׳ הרמב״ן ז״ל דעיקר
המצוה הלזו אינה בפועל ובעשייה אלא ,בדעתו" כלומר,
מצוה על האדם שיחפוץ בלבו ובדעתו שתנירו ירכיש לו כל
מיני הטבה,

כשם

שהאדם חפץ

לעצמו ,שחבירו

יהי׳

עשיר

וחכם ונבון בלי שוס גבול ,כשם שהאדם חפץ לעצמו כל
מיני הטבה בלי גבול ,ואם האדם עני אל תעלה קנאה
בלבו לומר ,איך הנני מאחל עשרות לחניר־י ,ואהי׳ אני עני
והוא יהי׳ במעלה יתירה ממני ,אלא כשם י שהוא העני מאחל
עשרות בלי וגבול לעצמו כן יאחל לחנירו.
ומה שהביא הרמנ״ן ז״ל מיהונתן ושאול ,אין הפיר׳ שמצות
ואהבת לרעך כמוך צריכה להיות באותה אהה ללא
כל (.בול כאהבת יהונתן לדוד ,דהתם יהונתן הי׳ מאתל את
המלוכה לדוד ולא לעצמו ,כי רק מלך אחד יש במציאות,
וזה הוא יותר מכמוך ,אלא דשם כתב כי אהבת "נפשו"
אהנו ,וזו הא יותר מאהבת עצמו ,כשם שאמרו גבי מצות
אהבת הד׳ ,בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך ,אלא
שהרמנ״ן ז״ל חניא לראי׳ מקרא דיהונתן דאהנה המוחלטת
הוא בלי כל קנאה ולא לשיעורין ,וכן מתפרש הקרא דואהבת
לו כמוך ,דגר ,ויקרא י״ט־לד.

ולפי דברי הרמנ״ן ז״ל שאין מצות ואהבת י לרעך כמוך
מתנגדת לחייך יוד^ימין כי מצוה אהבה הוא בלב גרידא,
וחייך קודמין הוא בעשייה בפועל ,שב אין הכרח לומר כי״מ
הראשונים שבתוס׳ דמצות ואהבת לרעך כמוך מתיחסת אך
ורק לברור לו מיתה יפה ,אלא דמדרשא דאני הד׳ ,דדרשינן
נאדר״נ למעט את מי שאינו בתורה ובחצות ,שב תקשי למה
אמרינן ברור לו מיתה יפה לזה שנסקל על רשעתו ,ובע״כ
דהרמנ״ן יפרש כהי״מ האחרונים שנתוס׳ סנהדרין הנ״ל,
ודברי הרמנ״ן הנ״ל דומים בתוכנם לדברי הרמנ״ם ז״ל נספר
המצות שהבאתי לעיל ,ומה שכתב ישם נסה״מ :נממוט ובגופו
וכל מה שיהי׳ ברשותו וכו׳ ,אולי אין כוונתו בפועל בעשייה,
אלא בדעה ברצון ,כלומר שתחפוץ שגם לחנירך יהי׳ כמו
שיש לך.

עני המהפך בחררה ובא אחר ונוטלה עובר על
ואהבת לרעך כמוך
וראה בספרי על הס״ח חלק נ׳ דף קצ״ה .שהבאתי את
דברי הפמ״ג או״ח סי׳ קנ״ו שהסתפק אם העדר
הטבה הוא בהתנגדות להמ״ע של וארבת לרעך כמוך ,משום
דלפי תרגומו של הלל לחברך לא תעביד ,משמע שלא תעשה
לו רע אבל אס מונע את עצמו מלעשות לו טבה י אין כאן

התנגדות לואהנת לרעך ,וכתבתי שם שלא זכיתי .להב? את
דברי הפרי מגדים ,כי אין זה מסתבר־ שנא הכתב להזהיר
על סור תרע ולא לצוות על עשיית הטב ,וגם תקשי הלא
עשיית הרע כבר נאסר באיסורים שונים ואהבת י לרעך למאי
אתי ,ע״ש שהארכתי ,ואם נאתר כפירוש הרמנ״ן ה^^ל דמצוה
של ואהבת לרעך הוא דוקא בלב ושלא בפעולה חיובית אלא
ברצון הלב תליא מילתא ,שיחפוץ האדם שגם לחנירך יהי׳
טב כמוך ,א יש מקום לומר כבברי הפרי מדדים הנ״צ
עני המהפך נחרו־ה בא אחר
רש להעיר מהא
ונטלה נקרא רשע ,קידושין נ״יג ונתתונת מהרי״ט
ח״א על ^״ף נפרק סאומה נכ^ו^ ::ולא איתפרש היכא
נהי דשופיינא מקרא דכל דשופ אדרננן
אשכחן דנקרא
שרי למקרי לי׳ עבריינא אבל רשע ימצא לי׳ וכו׳ ,משמע

 rwirnדאין בזה אלא איסור ^ 4וכן (ושרש ב^ח סימן
רל״ז יחש ,בשחת חות יאיר סי׳ מ^ב מצדד שגם היורד

קמד
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לתוך אומנתו של מכירו אינו אסור מצד הדין אלא ממידת
חסידות בלכד ,וראה נתת״ס חו״ת סימן ס״א שדוחה דכריו
ע״ש ,אכל לדכרי כולם אין כאן מקום לאיסור מן התורה
ממש .וקשה ,הלא זה הנוטל את החררה עכ״פ עוכר אמצות
עשה דואהבת לרעך כמוך ,ואפילו לפי תרגומו של הלל,
לחברך לא תעביד ,דהא זה נרור שאם זה הנוטל את החררה
הי׳ מהפך בחררה לא הי׳ רוצה בשום אופן שיבא אחר
ויטלנה ,וא׳׳כ עבר אמצות עשה דאורייתא ,ולמה כתב המהרי״ט
דלא איתפו־ש היכא אשכחן דנקרא רשע ,וכי העובר על
מצ״ע אינו רשע .ועוד דיש דעות דדוקא בעני התהפך בחררה
ונא אחר ונטלה הוי רשע אנל לא 'בעשיר המהפך בחררה,
עי׳ בחו״מ סי׳ רל״ז ,ואחאי ,הא גס העשיר הנוטל את
החררה ,לא הי׳ רוצה שאתר יטלנה אם הוא הי׳ מהפך
בה ,ולמה אין בזה  ,משום מצות עשה דואהבת י לרעך כתוך.
ולפי פירושו של הרמב״ן ז״ל הנ״ל ,דהמצ״ע של ואהבת
אינה מתנגדת לחייך קודמין ,כי ואהבת הוא רק
בלב ,לא קשה כ״כ ,דאפשר דאין הנוטל את החררה עובר

על מצות עשה כי חייך קודתין כל עוד שאין בנטילה זו
משום גזילה ,והאיסור הוא רק מדרבנן ,והס אסרו רק בעני
המהפך אבל נעשיר הניחוהו אדיןי תורה.

8ן״לם לפי דעתי הפעוטה ,האיסור של עני המהפך בחררה
;וכו׳ הוא משום ואהבת לרעך כתוך ,כשס שאתה
לא י היית חפץ שיטול אתר במה שהפכת כך אסור לך י ליטול
במה שחנירך מהפך ,ולכך נקרא רשע מפני שעובר על
המצ״ע של ואהבת לרעך ,ובזה מסתבר סברת ר״ת שס נתוס׳,
דנחררה של הפקר לא שייך לומר' עני המהפך בחררה ,כלומר
דבהפקר אס לא יטלנה ויניתה לזה שמהפך בה ,תחייב ,שאתה
הטפל וחנירך העיקר ,כי החררה תהי׳ רק לזה שמהפך
בה ואתה תשאר בלא חררה ,כי אין למצוא מציאה בכל שעה,
וכבר הסברנו לעיל שאין חי שיסבור י שמצות ואהבת לרעך
מתייגת את האדם שיהי׳ הוא הטפל וחנירו העיקר ,כי חייך
קודמין בכל דבר.

לא לירון אינש דינא למאן דדחים לי׳  -הםבר
ויש  .להעיר מהא דכתובות קה :אתר רב פפא לא לידון
אינש דינא למאן דרתים לי׳ ולא למאן דסני לי׳ ,דרחיס
לי׳ לא חזי לי׳ תובא דסני לי׳ לא חזי לי׳ זכותא ע״ש,
ויש הבין מאי פירושו של דרחיס לי׳ ודסני לי׳ ,הלא מצוה
ו^הוב את כל אחד ואחד מישראל ,וא״כ הדיין אוהב את
1ני הבעלי דינים בשמה ,וכן בשבת קי״ט .אתר מר בר רב
אשי פסילנא לי׳ לצורבא מדרבנן לדינא ,מ״ט דמביב עלי
כגופאי ואין אדם רואה חונה לעצמו ,וגס בכאן ש לשאול,
מאי אולחא דצורבא מדרבנן הלא התצוה של ואהבת לרעך
הוא לאו דוקא לת״ח אלא לכל אחד ואחד .ובשפת אמת
לתרן זצקל״ה תגור הרגיש בזה שם במס׳ שבת ,ותירץ מ^־ס
שאמרו חז״ל ,באבות א־ח ,כשבעלי דינים עומדין לפניך יהי׳
בעיניך כרשעים ,אבל  jiotdoשל הצורבא מדרבנן לא הי׳
יכול לסלק מגופו ,אבל התירוץ הזה אינו מועיל להא דכתובות
דשם אין המדובר מצורבא מדרבנן אלא מן מאן דרחים
לי׳ נסתם.
1בםפר הפלאה לכת^ת מפרש הא דאמר רב פפא לא לידון
וכו׳ ,כלומר הגם שאין הדיין מרגש אהבה יתירה
לאחד מבעלי הדינים יותר תאשר לחמת ,רק שמדומה לו
שאחד מבעלי דינים אוהב אותו — את הדיין _ יותר
מאשר חבירו אוהב אותו לא ידון אותם כו׳ כמים פנים
אל פנים כדאמרינן בסוף יבמות ,ויש חשש שהדיין יטה לזה
שאוהנו יותר תבלי 'הרגיש נעוות הדין ע״ש .והנה מלבד
שאין זה במשמעות הגמרא דשם ,כי שם משמע שהדיין אוהב

144

את הנעל דין ולא שהבעל דין אוהב את הדיין ,אבל בכל
אופן אי אפשר להעמיס פירוש זה בהא דשנת הנ״ל.

ויש לפרש את המאמרים הנ״ל בכתובות ובשבת ,בהקדם
מה שכתוב בשטמ״ק בכורות ו .דר״ש העמסוני הי׳
דמ־ש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה׳ אלוק׳ תירא
פירש ,וכתב שם השטמ״ק בשם הרא״ש :אבל ואהבת את
ה׳ אלוק׳ לא הוה ק״ל לרבות אב ואם לענין אהבה כיון
שהשווה הכתוב כבודם לכבודו עכ״ל .ולא ידעתי איו כתוב
דרשה זו דוא^ת את הד׳ אלוק׳ לרבות אב ואם .ולפע״ד
יש שם טעות הדפוס ,וצריך להיות דזה הי׳  .ר״ש דורש
מואת הד׳ אלוקיך דאהבה  ,לרבות תלמידי תכתים ,אלא שלא
הי׳ נראה לו לדרוש דואת דתורא לרבות תלמידי חכמים,
דחה שייך מורא ■ מפני נשר ודם ,אבל אהבה שפיר מסתבר.
ובאמת בירושלמי סוף ברכות איתא לדרשא זו ,ואהבת את
הד׳ אלוק׳ אותו ואת תורתו ,וראה רש״י קידושין לג :ד״ה
תורה עומדת מפני לומדיה ,נתמיה ,לפי .שעסוקים נדבר
הלכה קרי להו לדידהו תורה עצתה.

אלא דהשאלה היא למה לי קרא לרבות לאהוב את תלמידי
חכמים ,הלא מצות עשה לאהוב כל אחד מישראל מקרא
דואהנת לרעך ,אלא ע״כ דמקרא דואהנת למדנו שמצוה
לאהוב את חבירו כתוך אבל לא יותר ממך עצתך כנ״ל ,אבל
נאהבת הד׳ כתיב בכל נפשך ,ודרשינן אפילו הוא נוטל  .את
נפשך ,א״כ אהבה זו צריכה להיות יותר תכתוך ,מעצמך,
וכן אהבת ת״ח שנתרבו מואת ג״כ החיוב לאהוב אותם יותר
מעצתו ומגופו.
ומעתה 'מיושב מה י שאתר בשנת דפסול לדון את הצרנא
מדרבנן ,משום ללחבירו של הת״ח הנא להתדיין
אינו חייב לאהוב אלא כתוך ולא יותר ,ואת הת״ח הוא
ויש
אוהב יותר מעצמו וללן אינם שווים לענין חיוב
חשש דיל<למ יעוות הדין לזכותו לל הת״ח ,יכן אעשר ג״כ
לפרש

האא דכתרטת לא לדדןן אינש

דעא למאן

?־D’m

לי׳,

כלומר לת״ח שתצוה לאהבו יותר מכמוך ,והנן.
אולם לפי הא^ר למעלהש לפרש את שני המאמרים הנ״ל
כדלהלן :למאן דרחים לי׳ זה שהוא כמוך בתורה
ובמצות ,ולמאן דסני לי׳ זה ' הוא דחזי ני׳ איהו דבר ערוה,

בלא עדים ,דמותר או מצוה לשכאותו ,כנפסחים קי״ג .ותאי
דאמר רב פפא לא לידון אינש דינא למאן דרחיס לי׳ ,נע״כ
שהבעל דין חבירו אינו כמוהו בתורה ובמצות ,דא״כ שניהם
שווים לענין 'אהנה ,לאא שהגלל דין חנקיו הוא מסוג ג׳
שאמרנו למעלה ,שאין נהם לא אהבה ולא שנאה ,ראה לעיל
ד״ה ובמאמר הנ״ל באדר״נ ,לה! אומר רב פפא לא לירון
אינש יכו /משוס '^אותו בעל דין שהוא בתורה !wra
נתפייית והבבלל דין השני הרי
הדיין מחויב לאהוב
הוא חייב רק שלא לשמא אותו בכוע' אבל אינו ^יי־ב 'אהבו
בפועל ,וא״כ אינם שווים ,וש חשש שלא צא הדין 'לאמיתו,
ולא חאן רסני לי׳ משמע למי שמצוה לשנאותו ,מסוג נ׳
לעיל ,אפילו אס הבעל .דין השני הוא מסוג ג׳,
אסור לדון את שניהם ,כי גם
שאין 'אהבו ולא
אלו אינם שווים בדין ואאבה לרעך ,וכן יתפרש מאי דאמר
מר נר רב אשי פסילנא לי׳ לצורנא מדרבנן 'דינא" 1 ,ט
דח^ב עלי כגופאי ,כלומר ,החירב של ולהות לר^ך כמוך
חמש הוא רק וצורבל מדרבנן שהוא עוסק בחורה ובחצות,
ואס הוא ^■יין עם מי שהוא מסוג ב׳ או מסוג ג׳ הרי
אינם שווים בדין של ואהבה לר^ך וש חשש של עיוות
הדין ,ואין 'הקשות א״כ לפני מי יתדיינו אלו שהם
מסוג א׳ והשני מסוג ב׳ או ג׳ ,די״ל ^'^ם ^•יין
נעיר אחרת שאין הדיינים מכירים אותם ולהם יהי׳ שניהם
שויב
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טעינה ופריקה לעוברי עבירה

ובההיא דפסתיס קי״ג הנ״ל ,דפליגי •בדחזיא ני׳ איהו
בלחודא דבר ערווה ,אם מותר לשנאותו או מצרה
לשגאותו ,לכל זאת מצוה של פריקה וטעינה יש נו ,ולפי
דברינו הנ״ל בע״כ מיירי □ה שהוא מן המדיחין והמסיתין

וכו׳ המנוים באדר״נ ,ולמה תהי׳ מצוה של פריקה וטעינה
לגבי אש כזה שמצוה לשנוא אותו .וצריך לומר ,דאלו המטין
באדר״ג הם רשעים גמורים בעבירות חמורות בפרהסיא ואינם
מקבלים תוכחה ,ואותם מצוה ליטא כאמור תכלית שנאה
שנאתים ,ונכאלו בודאי ברור שאסוס לטעון ולפרוק עמס,
וזה מה שאמרו בפסחים המיל פולי עלמא נתי מיסנא סני
לי׳ ,כלומר ונהם אין דין של פריקה וטעינה ,וקרא דפריקה
וטעינה מיירי כגון שראה לבדו עובר עבירה ,כלומר שעבר
עבירה חמורה מהממים באדר"^" אבל לא בפרהסיא ,דהגס
שגם את זה מותר לו לה״ואה לשנאו או מצוה לשנוא אותו
לכל זאת דין טעינה ופריקה טהגת נו ,מטעם שכתב הרמב״ם
"ל • בהלכי "■וצח יג־יג ,ואע״פ שעדיין לא עשה תשונה ,כלומר
כיון דאינו מומר בפרהסיא עוד יש תקוה ששב בתשובה,
והגם שעד עתה עדיין לא עשה תשונה ,אם מצאו נבהל
למשאו מצוה לטעון י ולפרוק עתו ולא יניחנו נוטה לחות,
שמא ישהא בשביל ממונו ויבא לידי סכנה והתו״ה הקפידה
על נפשות ישראל נין רשעים ונין צדיקים מאחר שהם נלויס
אל הד׳ ומאמינים בעיקר הדת וכו׳ ,כלומר כל עוד שאינו
עושה עבירות החמורות בפרה^א ,הרי זה עד שעודנו מאמין
בעק״י הדת ,ואסור לנו להניחו למות ,אבל אלו שאינם מאמינים
בעיקרי הדת כגון אלו המנוים נאדר״נ המסיתין והמדיחין
והאפיקורסין ,שבפרהסיא הס כנגד העקרי הדת וכן המוסרים,
נהם אין נוהג שום חצוה של פ״יקה וטעינה.

ובתוס׳ שם וכן בבמ״צ ל״ג הקשו על הא דאתרינן האוהב
לפרוק והשונא לטעון מצוה בשונא כדי לפוף את
!
יצרו ,והשתא מאי כפיית יצ" שייך כיון דמצוה לשנאותו,
ותירצו בב^צ דלא מיירי בשונא דקרא ,כלומר רלשונא דק״א
היינו י כשראהו עובר על דבר ערוה ,אין מצות טעינה שלו
קודמת כיון דמצוה לשנאותו ולא שייך כפיית יצר ,אולם
בפסחים קי״ג הנ״ל תירצו :כיון שהוא שונאו גס חני״ו
— העובר עבי״ה — שונא אותו דכתיב כמיס פנים אל
פנים  .כן לב אדםלאדם;! ,באין מתוך כך לידי שנאה גמורה,
ושייך י כפיית יצר ,עכ״ל .השב" דבריהם הוא ,דמה שאת״ו
חצוה לשנאותו ,אין הכוונה לשנאותו שנאה גמורה ,שנאה
אשית ,אלא לשנוא את מעשיו ולא את האדם ,כדאמרינן
בב״כות יתמו חטאים כתיב ולא חוטאים ,אלא שהחוטא אינו
מביזין בין שנאה אשית ולא אישית ,ובכן הוא שונא את
הצדיק בשנאה אשית ואז גס בלבו של הצדיק מתעוררת
שנאה אשית לגבי הבעל עבירה ,י וזה הוא מעשה יצר ,כי
על הצדיק לאהוב גס את הרשע באופן אישי ,הגם שמחמת
שנאת י המעשים הרשע שונא את ?;צדיק ׳בשנאה אישית.

וראה מה שכתבתי לעיל בא״וכות בדב״י התוס׳ אלו ,בחלוק זה
 :בדין "שונא י לדון" ע״ש.
ובתוס׳ קןידו־שין פ״ק האומר הנ״ל כתבו :ומכאן נראה
לחה""" יצחק שאסו" למלמ?־ להשכיר עצמו לבחל
י!
הבית שיש לו מלמד• אחר בביתו כ ל זמן שהמלמד במןו ,שמאח"
שהוא שכיר שם ,ילך התלמד במקום אחר להשתכר שם ,אם לא
שיאמר בעל הבית דאין רצונו לעכב היולמד שלו ע״ש ,והקשה , ,
נספ" עצמות יוסף דלמה דוקא כשהמלחד בביתו של בעל הבית
אסור .",ולמה לא אסור להשיג גבולו של זה המלמד אשר ט״ח
הראשון להשיג את המשרה ,והגס שעדיין אינו בבית הזב^ל בית,
יהי׳ אסור להשני להשתדל במלמרות זו שהפך בה הראשון ,כעין
עני המהפך בחררה.

קמה

ואס איתא מה שכתבתי דכל הדין הזה הוא מלתא דואהנת
לרעך כמוך ,אפשר ליישב קושיא הנ״צ 7־נדיוק כצ^בו
התוס׳ דהאיסור הוא רק אס המלמד הראשון תפש מש״ה
בביתו של הזב^^ בית ,משום דבודאי מיירי בתוס׳ באופן שנעיר
'ההוא אין משרה אחרת ^™■ות ,וזה מוכ״ח מהלשון שכתבו:
ילך התלמו■ "במקום אחר" להשתכר שם ,ולא כתבו בקצרה
ישכיר עצמו ל«צ^^ הבית אתר ,ואס נאמר שמשום שהפך
המנמר ס״־אשון במלמרות אצל י בעל הבית ,אין להשני רשות
להשכי" עצמו ,נמצא שהראשון עיק" והשני טפל ואין זה
נכלל ואיבת — כמוך ,כי חייך קודמיו ,ואין לומר נזה ילך
השני לעי" אחרת וישכיר עצמו שם ,שאס יעשה כן ,גם
כן תבירו יהי׳ קודם ,כי עליו לנוד מביתו וללכת למקום יאח"
וחני״ו ישא" בעירו ובביתו ,אלא שאס הנל^מד הראשון בביתו
של הנעל הבית אז אסו" לו להשני להשכיר את עצמו ,י ■כי
מצד הדין הראשון קודם כי כבר זכה נהמש״ה אש" י לו
והשני ינא לקפח פ״נסתו ,וזה אסו" מדיני דנ.זי^לה ,כן נלפע״ד.

אחזיק ביני אחי .רינא רבר מיצרא - ,ועשית
הישר והטוב
יש להעיר מנבא מציעא דף ק״ח .אחר "ב האי מאן
דא^יק ניני אתי וביני תותש חציפא הוי סלוקי אא
מכלקינן — י שדה ההומדת ליחת נטסקא ,ושדות ששני אחים
שמיחיק את השדה
סמוכות לה ״מכמן ותכ^ רש״י —
דהי׳ לו הניח
האמצעית נטסקא י מאת ההלכות ,הוי
שהם צ״יכים
את השדה האמצעית ^ם ולהשותפיס^
ביותר לאותה שדה דוקא כדי שלא תהינה שדותיהן
אבל סלוקי לא מסלקינן ,מדינא — ואי משום דינא דבר
מיצרא ,ואם האחים או השותפים טוענים שש להם דין
קדימה על אותה שדה האמצעית מפני שהיא שרוי׳ ין
שדותיהן ,לא מסלקינן לי׳ ,דלא איכפת לן לד-ינא דבר מיצרא
כלל ,נהרדעי י ^־' ,אפילו משום דינא דבר מיצ״א מסלקינן
לי׳ ,משום שנאמר ועשית היש" והטוב בעיני הד׳ ,פירש״י
דבר שאי אתה מחסר כל כך ,שתמצא קרקעות במקום אתר,
ונמ תטריח על בן המיצר להי^ נכסיו תלוקן ,ע״ש.

לי׳ משוס
ויש להבין במאי פליגי ״ב ונהרדעי אי
טענת דינא דבר איצ״מ או לא ,וכבר דברו בזה כל
הראשונים ,והתום׳ שם ד״ה האי מאן הקשו ע״פ רש״י
איך אפשר לומ" ד״״נ לא סבירא לי׳ דינא מ״ איצרמ הא
״״נ גופא קאמ״ שם אין מונאה לקרקעות ,דאמצרנות קאי,
ע״ש ובשיטה מקובצת ,ובנימוקי יוסף שם כצ^ב ד״״נ ונהרדעי
ליגי אי שדה נטסקמ דמי למתנה דא^ן בה '7ן מצרנות או

לא ע״ש ,ולמה אמ״י נהרדעי דמסלקינן לי׳ משום ועשית
הישר והטוב ולא אמרי משום ו^בת לרעך כמוך ,ו^לא
מבן מעצמו שאם זה הבא להחזיק בשדה האמצעית הי׳ אחד
חן האחים או מן השותפים ,בוראי שלא הי׳ רוצה שאחר
יאייק נהשדה האמצעית ושדותיהן יתהינה חלוקות ,והרי זה
בהלל מה שאמ״ הלל דסני לך ^״ yלא תעביד.
אולס לפי הנ״ל גצדינא דמלמד ,רחשמע מדברי התוס׳ שכל
עוד שנמ החזיק המלמד הראשון בהמשרה והוא
של הבעל הבית מותר לו להשני להשכיר עצמו ,והסברנו,
דא^כ נמצא שהשני עושה את המלמד הראשון לעיקר ואת
עצמו לטפל ,ואין זו תשמש הדין ,דח^יך קודמיו ,מחילא
והשותפי^ז
כאן שהשדה האמצעית הוא לטסקא
הוחזקו בה הרי זו דומה  ■rotodהראשון שאינו בביתו
הבעל הבית עדיין ,ואס בא אח״ והאייק בה לשלם
הטסקא ,למה נסלק אותו מדינא .אלא דנמרת מה איט W
 wvnלרינמ ^!w־ ,דשם גני מלמד אם הראשון לא החדק
נחי
לא
של
את

י משנת אברהם

קמו

עדיין בביתו של בעל בית והשני ישכיר עצמו להנעל הכית,
הראשון יבקש לו משרה אתו^ .ולאתר זמן אפשר יתמוור
שלא עשה השני להראשון שום רעה ,דהא אפשר שסופו
לימצא משרה יותר טונה מזו ,אבל בכאן השדות של האיזיס
והשותפים ישארו חלוקות כל זמן שזה יחזיק בהשדה האמצעית,
לכך אמר רב נחמן תציפא הוי ,אבל אין כאן דינא דבר
מיצרא ,ויש להעמיס כן בדברי רש״י ,דר״נ לא סבר דינא
דבר מיצרא ,כלומר ,דוקא בההיא תונדא סונר ר״נ דאין
כאן איסור משום דינא ד״מ^ משום דדמי לדינא דמלמד
שני המשכיר עצמו לבעל הבית בשעה שהראשון אינו עוד
בביתו של נעל הבית כנ״ל .ונהרדעי אמרי ,האמנם שאין זה
עובר על ואהבת לרעך כמוך ,משום דאם  .לא יחזיק בשדה
האמצעית ויניחה להאחים והשותפים הרי הוא  .יעשה אותם
לעיקר ואת עצמו לטפל ,כי מי יימר שימצא שדה אחרת
לטסקא ,אבל משום שההפסד הזה ישאר לאחים ולהשותפיס
נמשך כל הזמן שיחזיק הוא את השדה האמצעית לכך יש
נזה משוס ועשית השר והטוב בעיני הד׳ ,וזו היא מצוה
יוצאת מן ■ הכלל ,כלומר אפילו במקום דלא שייך מצ״ע של
ואהבת לרעך כמוך יש לפעמים בכגון זו מצוה של ועשת
הישר והטוב ,והעובר על מצוה זו מסלקינן לי׳ ,אבל נמכר
הכל מודים דיש דינא דגר חיצרא ,ורק בשדה של מלך
גטסקא .דדמי קצת למציאה פליגי.
לאפשר דדינא דבר מיצרא של מכר דלא נפקא לן מואהבת
לרעך כמוך הגס דדמי לעני המהפך בחררה שצימתי
לעיל דמקור איסורו הוא מואהבת לרעך כמוך ,וכאן גני
דינא דמצרנות תפורש בש״ס דילפינן מן ועשת הישר והטוב,
יש להסביר לפי ספיקו של הפמ״ג הנ״ל דבהעדר הטבה
לתנירו אין כאן מצ״ע דואה™ ,דהא רש״י שם ק״ח :ד״ה
נכרי לאו ,ואין לנו לומר על דינא דבר מיצרא ועשת ^ישר
והטוב אלא ללוקח שהמוכר אומר לו מה עשיתי לך ■ אם
אבל ללוקח נאמר :משוך
'ארצה לא אמכרנה לך ותהא
ידך ויקחנה זה עכ״ל .ואמאי לא יאמר הבר מיצרא לשש־,
הלא אני נותן לך אותם המעות בשווה ממה שנתן לך
האתר ולמה תמכרנו להאחר ,והתורה אמרה ואהבת לרעך
כמוך ,וכי היית חסן לו היית במקומי שיקנה אתר במצר
שלך ,אלא משום דמה שאין המוכר מוכר להבר מצר אינו
נושה לו רעה ,כי כשם שיש אחר עתה היינו המוכר נשדב
על המצר כן יהי׳ הלוקח אחר על המצר .כמו שהסביר
רש״י לעיל ,אלא שיש בזה העדר הטבה ,שאינו רוצה לעשת
גו טונה ,ובהעדר הטבה אינו עובר על מצ״ע דואהנת לרעך,
ואלא שהאיסור הוא ללוקח ,כלומר שאנו אומרים לו מה לך
ליקח דוקא שדה זו שעומדת במצר חבירך ,לך וקנה אחר^
תה אינו נגדר הנובה גרירא אלא יש כאן ע^יית רעה
שאלמלא נא  .זה לקנות טדאי הי׳ המוכר מוכר להבו־ מירא,
תה הריצה לקנות טוען ,כל שדה יש לה מצר ,ובכל מקום
שארצה לקנות יהיו שכנים אשר יהי׳ להם דין קדימה ,ולעולם
כמעט לא תהי׳ אפשרות בעש לקנות שום שדה עד שאמצא
שדה שאין השכנים רוצים לקנותה ,וא״כ אוני מקדים אות
נעל המיצר ועושה אותו עיקר ואני הטפל ,,והתורה אמרה
חייך קודמין ,וא״כ נע״כ דאי אנסר זה על הקונה משום
שעובר על ואהבת לרעך ,אלא ממטם ו^^ש^ הישר והטוב

שזוא מצוה יוצאת מן הכלל ,כנ״ל.

בר מצרא במוכר לנכרי
לפי ההסבר ה״ל בדברי רש״י דלפיכך אי אפשר לומר
ד^דין של ועשת הישר והטוב חל רק על הלוקח ולא
על המוכו /משום ^w־ אנו עושה רעה להבר מיצרא,
יש ׳נזה רק משום ^■ר הטבה ,יש להסביר ביותר את
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החל נמ׳י^ ^יח .דה נכרי לאו בר עעשת
דברי
וכו״ ,ואין לנו לומר על דינא דבר ^י^דא ומשש השר *הטוב
אלא ללוקח ,שתלוכד תומד לו מה עטיתי לך ,אס ארצה
לא אמכרנה לך ותהא בירי ,אבל ללוקח נאמר משוך ידך
ו^חנה זה עכ״צ ותמוה תינח כשמוכר לישאל ,שפיר יכול
המוכר לומר לו מה שתי לך°< ,ם ררצה אא תמכרנת ותהא
בידי ,א3ל כשמוכר ללכרר מה התנצלות היא זו ,הלא הנר
מנצדת עומד וצווח ,אתה עושה לי ■ רעה כי ארי אתה
מבנת להיות שכנ? ולמה לא תמכרנה לי באת^ הדמים
שצנכדי רוצה ליתן לך ובכגון זזה מן שורת היא והתש־
ולא עוד אלא ■^!:לו
רנתמר להמוכר ועשת הישר
ח^נא דו^הבת לרעך כמוך חייב המוכר למכור להבר מצר
ולא לנכרי ,דמאי דסמ לך לחבריך לא תעביר ,וכאן ז שא
עושה רעה בפועל■ להבר מצר ,ובפרט קשה להביו את הפועל
יוצא מדין הזה ,שאם המוכר מוכר לישראל יש לו להגר
מצר דין קשמה ,כשמוכר לנכרי אין לו דין קדימה לבן
המצר ,גיודת בתדךת ויציבא בשמי שמיא.

ולא

אכחד כי  wrtנראה
כמו שהבאתי ,אלאהרושש
לט לומר על דינא דבר
ללוחיח זכר׳ כ^וג^ר במוכר

הורד
לכך

והטוב ללוקח בלב^ כי לנכר"" א אפשר לדבר ישרנו^
עלינו לומר ועשת תירד והטוב לחוכרי ,עעלי׳ ריא
זה לעשת השר והטת ולא למכור לנכרי ,ואם אינו
מסלקינן לי׳ .דא תנכדו ; אנו
הגם דלא שייך
על ועשת השר והטוב ולא יסלק עצמו ממקחו /אבל
ודא מרמתינו לי׳ למוכר ,עד דמקבל עלי׳ כל אונסא,
רולוכד לנכרי יש דק מצרנות ,אלא  f»#שא ' יוחד
לתמוכר ,שכל ימיו ישאר תחדאו אכל או־^^^^:

ואין
אלא

^4
ntto

נמצא
חמור

שאין הפירוש ברש״י ה״ל
שא ,נכרי לאו נר ^!■ש,
מיצרא ירשית  ,woוהטוב
לנכרי ^^ן לוו לומר ועשית

ונראה רהדמנ״ס ז״ל שרש 3גמ׳ כנ״ל ,דהא בהלכה ו׳
כתב :או הלוקח מן העכו״ם אין נו דין בן ה^^ר,
ובהלכה ז׳ כתב :תמוכד לעכו״ם משמתיק אותו עד שקבל
עליו כל תונפ שיבא מן תעכו״ס ,עד רינהוג העכו״ס עם
בן המצר שלו בדיני ישראל בא ואס אנש שלא כ״ן שאל,
ישלם המוכר עכ״צ כלומר לא כתב כאן שאן נו דץ
מן העכו״ם ,אלא ”■יוק חלק
בן ה^צר ,כמו שכתב
אתם לב׳ הלכות ,כי במוכר לעכו״ס יש דין גן התצר,
לכך משמחינו לי׳
אלא רא״א לסלק את העכו״ם
למוכר עד שיוהוג העכו״ם עם בן המצר שלו ב"" ישאל
בכל ,כלולד נזה נכלל עד שופלר העכו״ם את עצמו ממקחו
לטובת בעל המצר .ואס אנסו שלא כדץ ישראל שלם ,'nw
wfo־ גם נזה נכלל אם ■ אינו רצה העכו״ם לסלק את
עצמו ,והורדתל יניא רא׳ שיש לו מזה הפסד ,ישלם תלוכר.

אלא שכל הנו^יסקים לא פרשו בדבח דר״י כנ״ל אלא כפשוטו,
עי׳ בשו״ת הריב״ש סי׳ תיז״ז ,ועי׳ נסח״ע תו׳׳מ סי׳
קעה אות ס״ז .והנמוקי יוסח שם בנ^צ התיש ונרלר
מחה שהקשתי to״ רר״ו לעיל ,וכתב :וכשמזבן לכותי
מי כותי ה^קח ודא לאו בר ומשש הטוב והשר ■ שא,
ואן לט  •wrtעל דינא רבד מיצריא ועשית תירד והטוב
אלא ללוקח ,שאלו המוכר ותלד מה עשתי לך אס ארצה
לא אמכדנה ותהא בי^י ,אבל ללוקח נאלר לשוך ידך וי^חנה
זה. ,מה תאמר ריאמד לו המצרן טוב ה* לי שת" ■ "דד
שאה״ א בטוח ממיקין ,הא משמחינו לי׳ ברביל זה עד
רמקבל עלי׳ כל תונפ דאש מחמת הכותי" ע^^׳ל .כוונתו^
שלאחר שהמוכר מ^בל עליו כל אוופת  ^7מחמת המתי,
שוב אן החוכר עשה שום רעה בפעול להמצרן ,כי הנשי
יהי׳ לו ל^ת שכן טוב כישאל (wf־ ,שוב אן במשתז
זו ע^ית הרע אלא העדר הטבה •nwin ,הטבה אין כאן
לרעך כמוך כנ״ל' בשם הפח מגדים.

משנת אבר הם
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ולולא דברי •הראשונים הנ״ל ,הייתי מפרש כ״״ל ,דנמכירה
לנכרי יש חיוב על המוכר משום ועשית הישר והטוב,
אלא שאי אפשר לסלק את -הלוקח הנכרי כי עליו אץ י תיוג
של ועשית הישר והטוב ,י לכן אמרינן למוכר משוך את ידך
מלמכור לנכרי בזמן שישראל חבירך בן המצר חפן ליתן לך
את י אותם הדמים עצמם שהנכרי רוצה לשלם ,ואם •איט
רוצה לציית מ^^נ^גי^ן לי׳ עד דקקלל עלי׳ כל אונסא ,והוא
קנס גדול ,דמעולם לא שמענו להתריס את האדם בשביל
נזק ללמת שעדייי לא נא לעולם ,ובכלל אי ,צורו יש
?שמתא זו ,מי לא 7יה לצרה בשעתה ,כשיעשה הנכרי י נזק
אלא כל זאת עבדינן כדי
להמצרן יחייט י את • המוכר -
שלא זמכור לנכן־י ,במה שהמכרר יודע מראש כי משמתינן
לי׳ סרס יעשה י הנכרי נזק .,בודאי יציית למה שכתוב ועשית
■הישר והטב; ול” עוד אלא שלפי ענ״ד נראה ,דנמוכר לנכרי
עובר על ו”הבת לרעך כמוך ” frwfoוריית” ,בזמן שהמצת
רוצה ליתן לו את המחיר שנותן הנכרי ,והוא בהלל מאי
דסני לך לחבריך לא תעביד ,ולא עוד אלא אפילו וישראל
אתר שאיט נר מיגרא חייב השר״ל למכור ולא לנכרי ,דהשתא

דור ודור  .לדון ולהוציא את הדין אל הפועל .אללם לפנים
משורת הדין אינו ענין של תקנה שתקנו יל^^ות כו ,דדלר
זה יבטל יאת כל הדין ■ ׳כמעט ,דהדין יש לו קץ וגבול ,ולפנים
של הז^־י^ ,אלא דחכחים
משורת הדין עולה ממעל
היי הוא עוהה לפנים משורת
אמרו דתי שמשה כך
הדין ,כעין שאמרו שס נ״״ק ט ::בבי ״”! tלפניס משורת
הדין הוא דעבד ,וכן הרהה -כיו”א בזה כ^נ^ןו^נות שוטי/
ולמען תלך בדרך טובים ,פירש״י ממ״צ פ״ג לפניים משורת
הדין ,והתוס׳ ננ״ק ק׳ הנרל ■ ניי^שו ,נזה הוא נ׳ ^’ם,
כלומר למען תלך בדרך טוניס הוא למ^ה י ממדת לפכים
משורת הדין ,כגון המ שקוראי שעשו לו לרננ״ח החק גדול
לו הבית של יין ,והוא ה^יר להם ^’(■(ייהו
ועשיעה
דשקלילהו ,והגם דאפילו מטעם לפנים משורת הדין ל” הי׳
 ytfלהחזיר להם ,לכל ז”ת ,כשש״ל ”ת רב דינ” הכי"” ,ל
 ■wtoדינאהכי ,לא מצד
אין למען תלו נדרך טובים
שנ1ררת היין ,אלא יש דין
הדין ולא ”שלי דצד לפנים
של למען תית נדרן■ טוניס ,והםס ■שיק שום כנווד של
חיוב לקיים את הדין הזה ,לבל לאדס גלול כרלד נר נר
חנה מהראוי שיה" מ”^ דמקיימים גס את הדין דזד של
למען תלך  yoטוטם ,ש״ס לא רבנ״ח מי יקיים את
הדין הזה .י וש עוד דין יותר ישרט וחסידי והוא ואורחות
אמרי עניי אנן
צדיקים תשמוכ ,כעין המובא שם,
וטרחינן טלה יומא וכפינן לית לן מידי ,ובקשו שכר ענודה

נתינת הנבילה לגר תשב קודם למכירה דנכרי ,מכירה לישראל
לא כל שכן דקודמת לחכירה לנכרי.
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שיש בדם משמם ועשית הישר ורטוב -
מעכקלן

ולפי המבואר נש״ס נמ״צ ,ט״ז .דמדינא ארעא לא בעי
למיהדר ומשוס ועשית הישר ו־הטוב בעיני ה׳ הוא
דאמר רבנן תיהדר ,מת^ר דחה דאסמכו על ועשית הישר
והטוב איט אלא מדרבנן ,וטעמו של דבר מבואר ביותר
בתוספתא דשקלים פרק נ׳ ,ואוככ ועשית הישר והטוב בעיני
הד׳ ,הטוב בעיני שמיס והישר בעיני ^דם ,דברי ר׳ עליב^,
ואומר ותצא חן ושכל טוב בעיני ”^וק׳ וא7ם כלומר ,יש
דבר שהוא ישר בעיני אדם הגם שאינו נסוג הטוב בעיני
שמים ,ולכל זאת עליך לעשות ,וכצד יחייב האדם לעשות
דבר שאינו מסוג והטוב בעיני שמיס ,אלא דבר שאינך מחויב
לתשות מצד הדין תורה ,כעין הנ״ל דמדינ” ”רע” לא בעי
צמיהדר ,אבל בני אדם שאינם בקיאים בדיני תורה יחשבו
זאת לעולה ,לכן אמרו חכמים שעל^ לעשות זאת לבל תהי׳
אי ישר בעיני אדם ,ולפי זה כל ענין של מצרנות הנסמך
ועשית השר והטוב איט ”ל” דין דרבנן ,ו”יט מן
התורה משוס ואהבת 6 -־ yכמוך ,כמו אהתבאר למעלה,
וכן משמע מדברי הרמב״ם שכל דיני מצרנות אינם אלא
מדרבנן כי כן כתב בהלכי שכנים פרק י״ב־ה ,בן המצר
קודם ומסלק את הלוקח ,ודבר זה משום שנאמר ועשית
הישר והטוב, ,אמרו חכמים" הואיל והמכר אחד הוא טוב
וישר הוא שיקנה מקום זה בן המצר יותר מן הרחוק ,ענ^ש.
ודנה דיני מצרנות מבואר לעיל שהם מדרבנן ואסמכוה אקרא
ועשית דיאכ והטת בעיני הד׳ ,והגם שמן הדין של
תורה אין ה^וקח צריך לסלק צמו ,לכל זאת מטעם הישר

של ”ותו היום מרנב״ח ,ועבועתם זו גרמה לו ^^3 .

הפסד גדול ,ואחר לי׳ רב לרמ^ח זיל הב אגרייהו"” ,ל
דינא הכי ,א״ל ”ין ו”ורחות קייקים תשמור ,כלומר העו^
כז״ת הו” למעלה מכל מדה נכוונה ,והוא אורחות צדיקים

ומעייין הו” דלגמי שם ^^תא כשרככ לו רב n־”^; על
^לתו דינ” הכי ,אין למען תלך מרך טובים
יהיב להו גלימייהו ,ומשהשיב לו רב בפעם  wדדינ” w
משום ו”ורתות צדיקים תשמח־ ,לא נזכר 3גמ׳ ששמע לוי רמ^ח
לשלם להם שכר ענודה .ואמאי ”למא דריש המוק שציש לו
 ,P’xnולחה שנ”מר בסוף הפסוק לא נזכר שציים
דלדלכ שחכמים אמרו אהרקיים הוא הולד נדרך טונים נש^נע
שמי ש”יט עושה כן הולך בדכך רעים כעין שאמרו row
כל מי שחטרו נענש על ידו אינו נכנס ■נפרגודו של
שלאמר לא יגרע רע וכתיב וגם ענוש למיק לא טוגג מדקרי
לי׳ לא טוב ש״מ רע הוא ,כלומר^ מי שאיט בגדר טוב הרי
הוא נכלל רע — דדכי מתפרש הקרא ,צדיק המענש איט
— ומניי^א מי אאילו נסוג הולך בדרך טובים הרי
נגדר
הו” נכלל בהולכי נדרך רעים ואת זאת ל” רצה רנב״ח שיהי׳
הוא חלילה נחשב מההלכים לדכך רעה ח״ו ,אבל כשא™ לו
רב לשלם שכר ענודה למען הי׳  □tojwבאורחות צדיקים,
לשמל ,שאם ל” שלם להם ”ל” יחזיר <ה;ם  to’733בלבד ,יהי׳
נחשב ל” ממהלכי ב”ורחות צדיקים ”לא ממהלכי בדרך טוטם
ולכך ”פשר ^מר רנב״ח בלבו ,אין בזה משוס 7בר י ”ם ^^יי׳
ממהלכי נדרך טוטם גרידא .וראה לקמן סימן תתתתרצנו.

והטוב מסלקיק לי׳ בעל כרחו ,יש עור דינים דומים לזה
שהם מדרבנן ואין נ״ד סקקין להם ,הגם ישגס הדינים הללו
הס מדרבנן מטעם יש^ות ואלו הם :א) לפנים משורת
הדין (3 ,למען תלך בדרך טובים ,ג) וארחות צדיקים ת^מור,
נ״ק ק .ובתוס׳ שם ,ונמ״צ פ״ג ,ע״ש .ויש להבין
החילוק שבין דינים אלו.

וכדי״ע יוצא שדיני מצרטת מלבד אדם תקנה שתקט החכמים,
כלומר ,תקנו והטילו חובה על ^•ם לקיימם,
ש סה משום לא תסור ,חוץ מזה ”סמוכוהו רבנן אקר” ועשש
הישר והטוב ,ומי •שאילו מקיים הוא אי ישר — עקם — וגם רע
חמור’"
ומה מאד יש לו לאדם (!היות  ■«0נדברים הללו
מוע^ עד שיפ»ס
בי^ר כי בין ”דם לתבירו הם ו”ין
את חבירו ,כאמור למעלה.

דרך טובים ,ארחות ודייהוים
ונראה דדיני מצרנות הם דינים שחכמים תקנו בתורת תקנה
לטובת כל הבריות ,ש”למל” כן יתרבו בכל יום
מחלוקות נין השכנים וכבר ידענו שדמחעוקות הן כ”רם
לגופו של אדם ,מתחיל בדבר מועט והולך ומתפשט בכל הגוף,
לכן תקט תקנה זו בדיני מצרנות והי” מסורה לב״ד שבכל

קמז

י העוטה קדץם’כצורלמלן תלך וכר אם פטורי—
מכצוד ”חרת
ודע שקאלו הדנרים שש נהם משום למען תלך נדרך טוניס
או משום אבחות צדיקים ישמור ,אם האדם מקיימם,

ן
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קמח _______ ______ _______________משנת
כגון שמחזיר את •הנגדים להפועלים וכן כשנותן להם את שכרם,
אין זה נגדר צדקה ,ולא יוכל לפטור את עצתו מנתינת צדקה
נטענה שמה שהשיג את הנגדים או שפרע להפועלים מה
שאינו מחוי 3משורת הדין הרי זו צדקה ,כי תסתנרא דצדקה
היא רק תה שנותן לעניים כתורת צדקה ג-ר־יד־^ /אנל אלו הנ״ל,
הוא • • מקיים מצוה דרבנן •שאין גה קום ועשה ,בתורת תשלומין
שכר פועלים• ואין בזה משום מצות צדקה .והגס דפריעת בעל
חוב מצוה ,הייט במקום שתייב לשלם מדינא ,אבל בכאן הלא
אינו חייב מדינא לא משוס למען תלך בדרך טובים ,ובכן
מספקינא אם שייך בזה העוסק במצוה פטור מן המצוה .ובכלל
אם העוסק ב^צוה דרבנן פטור ממצוה דאורייתא ,עי׳ בפרי
מגדים או״ח סי׳ ע״ב 3אשל אות ד׳ שכתב :עי׳ מג״א ,משמע
התחילו בתנחומין אינו שסק אפילו יעבור זמן ק״ש ,ובתרפ״ז
דאין שום מצוה ד״ת •נדחית מפני דרבנן ,היינו כל זמן שלא
התחיל נמצוה דרבנן אבל התחיל אינו פוסק ,וצ״ע מנא לן זה
וכו׳ ,ע״ש.

ואפשר מדאמרינן במגלה הנ״ל דכהנים מנטלין מעבודתן
ובאין לשמוע מקרא מגילה משום כר^־^ן^־מי ניסא,
והבאתי לעיל נשם הטורי אבן ,דמבטלין ' לגמרי ' משמע ולא
 אאחרין בלבד ,והתיגח אם נאחר דדינא הוא דמצוה דאורייתא(£ת מפני דרבנן בשכבר התחיל נהמצוה דרבנן ,שפיר מועיל

־

*

’

פרסומי ניסא דלהוי כאילו כבר התחיל ,אבל אם נאמר דלעולם
אין מצוה דרבנן פוטרת מעשיית מצוה דאורייתא ,מה מועיל
פרסומי ניסא ,אבל גס המצוה של פרסומי ניסא אינה אלא
מדרבנן.

והעוסק במצוה דפטור מן המצוה ,כתב הריטב״א בסוכה ,דף
כ״ה דגם העוסק במצוה קלה פטור מעשיית מצוה
חמורה שיש בה כרת ,ראה חזה בספרי על ספר חסידים ח״א,
דף רע״ו ,אלא שמסופקני אם כל מצוה פוטרת את העוסק בה
מעשיית מצוה אחרת ,כלומר ,כל חצוה שאדם מצווה לעשותה
ומקבל שכר עליה ,הרי הוא מצוה ונקרא עושק במצוה ,או
שמא דוקא בעוסק במצוה חיונית ,היינו מצוה שש בה קום
ועשה כגון אתרוג ■סוכה תפילין ,אבל מצוה שאין בה קום ועשה,
שהזכרנו לעל ,שאין מצוה על האדם
כגון פריעת בעל
שילוה לו כסף ויקיים מצות פריעת בעל חוב ועוד כהנה תות
כגון מעקה ודומיהן ,אין העוסק במצוה כזו פטור מעשיית
מצוה שיש בה קום ועשה .או אפשר דהגס דאין חונה עליו
להלות לו כסף כדי שיקיים מצות פריעת בעל חוב • וכן אין
עליו לבנות לו בית לקיים מצות מעקה מכל מקום לאחר
^וה ובנה לו בית ,שוב פריעת נעל חוב מצות חיובית היא וכן
עשיית המעקה לאחר שבנה לו בית.
ואין זה דומה למה שכתבו בתוס׳
דתפלת ערנית רשות היינו שיש
מפני מצוה אחרת ,ע״ש ,דהתם כל
היא רשות ,אבל הכא הגס שתחילת
הא רשות אבל קיומה של המצוה יש

ברכות כ״ו וביומא פ״ז,
מצוה בקיומה אלא שנדחית
המצוה של תפלת ערבית
הער המשב את המצוה
בה חונה.

ויש לפשוט שאלה זו ממאי דכתבו התוס׳ בקידושין ל׳יד ,ד״ה
מעקה שהקשו מאי <^:קא מינה דאמרינן שם דמעקה
הוי מצות עשה שלא הזמן גרמא ,אפילו ת1הא מצות עשה שהזמן
גרמא ג׳׳כ נשים חייבות משום שיש בה ג׳׳כ לא תשא .דלא תששו
דמיס בביתך .ותירצו דנפ״ת ,איך שיש לאשה לקיים מצוה אחרת
הדוחה את הל״ת היתה האשה באופן כזה פטורה מעשיית
מעקה ,אבל השתא דאמרינן דמעקה הוי מצ״ע שאין הזמן ג^.־^א,
הרי היא חייבת בעשיית מעקה ולא אתי עשה ודתי ל״ת ועשה,
ע״ש .והפירוש הפשוט נתוס׳ הוא דכל הנפקותא הא לענין
עוסק במצוה פטור מן המטה ,דהא לא משכחת במצ״ע דעשייח
מעקה שתהא בעשייה זו התנגדות לשום תצות עשה אחרת על

8ב.רהס ___________
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המשקל של כלאים בציצית ,דשם הרוצה לקיים מצות ציצית בהכרח
ענליו לעבור על ל״ת דכלאים ,אבל בעשיית מעקה אין ניגוד לשום
מצוה אחרת ,אלא ע״כ דהכוונה לעיין עוסק גמצוה ,הייט אם
האשה עוסקת באיזה מצוה א״כ היתה פטורה ממצות מעקה,
אגל נאמרנו שש במצות מעקה ל״ת וגם עשה אי אפשר
להמצוה שהיא עסוקה בה לדחותם ,דלא אתי עשה ודתי ל״ת
ועשה ,משמע מכאן מעשיית מעקה יש רוצות עשה שאינה
נופלת משאר מצות עשה .דאל״כ למה לא תדחה העשה איזרת
שיש בה קום ועשה להעשה דמעקה שאין בה קום ועשה ,אלא
ודאי דעשה זו חשובה כמו שאר עשין הואיל ועכשו ש בה קום
ועשה ,הגס שבנין הזית אשר הי׳ המסבב לעשה דעשיית מעקה,
לא הי׳ בו קום ועשה ,וממילא מוסקת במצות מעקה' ?!טורה
מעשיית תצו״ע אחרת הגם שש בה קום ועשה.

■1אגב ,לא אכחד שלא זכיתי להבין את דברי התום׳ הנ״ל
שכתבו :וי״מ דמכל מקום איכא נפקותא כשיהי׳ לאשה
לקיים מצות עשה ,דאי הוה אמינא דנשים פטורות מעשה דלאו
הזמן גרמא כמו כן יהיו פיטורין תן הלאוין ,דאיכא • למימר
דאתי עשה ודחי לא תעשה ,אבל כשהן חייבות בעשות דלאו
הזמן גרמא לא יבא עשה אחר וידחנו דאין עשה דוחה ל״ת

ועשה ,עכ״ 5וקשה דמאי •כשקותא איכא ,הא אי אמרת דנשים
פטורות מעשה ללאו רזזמן גרמא ,הרי בע״כ פטורות מכל
מצות עשה שבתורה ,דהא אין סברא לומר דפטורות ממצ״ע
שלא הזמן גרמא וחייבות במצ״ע שהזמן גרמא ,וא״כ איך
משכחת שיהי׳ לאשה לקיים מטת עשה שכתבו התוס׳ ,ונודאי
שתהינה חייבות במעקה משום הל״ת ,דהא אמרת דאין בנשים
שום חיוב של עשה אשר ידחה את הל״ת .האמנם שהתירוץ
של הי״מ מתרצים שפיר את קושיית התוס׳ שהקשו בתחילת
הדבור ,דלמאי נפק״מ מט בגת׳ ,מעקה אבידה ושילוח הקן בתור
מצות עשה שלא הזמן גרמא ,ללמד שנשים חייבות גהן ,הא
אפילו נאמר שהמצות הללו הן מצו״ע שהזמן גרמא ג״כ תהיינה
חייבות בהן מצד הל״ת אשר בכל מצוה ומצוה מאלו ,ועל זה
ללמד אותנו שהן מצ״ע שלא הזמן
שפיר תירצו דש
גרמא ,דאי לאו הכי סד״א דהן מצו״ע שהזמן • גרמא ,וליכא
בהן עשה לנשים והל״ת יהי׳ נדחה באס תזדמן להן לנשים
באותו זמן מצות עשה שאין הזמן גרמא ,וכבר התחילו בה ,וסד״א
דהעשה תדחה את הל״ת ,כלומר ,מטעם עוסק במצוה סטור
מן המטה ,אבל הלשון בתירוצם של הי״מ שכב^בו באה״ד :דאי
הוה אמינא דנשים פטורות מעשה דלאו הזמן גרמא •כמו כן
וכו׳ ,לא זכיתי להבין ,ובהמפר׳ שעיינתי לא מצאתי מזה .ועוד
קשה למה ננקטו בלשונם עשה דוחה ל״י 3העוסק במצוה פטור
מן המצוה אבעו להו למאמר.
ובהסדרי את ר^דברים תפשתי בספרים ומצאתי נחדושי הגאון
יענ״ץ הנדפסים בסוף המסכת ,שהרגיש בזה ,וכתב
נקצרה דמשכתת באשה העוסקת במצות שמתה או בהקהל בחולו
של מועד ועל ידי • כך היא מבטלת מעשיית מעקה ,כוונתו טדאי
שהאשה יש לה בית בירושליס ואינה עושה מעקה בחוש״מ משום
שעסוקה בשמחה והקהל .אול סמלבד שהתירוץ הזה דוחק גדול,
אבל מה יתרץ בשלוח הקן מה שייך לומר דעסוקה במצות הקהל

ואי אפשר לה לשלח את האס בשעה שלוקחת את הג^ים^ ועוד
הלא דבר זה ננאמר בגת׳ בתנו רבנן ,ובודאי שנאמר אחר התרבו
ומה שייך לומר שמתה והקהל בזמן שאין בהמ״ק קיים .ומה
שכתב מצות שמתה ,הלא מסקינן שם בעלה משמתה ,ולפירוש
רש״י אין האשה מצווה כלל על מצות שמחה .ויותר נראה שטעות
סופר יש בתוס׳ וצריך להיות :״דאי הוה אמינא דנשיס • פטורות
מעשה — כלומר ,מהעשה הכתובה גבי מעקה ואבידה ושילוח
תזקן — כמו כן יהיו פטורות מן הלאוין דאיכא לתימר דאתי
עשה ודחי ל״ת ,אבל כשהן חייבות ■ בעשה משום דלאו הזמן
גרמא וכו׳ ".
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העוסה במצות" פטור מן הטצודז אפילו כשהוא עובר
על ל״ת בשוא״ת
ועוד דנר אחד יש ללמוד מהתוס׳ הנ״ל דמאי דאמרינן העוסק
מצוה סטור מן המצוה ,לאו דוקא שפטור מעשיית מצויה
אחרת אלא אפילי השבי בזמן שעוסק נמצוה לא יפסיק ממנה
יעבור על לאו ,ג״כ אמרינן העוסק נמצוה פטור מן המצוה ,דהא
התוס׳ קיימי בשיטה דגכל רגע שאינו עושה המעקה עוכר על
הלאו של לא תשים דמים בביתך ,נמצאת אומר ,שעל ין* שהאשה
מבלה שעה או שעתיס בעשיית המצוה כגון שנותנת צדקה באותה
שעה או שעתיים ,נו בזמן היא עוברת על ל״ת של לא תשים
דמים בביתך ,ולא תוכל שוב לתקן את מה שעברה על הל״ת,
כי אפ;ילו תעשה מעקה לאחר השעה או שעתים של נתינת
הצדקה ,אובל השעה או שעתים שעברו ,עברה על הל״ת .לכל
זאת אין עליה לחדול מלהתעסק נהחצוה שהתחילה .וטעם
הדבר הוא משום שמה שעוברת על הל״ת אינה עוברת בדבר
שיש בו מעשה אלא ישב ואל תעשה ,כלומר ,שאינה מתקנת את

המעקה.
או אללי יש לפשוט חזה דהעוסק במצוה פטור מן המצוה אין
משמעו סטור מלעשות המצוה האחרת^ אבל לא עשה
המצוה האחרת ולא יקבל עליה שכר ,אלא הפירוש הוא דלכך
סטור תעשיית המצוה האחרת משום דחשוב כאילו עשה גם
השנייה ,ולכן לא שייך לומר דנשעה שהוא נותן צדקה עובר
על הל״ת של עשיית מעקה ,דהא חשוב כאילו עשה גם המעקה,
וממילא אין כאן שום ל״ת .ולכן כתבו הי״א ,ד^^ל^י^י היתה
העשה של מעקה מצ״ע שהזמן גרמא ,העוסקת בתצוה אחרת
היתה פטורה מעשיית מעקה ,הגם שיש נזה ל״ת ,משום דנשעה
שעוסקת במצוה אחרת חשוב כאילו קיימה גם מצות מעקה ,תה
שאין כן אם חייבת בשניה נעשה ונל״ת ,אז לא חשוב כאילו
קיימה את השניה ,דאין נכה של מלוה אחת שעסוקה בה לעשות

כאילו עשאה עוד שתי מצות ,עשה ול״ת ,על משקל של עשה
דוחה ל״ת ,והבן היטב .וממילא מסתבר דברי הש״ס ,דאפילו
מצות פסח שהיא עשה שיש בה כרת נדחית בשביל מצוה קלה,

ראה בתוס׳ סוכה כ״ה :ד״ה משום ,דהגם דאין סברא לומר
כ> ונפרט קשה קושיית התוס׳ שם ,דאיך ילפינן זה מחתן דפטור
מקריאת שמע ,דילמא שאני ק״ש דלית בה כרת ,אבל אי אמרינן
דילפינן דעוסק במצוה ונא זמן של עשיית מצוה אחרת אינו
פוסק מהמצוה הראשונה משום דחשוב כאילו עשה שתיהן ,ניחא.
וכבר נחלקו בירושלמי קידושין ג־ב ,ראה ס״ח ח״א דף ט׳,
אי אנוס כמאן דעביד או דרק פטור מלנגשו^ ,ויש
לומר דנעוסק  .נמצוה הכל מודים דכמאן דעניד .אלא שראיתי
נהריטנ״א סוכה כ״ה ,במשנה שם ,שכתב :וכיון דלא תיפטר
אלא בעודו עוסק נמצוה ו ,לתה לן קרא ,פשיטא לחה יניח
מצוה זו ויעסוק נאחריג (אולי כוונתו ,דהא אין מעבירין על
המצות ,ייש שיטות דהוא מדאורייתא) יי״ל דהא קי״ל דאפילו

בעי להניח מצוה זו לעשות מצוה אחרת גדולה וזימנו ,אין
הרשות בידו ,סד״א איפטורי הוא דמיפטר מינה אבל אי בעי
למשנק הא ולמיענד אידך הרשות בידו ,קמ״ל כיון דפטור מן
האחרת הרי אצלו עכשו כדבר של רשות ואסור להניח מצותו
מפני דבר שהוא של רשות ,עכ״צ מבואר מדבריו דהא דפטור
מאחרת הוא משום שהשניה היא לגבי הראשונה כרשות ,דאל״כ
הי׳ לו לומר ,דבעשיית הראשונה הרי הוא כאילו עשה שתיהן,
ואם יניח הראשונה ויעסוק רק בשניה לא יעשה רק אחת —
השניה.

העסקן כמצוה פטור מן הטצוה אם שתיהן נסוג
אחד חשוב כאילו עשה שתיהן
ומצד הסברא י נראה לומר ,דלא שייך לומר כסברתי הנ״ל
דחשוב כאילו עשה שתיהן אלא כששתי המ^ות הן מצות

-

שבין אדם ׳למקום או כשעוסק במצוה שהיא נין אדס׳לחנירו
ובשנייה היא מצוה שנין אדם למקום ,אז שייך לומר דהוה כאילו
עשה שתיהן ,אבל כשעוסק במצוה והשניה היא מצוה שבין אדם
לחבירו כגון צדקה ודומה לה ,אי אפשר לומר דהוה כצ^ילו
עשה וכאילו נתן הצדקה ,דהלא תכליתה של מצוה שניה היא
שיהנה העני חנירו ,ונחה שהוא עוסק במצוה ראשונה אין העני
נהנה .וכבר כתבתי סברא זו לענין אנוס במצוה ,דלא שייך לומר
מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה אלא בנוגע להחלק שנין אדם
למקום אשר נהמצוה ,כי בכל מצוה שנין אדם לחבירו יש ג״כ
מצוה שבין אדם למקום ,כי המקום צוה אותנו לקיים מצוה זו,
אבל החלק שבין י אדם לחבירו אשר במצוה זו ,לא קייס.

ועוד קצת ראי׳ יש להביא להא דהנ״ל דהסירוש הוא עוסק
במצוה חשוב כאילו קיים גם את השניה ,מהא דזנתיס
י״ט .תפילין מהו שיחוצו ,ורש״י פיר׳ משוס יתור נגדים ,ומסקינן
דאסור לו לכהן להניח תש׳י בשעת ענודה ,ומה דקאמר פטורין
מן ה^^י^ילין הייט אסורין בתפילין משוס עוסק במצוה פטור
מן המצוה ,שם ר־ש״י .ואפילו נתוס׳ שם נמסקנא נראה דמודיס
לטעמו של רש״י ,משום י יתור בגדים דמשום חציצה מה חידוש
אשחעינן נשל .ראש דאינו חוצץ ,ע״ש .וקשה ,מאי יתור בגדים
יש בתפילין ,וכי תפילין הם נגד ,בפרט שכנר כתבתי מזה
טדב מספרי זה דף נ״ט .דבערכין כ״ג .המקדיש נכסיו מעלין
לו תפילין ,פירש״י וכן הרת^ס ,תפילין של ראש אבל לא
תפילין של יד ,ועי׳ שם דף כ״ד ברש״י סליקו לי׳ תפילין ,משום

דתפילין של יד הם בטלים להגוף של אדם ונעשים חלק מגוי^^י,
על ידי מצות התורה והי׳ לך לאות ,ולא לאחרים לאות ,וא״כ
למה יחוצו ,אלא משום דאמרינן העוסק במצוה פטור מן המצוה
כאילו כבר קיים מצות תפילין ואין כאן מצוה של תפילין ולא
בטלו לגבי נזיד ,ושוב היין יתור בגדים.

ולפי ההסבר הנ״ל בדברי התום׳ קידושין ,דהמדונר שם אינו
לענין עשה דוחה ל״ת באופן הרגיל בכל מקום ,אלא
דכל הדיון הוא בעוסק נמצוה פטור מן המצוה כנ״ל ,יש לפרש
ביותר את הפלוגתא של היש מפרשים הנ״ל עם ר׳ יוסי אש
ירושלים המובא נתוס׳ שם .דר׳יי איש ירושלים הקשה לפירוש
הי׳׳מ ,דמכיון שיש ל״ת ועשה ,הגס שאין העשה נוהגת בנשים,
לכל זאת הלאו אלים ואין עשה אחרת דוחה אותה ,והי״ת
לא סבירו להוא דהלאו אלים ,מכיון שהעשה אינה נוהגת בנשים
לכן גבי נשים אין כאן אלא לאו גרידא וכל עשה אחרת דוחה
אותה.
אולם לפי שהסברנו לעיל דאין כאן ענין של עשה דוחה ל״ת,
אלא אט דנים בעוסק נמצוה פטורה מן המצוה ,שום
עלינו לבאר במה פליגי הי״מ ור״י איש ירושלים.
ובע״ב צריך לומר דשיטת היש מפרשים הייא כמו שהבאתי
לעיל בשם הריטב״א והרשב״א בסוכה כ״ה .דעויסק
נמצוה קלה פטור מעשיית מצוה אחרת החמורה ,אפילו כשש
כרת בהמצוה אחרת ,וממילא צדקו דבריהם של ה״מ ,דאם לא
יהי׳ עשה ול״ת בעשיית מעקה אלא ל״ת גג^יי^־^ /הגם דהלאו
אלים משום שיש בו עשה לגבי יננש ,^•,אבל אינו יותר חמור
מעשה שיש בה כרת ולכל זאת העוסק בצ^נצוה אחרת פטור
מלעשות אותה מצוה שיש בה כרת על אי עשייתה ,כן נחי
אותו הלאו הגס שהוא לאו אלים כלומר חמור ,אבל אינו יותר
חתור מאילו הי׳ בו כרת ,ואין העוסק במצוה אחרת חייב לעזוב
את המצוה שהוא' עוסק בה ולעשות את החמור .אולם ר׳ יוסף
איש ירושלים בודאי לא סבר כהרשנ״א הצ״ל ,אלא סובר זימה
דאמרינן העוסק נמצוה י פטור מן המצוה היינו דוקא כשאין
המצוק האחרת חמורה יותר מאשר זו שעוסק בה ,ולכן סובר
דלאו אלים כגון מעקה דחחיר משום שיש בו עשה לגט כשים
"
ג״כ אינו <צדתה בפני המצוה שהוא עוסק בה.

סג

משגת אברהם

ולפי ה״ל אין למרי ■ הי״מ ור״י א״י שום שייכות לדברי התוס׳
בתולין קמ״א שהניאו את מרי הרינ״א ממקום שיש
עשה ול״ת אם עשה אחרת דוחה הל״ת או דאינו דוחה אפילו
את הל״ת משוס דהל״ת אל״־ם ,ע״ש .דהכא בקידושין לא לעיין
דחיית סל״ת קיימינן אזלא לענין עוסק גמצוה ,כלומר ,והעושה
את העשה ■אין בעשיותו שום ניגוד להעשה או להל״ת אחרת
שאינו עוסק בהם ,אבל התם בתולין מיירי בעשה דוחה ל״ת,
כלומר ,כשיש ניגוד בין העשה והל״ת .ו7לא כמו שכתבו הרבה
מהמפרשים דענין אחד הוא.

וזעם דלעיל כתבתי בשם המג״א והפרי מגדים דהעוסק זנ^צוה
דרבנן פטור מעשיית מצוה דאורייתא ,ברור לי שזה דוקא
אפשר ■ לצדד לפי שיטת הי״מ הנ״ל אבל לשיטת ר״י א״י טדאי

שאין מצוה דאורייתא נדחית מפני חצוה דר־בנן ,דהשתא כששתי
המצות הן דאורייתא אין החמורה נדחית מפני המצוה הקלה,
דאורייתא מפני דרבנן לא כל שכן.

ובדבר מה שכתבתי לעיל ד״ה ודע ,דפריעת נעל חוב מצוה
מפני שזה מדינא ,כלומר ,מדינא חייב לפרוע ובמה
שמקיים הדין הרי הוא עושה מצוה ,אבל בדבר שמדינא פטור
לעשותו ,אלא משוס למען תלך נדרך טובים או משוס ואורחות
צדיקים תשמור ,אפשר שאין קיום חסידות יתירה כזו בכלל
עוסק נמצוה עד שתהא מצוה אחרת גמורה נדחית מפניה.
או אולי שגם קיום מצוה כזו הוא בכלל עוסק במצוה ,כי הפירוש
שאדם חייב לשלם להפועלים שקלקלו במלאכתם מטעם למען
תלך בדרך טונים וגר .אולם בפריעת בעל חוב שהיא מצוה בודאי
שהוא בכלל עוסק נמצוה ופטור מן המצוה.

פריעת חוב באיסודי הבאה
ונזכרתי נמרי החידשי הרי״ס ז״ל חו״מ ,סימן ל״ז ,דף קמ״ו.
לכאורה לרב פפא הסונר דפריעת בעל חוב מצוה,
א״כ יהי׳ מותר לפרוע חובו באיסורי הנאה כגון בחליפין דאין
אסורין רק למחליף עצמו ,דהא קיי״ל מצות לאו ליהנות נתנו,
ויכול לי־טול אתרוג של איסורי הנאה אף דמרויח דהי׳ צריך

לקנות אתרוג אחר ,כיון שעיקרו מצוה ,וכן נהנ״ל דאף דהי׳
צריך■ ליתן מנכסים אחרים מ״מ לא מיקרי הנאה במה שמקיים
מצוה דפריעת בעל חרב באיסורי הנאה ,אך מכל מקום כיון
דאיכא שיענוד נכסים עכ״פ מדרבנן שוב אסור כמו בהנאת
הגוף בהדי מצוה .ולדעת רשנ״א ז״ל — הסונר■ דאפילו בדאיכא
הנאת הגוף בהדי תצוה אמרינן מצוה לאו לה״נ — אפשר נאמת
מותר .עכ״צ מבואר ממריו ז״ל ,דפריעת נעל חוב היא חצה
כשאר מצות ,בוראי הוא בכלל העוסק ^^צוה .ואין <!חלק
כמו שצידדתי לעיל ,דאין זו מצוה חיונית ,דאין חובה ומצוה
על האדם להלוות לו ולקיים חצות פריעת בעל  .חוב ,דהא בש״ס
כתובות פ״ו .א״ל רב כהנא לר׳ פפא לדידך דאמרת פריעת
נע״ח מטה ,אמר לא ניחא לי דאיעניד חצוה מאי ,א״ל תנינא
בד״א במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרים לו
עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה ,מכין ■ אותו עד שתצא
נפשו ,ע״ש .הרי דהש״ס מדמה מצות פריעת בע״ת לסוכה
ולולב ואינו מחלק נין מצוה חיונית כסוכה ולולב ובין פריעת
בעל חוב ,משוס דלאחר שלוה גם חצות פריעת בע״ח היא
חיובית( .וצ״ע בדברי רש״י חולין קל״ב :ד״ה כגון אומרים לו
עשה סוכה עשה לולב■ ,דאין בהם חסרון כיס כולי האי ,עכ״ל.
משמע דרק בחצות עשה שאין בה חסרון כיס גדיל ,והוא אינו
ריצה לחיימה ,מכין אותו עד שתצא נפשו ,אבל ששיש חסרון
כים גדול אין מכין אותו .וקשה מהא דכתובות פ״ו ,דהא פריעת
בעל חוב יש נו חסרון כיס גמל ,דהא אין קצבה לגדלות של
החוב ,ולכל זאת מכין אותו ,ואכ״מ) .ואפ^ו נאמר מזה הי׳
רב כהנא מסופק ,אם במצוה שאינה חיובית כופין אותו לקיימה,
אבל המסקנא דש״ס ברור שאין חילוק בין חצוה למצוה .וממילא

150

גם לענין מצות לאו ליהנות נתנו אין ל^^ק בין מצוה שאינה
חיונית למצוה חיונית ,ושפיר כתב החדה״ר הנ״צ

אלא דיש לי מקום עיון בדברי הרי״ם הנ״צ דעד כאן לא
אמרינן מצוה לאו ליהטת נתנו אלא באופן שהאדם עשה
הדבר רק משום המטה ,ואלמלא היתה נזה חצוה לא הי׳ עושה
כלל ,כגון הנוטל אתרוג של איסורי הנאה ,דהגם שנהנה מזה
האתרוג ,דאם לא הי׳ לו אתרוג של איסורי הנאה זה הי׳ צריך

ליטול וליקח נממוט אחרוג אחר ,אבל גם את' האתרוג האתר
לא הי׳ לוקח אם לא היתה מצוה של נטילת אתרוג ,נמצא
שעיקר עשייתו איט אלא משום שהמצוה מחיינתו לעשות,
ושפיר אמרינן חטה לאו ליהנות מתנו ,אבל גבי פריעת בעל
חוב ,לו לא היתה שוס חטה בפריעת נעל חוב ,גם כן הי׳
מוכרח לפרוע את תרבו ,כי בעל חובו לא ימחול לו ולא ■ ישקוט
עד שיגנה את ממונו ,א״כ מה שפורע את חוט אין זה בשביל

שיש תצוה לפרוע אלא נכדי להפטר מנעל חוט . ,ומה שייך
לומר בזה מצות לאו ליהטת ניתט.
ואין פריעת בעל חרב בדבר האסור בהנאה דוחה כלל לנודר
הנאה מן המעין ,שטובל ט בילה של מצוה ,דאלמלא
המצוה אין מי שיכופהו לטבול ,אבל פריעת נעל חוב לו לא היתה
בזה תצוה הבעל חוב יכופהו לשלם בכל ענין.
וכן נתי בנדון עוסק נחצוה פטור מן המצוה ,אפשר דפריעת
בעל חוב אינו נכנס נסוג זה .דהא אפילו לא היתה חצה
בפריעת בעל חוב ,הי׳ גם כן פורע תונו בעל כרחו ,דאם לא
יפרע יהי׳ גזלן המלה יפרע ממט בכל ענין.
ועוד הלא משרש בנדרים ל״ג ,המודר הנאה מחנירו שוקל
לו את שקלו ופורע את חוט וכר ,ובגת׳ שם ,אלמא
אנרוחי ארי בעלמא הוא — שמנריח חובו מעליו ושרי — אמר
רב הושעיא זו דברי חנן ,רבא אמר אפילו תיחא מרי הכל הוא
גני .מודר הנאה דיהיב על מנת שלא לפרוע .מאי חנן ,דתנן
מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופירנס את אשתו חנן אמר
איבד מעותיו ,נחלקו עליו בני כהנים נ^.־(־^^ם ואמרו ישבע כמה
הוציא ויטול ,ע״ש .מבואר דלמרי חנן אין בפריעת חוב שום
הנאה לפורע אלא 7מי למטייח ארי נעלמא .ואין הטעם משום
דעל די פריעת סתבב ,המודר עושה חצה ולא הוי הנאה משום
דמצות לאו ליהנות נתנו ,אלא דמבריח ארי לא חשוב הגאה.
ונתוס׳ שם כתבו ,דאפילו לחנן .,היינו דוקא כשהמדיר פורע את
חובו של החודר ,אבל אם המודר פורע את חובו למל החוב
בממונו של החדיר ,אסור .ולמרי בני כהנים נ^-־^י^ים פריעת
חוב חשוב הנאה לפורנג ולדברי הר״ן שם אהא דאמר רנא
אפילו תימא דברי הכל ,ואפילו רבנן דתנן מודי דהמדיר פורע
את חובו של המודר משום דתיירי במתני׳ דיהיב על מנת שלא
לפרוע ,כלומר ,שכך התנה המלוה עם הלוה החודר^ שלא
יהי׳ כת למלוה לכופו לשלם אלא אס ירצה ישלם ■ מרצונו
הטווג והקשה הר״ן ,תינת פורע לו חובו אלא שוקל לו את
שקלו היכי שרי אליבא דרבנן ,ותירץ ,איכא למימר ■ דמתט׳
אליבא דידהו משכחת לה כגון ששלח אח שקלו ונגנב או אבד
■תשנתרמה תרומה י דכי ה״ג פטור מלשלם כדתניא נהזהב —
שאין הגזברים יכולים לכופו ,עכ״ל .מבואר ממריו דאפילו
בשוקל את שקלו שהוא מצה גרידא ,כלומר ,שאלמלא החצנה לא
הי׳ זה נותן את השקל ,לכל זאת לא אמרינן בזה חצה לאו
ליהנות■ מתנו ,דאל״כ למה לי׳ להר״ן לתרץ דמיירי בשנגנב או
משוס
נאבד משנתרמה ,הי׳ יכול לתרץ בפשיטות דאין זו
דמצות לאו ליהנות <;יתנו?

והרא״ש שם' מפרש בהמשנה :שוקל לו שקלו ,מחטת השקל
חייב כל אחד מישראל בכל שנה לצורך קרננות צבור,
והמדיר יכול לשקלו בשבילו דמצוה בעלמא הוא דעניד ,ואין דיט
כפורע שאר תו-בותיו ,ע״ש .כלומר ,במר שאין כאן אלא מצויה
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גרידא כגון מתצית השק> שפיר אמרינן מצוה לאו ליהנות נתט
— הגס שהרא״ש לא פירש בפירוש משוס מצות לאו ליהטת נתט
אלא המדיר עביד מצוה ,א3ל קשה מה מצוה עושה המדיר
כששוקל בשביל המודר — לכן יש להעמיס בדבריו כנ״ל — .אובג
בפורע חובו אין שום סברא לומר ,דמצוה בעלמא הוא דעניד,
משום דגם בלא המצוה ישלם בהכרח כי המלוה יכופהו.
ועיין נחו״מ ,סימן קכ״ח ,נהש״ך בתומים ,לענין נעל חוב
דוחק ,דעיקר הדיון הוא משום דהלוה לא מצי טעין
הוינא מפייסנא לבעל חוב והי׳ מוחל לי ,ונגעל חוג דוחק לא
שייך זה .והש״ך שם כתב דהגס מירושלמי איתא דאפילו היכי
דבע״ח דוחק פטור הלוה לשלם לזה ששילם בעדו משום דאמרינן
דהי׳ הלוה מפייס את המלוה ומוחל לו ,אולם משום דהירושלמי
יליף י זה משוקל את שקלו דקיי״ל ממשכנין ,הרי אפילו במקום
שהבעל חוב דוחק ג״כ פטור ,אבל לפי .הש״ס דידן אין חזה ראי׳
משום דמיירי בשלח ואבד ובאופן כזה אין חמשכנין .והקשה
התומים ,דלפי דברי הש״ך קשה למה סתם הרמב״ם ז״ל
וכתב מי שנדר הנאה מחנירו שוקל לו שקלו סתם ,ולפי דברי
הש״ך הי׳ לו להרמב״ס לפרש דהייט דוקא נששלח ונאבד אבל
מתחלה לא דעביד איסור תורה ,ע״ש.

ולפי הנ״ל אין כאן קושיא על הר־מב״ם ,דהוא חצי לפרש
כמו שצידדתי לע.יל בפירושו של הרא״ש ,דנשוקל לו את
שקלו מותר בכל אופן משום דאין המדיר מהנה את המודר
כלל ,דכל הנאה שבכאן היא הנאת מצוה ולאו ליהטת ניתנו,

הגס דחחשכנין על השקלים והי׳ המודר שוקל שקל מכספו
בעל כרתו ,אבל מה שהי׳ טתן הוא רק משום שיש מצוה לשקול,
אבל י בפורע חובו הגם דפריעת נעל חוב מצוה אבל גם בלי
המצוה נעל כרתו לשלם כי ׳הבע״ח לא שתוק לו ,אלא דבמקום
דמצי הלוה למימר הוינא מפייס לי׳ ומחיל לי׳ ,אין עליו לחזור
ולפרוע להמדיר אבל נבעל חוב דוחק לא שייך זה ,דהא <מינן
-דא מצי מפייס לי׳.

וכדי שלא יהיו דברי הרי״ם זצ״ל קשין ממשנה מפורשת ,נראה
לתרץ דבריו זצ״ל ,מאמת נין להר״ן ובין להר׳א״ש ,יהי׳
מותר לו לאדם להשתמש נמר שאסור בהנאה לו לבדו כגון
בחליפין ז־אין אסור רק למחליף עצמו ,ולפרוע נזה חוב שהוא
חייב י לשלם משום למען תלך נדרך טוטם ,ולא מיבעיא לשיטת
הר־^יש דגם במחצית השקל מותר ואין זו הנאה משום דאין
כאן אלא מצוה גרידא ,והגס דמחצית השקל היא מצוה חיונית,
כל שכן בנדון כזה שאין כאן מצוה חיובית ,דהא הנ״ד אומרים
לו שמדיגא אין חיוב לפרוע אלא משום הנהגה ישרה של למען
תלך נדרך טונים ,דמותר לפרוע באיסורי הנאה ,אלא אפילו
לשיטת הר״ן הנ״ל נראה דלא אמר אלא נמצוה חיובית כגון
מחצית השקל ,אבל בנדון פריעת חוב של למען תלך בדרך טונים
מודה דמותר .ואפשר דמרן בחידושי הרי״ם הנ״ל התכוון לפריעת
__ _____ _ __
חוב נזה.

שנאה אישית אסורה אפילו כלפי הפשעים
הנני חוזר אל דברי הראשונים שבסימן זה שצדדתי דאפילו
לפושעי ישראל אין לשנוא שנאה אישית ,אלא חייבים
אנו' לשנוא את מעשיהם ולעשות כל טצדקי אשר בידינו להטותם
להדרך הישרה ולקרא להם שובו וחיו.

ודבר זה נראה לי מפורש בתורה .דכתיב :לא תשנא את אחיך
בלבבך הוכח את עמיתך ולא תשא עליו חטא ,ויקרא
יט-יז ,ונש״ס ערכין אתרינן דהוכח תוכיח הוא עד כדי קללה
או עד כדי הכאה .כלומר ,שהרשע מקלל או מכה את הצדיק
המוכיחו נדברים ,חו היא שנאה אשית מצד הרשע להצדיק על
ש^כיחו י על רשעתו ,ולכל זאת התורה אומרת וילא תשנא את
אח׳ך בלבבן ,-כלומר ,שמצוה עליך להוכיחו ולדבר אליו מריס

קנא

קשים ולזלזלו ,אבל אסור לך לשנוא אותו בלבך ,כ׳ שנאה אישית
נאסרה אפילו כלפי הפושע .והוא מחש כדברי התוס׳ הנ״ל
בפסחים.

וביראים סימן קצ״ה (בהרבה הוצאות הוא ל״ט) מפורש כמרי,
שכתב נאה״ד :ואם תבין כשתוכיחנו שחטא לשמים
או נגדך בדבר שהוא ראוי לישנא אז אתה רשאי לשנאותו ,ואינה
שנאת הלב אלא שנאה הנראית לעינים כדתניא כי תראה
חתור שונאך ,שונא ׳שריאל ולא שונא גוי ,ולא עוד אלא מצוה
לשנאותו שנאמר :יראת הד׳ שנאת רע וגו׳ ,ומנא לן שבאדם
.שאינו הגון לא הזהירה תורה ,דכת׳ב לא תשנא את אחיך,
אחוה במצות י בעינן כדאתרינן בהחובל גני עבדים — דאחיו
הוא במצות ,עכ״צ ופירושו של היראים הנ״ל הוא לפע״ד ד־לא
כמו שמפרש י שם נתועפות ראם ,אלא פשוטו כמשמעו ,שאפילו
לזה שהוא עובר עבירה ,אסור לך לשנוא אותו שנאת הלב ,הייט
שנאה אישית ,אולא עליך לשנוא רק את מעשיו ,ואם אתה
מוכיחו ,הגם שנעל כרחך עליך נלזלזל בכבודו ולמר אליו מרי
שנאה ,לא תהי׳ שנאה זו יוצאת משנאת הלב אלא "הנראית
לעינ׳ס" ועל זה מביא ראי׳ כדתניא כ׳ תראה חמור שונאך,
שונא ישראל ,כלומר ,והגם שהוא עובר עבירה ,לכל זאת התורה
צותה עליו בטעינה ופרקה ,וא״כ זה עד ,דגם לנעל עבירה
אסור לשנוא שנאת הלב ,באופן איש׳ ,דאל״כ למה הזהירה
התורה עליו בדין פריקה וטעינה .ועוד מוסיף היראים לומר,
דהני חילי ,אס הנעל עבירה הוא מאותם שאינם נכלל המסיתין
והמדיחין רהאקנירןור־^׳ין ,אבל אלו — המטים באבדר״נ הנ״ל —
אותם מצוה לשנוא בשנאת הלב כ׳ יצאו מכלל אחוה ,ועליהם
נאחר יראת הד׳ שנאת רע וגו׳ .כן י נראה לפרש את היראים,
ואין נו לא חסר ולא יתיר .ואת דברי היראים שבסימן רנ״ד
שהבאת׳ לעיל ,ד״ה וניראים ,נע״כ בהכי מתוקמ׳ והגם דשם
יש תן הדוחק לפרש כן ,צ״ל דהיראיס שם קיצר בדבריו וסמך
על מה שכתב ■מקודם בסימן קצ״ה.
ובתורת כהנים נהר ,פרשתא ה׳ :כ׳ ׳מוך אחיך ומטה
ידו עמך ,יכול אפילו אתה מפסידו לתרבות
רעה ,ת״ל עמך .ופירש הר״ש משאנ״ן :כלומר ,יכול אפילו
עובר י עבירה שהוא נפסד חדרך החיים .פירוש אחר ,יכול אפילו
מטה ידו נשניל עבירות זנות וקוניא ,תהא מצוה להחזיק נו,
ת״ל עמך — בדומה לך ,עכ״צ ואם תמצי לומר דמצוה לשנוא
בשנאה אישית את זה שעובר עבירה ,איך תסיק אדעתן שתהא
מצוה להחזיק .נו ,ולמה ל׳ קרא למעטו ,אלא ע״כ ,דההיתר של
שנאה לעוברי עבירה ,הוא רק לענ׳ן שנאה לא אישית ,ובלמך
אתה חייב לאהוב אותו ורק שנאה הנראית לעינים הותרה או
מצוה יש בה ,ולכך סד״א דגם נזה יש מצוה של והחזקת בו,
ת״ל עמך ,כלומר ,שאין׳ אתה מצווה להחזיק בו ,כ׳ בר לש זה
הוא מהסוג הנ״ל שאין עליך חיוב של אהבה ל^א של שנאה,

רשע 'בין אודם לחבריו ,י מצוה לשנאותו
ודבר המסתבר הוא ,שכל הנ״ל אמור ,באדם ׳רשע בעבירות
שבין אדם למקום ,כ׳ מ׳ יודע להעריך את נפש הישראלי,
ואפשר שזה הנראה לנו בעל עבירה עושה לאידך גיסא מעשים

טוב׳ם שאין עבירה ׳מכבה אותם ,כעין שיטת האר"׳ ז״ל שאין
עבירה מכנה צדקה כשם שאין עבירה מכבה תורה ,ועוד
שעל עבירות שבין אדם למקום מועלת תשובה שהוא דבר
המסור ללב י ולא עוד■ אלא שמתאוים להם שנאמר ועמה
לד׳ מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וגו׳ ,ואמש הי׳ זה
שנאוי לפני המקום ,משוקץ ומרוחק ותועבה ,והיום הניא
אהוב ונימד■ קרוב וידיד ,רמב״ם הלכ׳ תשבה פרק ז׳ .והאומר
לאשה הרי את מקודשת ל׳ על מנת שאני צדיק ,אף על פי
שהוא רשע גמור חוששין לקידושיו ,שמא הרהר תשבה בל3ו,
קידושין מ״ט .אבל ברשע בעבירות שבין אדם לחבירו שאין ה!^נשןבה
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מועלת לו עד שירצה את תנירו ,לא נצרך קרא כלל למעט שאין
מצוה להחזיקו .ואפשר דמהאי טעמא נקט נהא דפסתיס קי״ב
הנ״ל כגון הרואה יחידי נחנירו דבר ערוה . ,כלומר ,חטא
שנין אדס למקוס ,אנל כשרואה נו דנר עבירה שמן אדס
לחמת ,דלא שייך למימר שמא הרהר תשונה נלנו איט חייב
נפריקה וטעינה .אלא שמדברי הפוסקים לא משמע כן .ואין
להקשות ,דא״כ למה לא מתרצו בפסחים אהא דמקשו ,ומי
שריא למסניא והכתיב לא תשנא ובו׳ דה״מ בעבירות שמן אדם
למקום א3ל נעמתת שנין אדם לחמת שריא למסניא ,דאפשר
חה כלול בתאי דאמת שם :אלא דאיכא סהדי דעמד איסורא
כולא  .עלחא נמי מסנא סט לי׳ ,כלומר ,דנאיכא סהדי ,גע״כ
נמי הכוונה על חטא שנין אדם לחבית ,דעל חטא שמן אדם
למקום מה מועיל דאיכא סהדי ,הא אפשר לו להרהר תשונה
בלבו ,אלא דהבמ׳ מקשה דאי אפשר לאוקמי קרא נדאיכא

^|4הדי שזה ענר על עבירות שנין אדם לחמרו ,דנזה כולא עלמא
^^ ,מי מס^ סט לי׳ ,ולמה כתנה .התורה ניב שוי^ן־ ,דמשמעו

י

שונאך נלנד ולא של כל שאר מי אדם.

ולעני! קידושין נאומר ע״מ שאני צדיק ונמצא רשע נין אדם
לחמת ,נאמת יש סוברים דאין מוששין לקידושיו,
עי׳ בנית שמואל אה״ע סי׳ ל״א .וראיתי מקשים לשיטה זו

,

כשלא הספיק להחזיר עד
מהא דנ״ק ,צ״ד :הנ״ל
שחת ,ולכך הוא בכלל עושה מעשה עמך ,משום שהרהר
תשובה בלבו .ולדעתי אין זו קושיא כלל ,חדא דהתם אמדק
דבמה שהרהר לעשות תשובה יצא מכלל אינו עושה מעשה עמך,
אבל נודאי שלכלל צדיק לא בא עד שיחזיר את הגיילה ,ועוד
דשאני התם ננ״ק ^מרינן מזיית שעשה תשונה ,כלומר ,שיש
עדים שאחר לפניהם שהוא מתחרט .על אשר חטא והוא ח<פן
להחזיר את הגזילה אלא שמת ולא הספיק להחזיר ,אבל בכאן
לא מיירי דשתעו ממט של המקדש את האשה שהוא מתחרט
על מה שחטא בין אדם לחבירו ,והוא חי ולא פייס את מי
שחטא לו ,בודאי שאין תוששין לקידושיו ,ומה שאמר ע״מ שאני
דהא
צדיק אין זו שום ראי׳ שחושב אפילו להחזיר או

לומר שהוא רשע החושב לבו שאץ הוא ענושין שיס רעה
דאין
• ^מה שח^ נין אדם לחבית .ור^׳ לזה מהא
1

יו״כ תכפר עד שירצה את חניתו ,ויו״כ בלי תשונה איט ^פר,
וא״כ נע״כ דבלנו עושה תשונה ומוכן לפייס את חמת ,ולכל
זאת אין יו״כ מכפר ,והיינו טעמא דבעבירות שבין אדם לחמת
אינו מועיל מה ששב בלבו עד שישוב בפועל כנ״ל .ועי׳ בחו״מ
כוי׳ מ״ו ,ו־עדיס שאמר אנוסים היינו רחממ ממון אינם נשרנים
^לו כ^מרו שעשו תשובה ,משוס תממוז היינו :נעממ שבין
אדם לחבירו ^נו תועיל השונה שבלב עד שילמו.

ואהבת .לרעך כמוך  -לגר תושב
ואגב יש לברר אם לגבי בר תושב יש מצוה של ואהבת לרעך
כמוך ,ואס יש בו האיסור של לא תשנא את אחיך
בקרא
בלבבך ,ואם יש בו מצות תוכחה ,ובפשטות נראה

^הנת לו כמוך ,ויקרא יט^לד ,וקאי שגל צדק^ דלעיל מיט׳
■כתיב לא תונו אות( /דמשתעי נבר צדק כדאיתש ננ״מ נ״ט:
והוא נכלל עמיתו ע״ש לעע״י ד״ה ה״ב משמע ?■דוקא לגני

לקשות.
בר תושב ^מר ואהבת לו כמוך.
בר צדק ולא
למה פרטה התורה ואהבת לו כמוך הא הוא בכלל
וכבר כתיב ואהבת לרעך כמוך ,דהרנה פעמים מציט בתורה
דינים מפורטים לבר צדק הבס שהם כנר ^^בו^יים בישרא<ל :כעין
במדבר י״ד ,וכי יבור אתכם בר ובר ,ועי׳ בכריתות ט׳.
ורש״י nwD3־ vדף ע״ה .ד״ה ואם איתא ,כתב שאין 'מציה
של' הוכח תוכיח בבר תשב מדכתיב הוכח תוכיח את
עמיתה אלא שיש להסתפק אם הלסור של לא תש^ קאי בס
אבר תושיב משום דבני תוכחה פרטה התורה את עמיתך ובני
לא ת^א כתיב את אחיך ,והול״ל לא ת^א את עמיתך בלבבך
הוכח תוכיחט ,ומדכתנה התורה עמיתך רק נהוכח תוכיח,
משמע דלא תשנא משתייך גם למי שאיט נכלל עמיתך .אלא
דאי אפשר לפרש דאחיך הכתוב בני לא קשנא מרבה את הבר
תושב ,דהא חזיון בכמה מקומות בתורה כתיב אחיך ולא איתרבי
מטב זה בר תושב אלא בכל מקום שהתורה תצה ליחס את
הדין המשתייך לאחיך בס לבר תושב כתבה בפירוש בר תושיב
כבון ,כי ימיך אחיך ומטה ידו והחזקתו נו בר ותושב וחי עמך,
ויקרא כ״ה ,וכן לא תעשוק שכר עט ואביון מאחיך או מברך
אשר בארצך בשעריך ,דיברתם כ״ד .ופירשו חכז״ל :מברך זה
בר צדק ,בשעריך זה בר תושב נמ״ל קי״א :ייא^ילו ענד לא
איתרני בקר^  pMואחיו ,אלא לרבנן ,משום דאחיו הוא
במצות ,ננ״ק פ״ח ,מה שאין כן בר תושב וכן רנושל נקרא
דכתיב :וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו בר ותושב
וחי עמך ,ויקרא כ״ה ,וזה קאי אבר תושב ושם לא כתיב
אחיך ,ונקרא דנתרי׳ כתיב ל תקח מאתו נשך ותרמת וי^ת
מלוק׳ וחי אחיך עמך ,ורוטב אחיך ממעטינן בר תושב
כראמריבן לוין מהן ומלוין אותן בריבית וכן בבר תושב 3מ״צ
"א .הרי תפרוש דניב אחיך איט כולל גר תושב *(.

סימן תתתרפ״ו
מצות תלמוד תרה ,אם יוצאיין בהרהור
[א] איך יבטל וכו׳ .הסימן הנוכחי יש לו קשר עם

סימן
הקדום כי בם בכאן המדובר נעטן העוסק במצות
פטור מן המצוה כי זה האיש הי׳ לו שיעורים קבועים ללמוד
תורה ולא רצה להניח את לימה־ תורתו ולבמול חסד עם

האלמנה ,כי העוסק במצוה פטור מן המצוה ,אמר לו .הזקן
שאין זה נכלל העוסק נמצוה פטור מן המצוה ,כי אפשר לו
לקיים שטהם ,היינו שיהרהר בדברי תורה בשעת הילוכו .ומה
שיבלה זמן על קניית החפץ בודאי שזה יהי׳ כנר נשעה שאים

עוסק ב^רה בכל יום ,לחשל ,ששיעור העמי שלו הוא
ועד חצות היום ,והוא נערך שש שעות ,ואס ילך לקטת את
החפץ ב׳ שעות קודם חטת ,והליכה תקח נ׳ שעות ,הלא
יהרהר בתורה נדרך ולא יבטל ,כשיביע לשם כבר יהי׳ .בזמן
שאיט עוסק קורה אפילו במתו ,חכות טרחתו אשר תהא
לו חרמא ייתרה ,השי״ת שלם לו כי מצוה של גמילת חסדים
בבופו היא.

ומדברי

ויביט נשמע שהמהלהל .בדברי תורה מקיים מצות
תלמוד תורה כ^לו השמיע והוציא הדברים מפיו.

תתתרפז( .א) מכות י*ד א׳ כריתות ט״ו כ׳.
*) הארכתי בפרטי המזור• .של  rarnnלרעו כמין ,מפני שהמרה זו שהיא מדגי תשובות בוטחה היא לאערט סונטות טאו .וכל מי מטחזויק את עאמו
ליותר זרד הרי הוא יוותר ■קנאי מתאמץ לשנוא את כל מי שאיט כפי מד,לן■ רוחו במסה■ .מוגה■ ,.שנאה אישית ללא כל גבל•• וטעמה מטן תוא זה ■והשכן שנטה;
בלבנו* הגורמת לגל האחת טענות•  onיועילו ׳דברי שבקננטרס ווה רק למעטים תרורמים לזאת את מומת ,והי׳ זה שכרי.
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דליה י

של מצות

שליח ממה שליחותו בדרבי! לא בד״ת  .וע״א נאמו באיסור? יש לומר
דהיכא דאפשר לברורי בשאלה מבררימ בפ״ק דפסחיס למאי כ״מ
לישייצי׳ .כ״ש בע״א דאין סומכין כל דאפשר לברר מלל בשאלה .
והדברים ארוכים  .ואי״ה יבואר בס׳ שושנת העמקים .ואמנם כו כבר
ארז״ל חמה חני אס יש בדור הזה מי שיודע וראוי להוכיח  .וע׳ בר״מ
פ״ו מהבדיעות הל׳ ז׳ ח׳ ט׳ .והנה אבאר לקמן לשונו אי״ה בשאלה
ה'  (.גכל| אכתוב מה דקשה לי במש״ש הלכה ט׳ מי שחטא עליו מבירו
ולא הוכיששהיה הדיוט ביותר או דעתו משובשת ומחל צו בלבו ולא
שטמו ה״ז מדת חסידות שלא הקפידה מורה כ״א על המשטמה
עכ״ל  .ק״ל הא מ״ע הוכח שיחזירהו מדרך רע לטוב  .ומטעם ערבות
נמי שלא יעשה כן עור ות^וא חייב בדבר הואיל ולא הוכיחו ומה גס
שחטא נגד ה׳ ג״כ כי החטא כין אדם לחבירו הוא כפול כנגד
המקום ג״כ  .ואס הוא מחל חלקו חנק גבוה מי מחל אף על פי שהשיב
הגזילה צריך ווידוי וכפרה  .א״כ למה אין מצוה לקוסקו שיחודה
.ויודינג ..לו שחטא וט^רינכ׳ ז״ח ולא הראה מקוזממצ"^^ ואפ״לדמשכחת־
חטא כין אדם לחבירו ולא יהי' בו שוס חטא למקום כמ״ש מהרש״א
שבח ל״ה מאי דסגי עלך לחברך לא תעביד ולא מאי דרמיס לך
העביד לחברך  .שלא נצטויכו כ״א שלא להרע לחבירו .וא״כ יל מי
שחטא מל מבירו כה״ג הוא  .ואס מחל לו יאצ להוכיח כה״ג וקצם
______דחק,ואי״היאוארבחקירה ה'עוד סנה:
חקירה ה

י־?

נשאלתי מהחומר ח״ל  ,באר לי אמגי הא דאה? דמלבין פגיץ.
חבירו אין לו ד^עוה״ב מד חומר יש געו 1זד  .אם
שיאכר איזד דבר חבמד ודלצד עד חבית  .וגם בארלי אם דןא ’7יי׳*
טד״ת או מדרבנן :
יארע  /י C

תשובה

מד הר״מ ז״ל (בפי נודל׳ דעותה״ח) ,כ׳ שדמלבין שבר
בלאו .ובפתיחה שם מצוד זי שלא לדלבין פנים  .ובמג?

המצות ש״ג שלא להלבין פנים שנאמר ולא תשא מלו חטא (וע׳ ערכין
י״י ב( ומ״ש שאין לוקה עליו הוא דלאו שאין בו מעשה הוא אף עגל
גב דבדיבוריה עמד מעשה דאייל סזמקא ואתי מיורא• אבל נדל דהוי
דרד דרש 7א״כ לא הו״ל למנו^^ בימין המצות ורש״י בחומש פ׳ קזיושים
ולא תשא עלו חטא פלא להלבין פניו ברבים  .וא״י דהא משמע דאף
ביחיד חין להלבין .וכ״כ בערכן והרא״מ ו״ל הביא ח״כ ולא הביא גמ,
נ!^? .מ״ש הלס״מ שם דבין אדם לחבירו לכתמלה א? מכלישן ואס
 $מסי מכלימץ בסתר ולא ברבים • ובדברים שביט למקום אס א
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גר

רפו

משפטים

רבי ישראל יוסף הכהן ופפורט
רב ומו״ץ בבני ברק

מר לא תונה (מ ,ה
גדר איסור הונאת גר ומסתעף לפצות אהבת הגר

יובא דכרי המנ״ח דיש סטה נ״ם כץ
הונאת כל אדם להונאת הגר
א) הוזהרנו בזזז

שלא לרזרבות

הגד

במה

למעשה

התורה

שהוסיפה

לאוין

באונאת גר.

אלא

נתבאר

דלא

המנ״ח

בד׳

סברת

החילוק דגר שאגי ,דלכאורה כיון

אפילו בדברים ,וכתב בספר
החינוך (טצוה ס׳־ג) :ואעפ״י שאנו מוזהרים

שאינו שומר תורה

בזה בישראל ,והגר כיון שנכנס בדתינו הרי

זכותו במצוות שב״א להכירו ,וראוי גם

הוא כישראל ,הוסיף הכתוב לנו אזהרה בו,

לגר להיות כישראל לאונאתו.

וגם נכפלה האזהרה עליו דכתיב לא תונו

ג) כתב

ומצוות הרי מאבד

החינוך (מציה של״ח> חידוש דין

אותו (ויקרא י״ט ,לג> ,וביאר החינוך הטעם

באיסור הונאת דברים בישראל,

בזה "לפי שמצוי יותר להונות את הגר

שאם בא ישראל אחד והתחיל לצער חבירו

מבישראל,

כי

הישראל יש לו גואלים

שתובעין עלבונו ,ועוד שיש חשש בגר
שלא יחזור לסורו מכעס הבזיונות" ,ע״כ.

ובמנ״ח (מצוה ס״ח

העיר :דלכאורה אין

נם "מ במה שיש בגר עוד לאוין,
דמ״ל לאו אהד או תרי לאוי ,כיון שאין
חייבין מלקות על לאו זה .אך לפמש״כ

בעלבונות

ודברים

רעים,

לענות לו" ,שא״א להיות האדם כאבן שאין

לה הופכים ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה
על החירופין" ,לכך לא הוזהרנו בתודה
מלהשיב למחרפהו ,ואינו עובר בלאו דלא
תונו איש את עמיתו ,ורק ממידת חסידות

אמרו חז״ל להיות שומע חרפתו ואינו
משיב עי״ש.

לעיל («צוה ס״ח דאם אינו ירא שמים אין

מצווין באונאת ישראל במ״ש בגט׳ בב״מ

מותר

לנפגע

והעיר

בזה

המנ״ח

הסברא

(נט" >.לא תונו איש את עמיתו" עם שאתך

(טצוה ס״ח:

נראה

דחידושו

דמצד

של

בתורה לא הונהו ,וכך נפסק ברמ״א חו״מ

החינוך קאי גם בגר ,אולם צ״ע להקל במה

סי׳ רכ״ח ,א׳ עיי״ש ,וכ״ז דוקא בישראל

שלא נתפרש ,עכ״ד .ואמנם יראה דיש

דכתיב "עמיתו" צריך שיהיה איתו בתודה

לומר בזה

גדול דחלוק דין הגר

ובמצוות ,אבל גבי הגר הלאו בכל ענין,

מישראל ,דאיסור הונאה בגר קאי בכל

דלא

כתיב

עמיתו,

ונמצא

דיש

נפ״מ

נר לאחד ספר זכרון עמוד מס 8ס(3הודפס ע״י הכנת אוצר

החכמה (0

טעם

גווני ,וכדלהלן.

.ד

לאחד

משפטים

יבואר מהו מהות הדין של אהבת הגר
ג) ונראה לבאר

בוה

בהקדם

אולם

נראה

ה״ר> במצות אהבת הגר ,וז״ל :אהבת הגר

הרמב״ם

דכוונת

להגדיר בזה את גוף המצוד ,של

דברי

הרמב״ם בהלכות דעות <ם״ו

יותר

רפז

אהבת הגר ,דענינו לאהוב את המעלה
שבו ,שבא לחסות תחת כנפי השכינה,
ונפ״מ לדינא שאם יאהב את הגר ולא ידע

שבא ונכנס תחת כנפי השכינה שתי מצוות

—עשה ,אחת מפני שהוא בכלל ריעים ,ואחת
מפני שהוא גר ,והתורה אמרה ואהבתם את

הגר ,צוה על אהבת הגר כמו שצוה על

אהבת עצמו שג׳ ואהבת את ה׳ אלוקיך,

מכך דהוא גר ,ורק אוהבו מחמה שמצא חן
בעיניו ,או שאינו יודע שהוא גר ואוהבו

כשאר אדם

מישראל ,דאין כאן הכרה

בחשיבות המעלה שבא לחסות תחת כנפי

השכינה ,דלא קיים מצוה זו (רק מצוות ואהבת

הקב״ה עצמו אוהב גרים שג׳ אוהב גר,

לרעך כמוך קיים)( .נתעוררתי לנפ״ט זו מספד פתד

ע״ב.

יצחק להגר״י הוטנר).

ויש

להתבונן

בלשון

הרמב״ם

שכתב

אהבת הגר "שבא ונכנס תחת כנפי

השכינה" דלכאורה יש בזה שפת יתר,
שהרי הבל יודעים שהגר בא ונכנס תחת
כנפי השכינה במעשה הגירות ,ולאיזה ענין

כתבו

הרמב״ם

כאץ.

ובפשוטו

ונמצא

דמה שהוסיפה התורה אהבה על

אהבתו ,אי״ז רק במה שיש לו
קיום מצוה נוספת ,אלא התוספת היא בסוג

האהבה שנצטוינו לאהוב את הגר דשונה

במהותו ממצות אהבת רעים בישראל ,וכפי

כוונת

שיבואר להלן.

הרמב״ם לבאר טעם הדבר שיש מצוה
נוספת בגר מלבד

מצות ואהבת לרעך

צ״ב

כמוך ,וכמפורש בלשונו בספר המצוות

דברי הרמב״ם דהשווה אהבת הגר

לאהבת

המקום,

דהנה

הרמב״ם

<מצוה ר״ז) ,וז״ל :שצונו לאהוב את הגרים

בהלכות דעות הג״ל כתב "צוה על אהבת

הגר,

הגר כמו שצוה על אהבת עצמו שני ואהבת

ואע״פ שהיה נכלל בזה עם ישראל באמרו

את ה׳ אלוקיך" ,ולפום ריהטא משמעות

ואהבת לרעך כמוך שזה גר צדק ,אבל

הלשון ברמב״ם דמצות אהבת הגר שוה

"מפני שנכנס בתורתינו הוסיף הא-ל אהבה

בכל

על אהבתו וייחד לו מצוה נוספת" כמו

דבמצות אהבת ה׳ כתב הרמב״ם בהלכות

שעשה באזהרת לא תונו ,ואמר וגר לא

תשובה (פ״יה״ג) וכיצד היא האהבה הראויה

תונה ,והתבאר מלשון הגם׳ שחייבין על

הוא שיאהב את ה׳ אהבה גדולה יתירה

אונאת הגר משום לא תונו ,ומשום וגר לא

עזה מאד עד שתהא נפשו קשורה באהבת

והוא

אמרו

יתעלה

ואהבתם

את

גדריה

תונה ,גם אנחנו חייבין באהבתו משום

ה׳

ואהבת לרעך ,ומשום ואהבתם את הגר,

וחידוש

ונמצא

שוגה

גדול

בה

לומד

אהבת

תמיד
שגם

החכמה (0

וכו׳

באהבת

נצטוינו באופן זה.

ע״כ.
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ה׳,

כלומר

ע״כ,
הגד
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אשדעהמ^תססהצלגג• ישראל

נמ1תקשוחלו»םיןס»תו«תןלנות^:ד» גהר
סימעלידיפשות רב«נוnה^'nכקיינוwwייהנו
נםערים»נאםראנביא אל^דאשדההאתידנארץ
במרים׳
להנסקמשבנע! «א*זקב!לת  MV10אור* לספים
וארקוגד רתתועססדסהקן שרמלי ה לקינוח
אחרי
אהכות את אלויךככל למןמגל נפשן ובגל
האר׳
וייויה^^ושס^רמנוראנאארי^לןוזולחין
תירא׳
לקדשארתשמוזסץלמססר <גחץ3ח* כתוןנני
יאואל׳
לולותו כמוות טייאהואסות שאסר* כנאנלרכך
מאחןכמגי יקים ללה' אלהידאליווססעון׳
ללכתכדרכיו סנאמד והלכרת כדרכיו זואהר&ואר
ה' !להיךל^וללזתן pwnproo^w׳
לכהקהנוסטמרסתרכקי
להתנמעסחכירוכאזלריואח^גיחפכהג קמו
שאמד*'*pM’^Swre׳
להכ « *□mptotקסתם^«ר* ׳
׳
—י
להוביממנאמרהוכחתוביחאתקמיתך׳

wיבהדםככםדהתבגוnד■ו^מK•1תס»רלודan
ה•תסהתמיכס׳
□טלסכבחיוקתוודרתפסניקן׳
,אטישזוכל םסם©יה סנאסראבר תאבחן את כל

המקומות אלדעכרולם וגויס ׳
י$ו טו לוורמpידהנרהתולסnףזעnכלהלכלההכn
הכהאתיוסכי העירוגוטד־ ׳
 60יו שישב הרטואסטמומתרוה* מטהר• ב* קלו סבל
חטחתהאדם והתווה,׳

לנדקהרק קל כל nםהרר1ויmטבכיהכלזלונnו
יו
שכהםרו•רקוועסככב^כיoולד■<יסדהיסהרת .כנו מקב
חאלהיךםימר*/
ים קרות למק כ אקסים ככל ייקסנאשר כלככל <*pro
וכקמק•׳
ים להתפללככליסוסאסוקןוכר־ובכללמנסזתגא ע־ןב
כספרי איזוהי קכודת לכלכוותפילת ושם ארנו
תיכותתפילהוכית חממת ד־*ן ■0יאת הפרסית׳
שידתוווב:חנ.יםul^3רוהכלBאהר^מ;תבת:רתמר’׳ לאא
9
כ7 6ללורדוiuיליןכtלוהכררול?רTר 0Jלא™ קלי^׳ <תמגן
9כ Jק®n•nפיק■oהסמאמההלטלJmכיןשונ•ך׳ ואקנןן
pppto
כג ^;קנ^והוחמוטמור^כתכתסקלסותותכיתיך׳
כד וl^tתJוב;^^^l^:י^otרר^י7קענוו^>המו'ותה־;^w.ו לן*
לכס^מויחז וומת׳
כה לייכתוכ הפלך ספר תודות יתר קלספרלהיות לו
כל!הוד,הדיוק:ל’נהסר והיה^לכתווןלכסאממלכתו לעמה
וכתוכ לו תמרימם (אתוהלסת ספר תורה׳
מ
19

פון!
הלו להס^תקלכבפי נגדיה□׳
לכדךה^ו•אכיכתלוזםסנאם'  muKaKSwpfעקכ
תאכלו כה לתם וטול :אכלת ולוכעתוגו' :לום כארנו
הלבות כל^רטדת כין לל^ני מאפל כין ■ פניהם
כין לאחרמזם בין גרנת הדיח כין כמת ntHri
□’vitancAm׳

כיו וlמכlהת^ררר^יוםר0Rיגר^טרוכי^וסולהרג• מסמג
ימל בלדקרלוע׳
כט זכוראת יוםה»בת ^ןד^זכרזהכ^זחל^׳ &r
ולעת! וו נצאכנהן שאמר וכיס*  *•,:rcnת^נות לקייר&
ל
־
וגמתןלוהםרכדי מביהים ללודת ככורלסבת
ועונג » שנאסרוקראת לשבת ^חנג׳
כסבותכיnnבפוד*סגםכאנהwהטרסבתסnרן מר
הואלמש׳
לרnקnuבעההפפר■«״מהמדתקנרהתנפסזתיכם׳ 1X6
לס '!* pumaעיני וסהכפודים׳
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אי

ולנוח עבודתהבודאיתבדך
ישותל-רוהאת ההנטכדותרראמאס אתה
tf&Q
&יךמידר ודרשו רסתינו
רות לרמת תלםידיחבמיסופזח הסקי* י”׳ן י

ךי

מיס גססכתממודמ (ייקק*► *01יי*

l^a!Sl^{rS

ל0סירסס מטים  lttS03Sובג-חיט ארק
ץ־׳ו‘ «לניל«כמר  *capאםדינן כלהשססן אזכרות המסו
 OrA{ runוסף חבת למלותערין• לבדותר ורס  Mbנדמו הראאסי W
*mpuo
,
כנדר ופירש ובינו יעקב דסשטזגן
ליהז «לר סיהר בנדה ממילר ומביא ראיח ^"^יית*•
מפדקלמר}^ידחסין גבי קסת* לחבית
רשיסז ןן .גב

עבדמרסד חתורשנרתימסמתינן לידו ומגיר ד׳קרג*

1^1)4

לחבירועכד יחר בורי* סטור סופג רות דארבעים דסק
יוח -עכו לחייו וססקינן כנדוים שמטרת ומתיר לו מיד
רם יתה סס גדות במביורין מתיר לורלר במגיוי ובפרק
חלק מונח החמה רות חמס ברותיותיו ברותם תורק לחס

דף כ א
שף אס«<י חלק לעולם דגר! רף עלמי שמסרס מס בגנולין וכלשון
קט-ןלרמודען^ז^ן מגורר כי יש «מר«ם עגתו למון
ליעמנ ויש מוסחי'עגד.קמירבלזסוו pוזזץםלשון הקורשלמיכ

שייך  :*cm-nnSונמחק קמר ועבודה
דבי הניכר בן חרדיון קל  •pרף ע* גב ולתללסד עשתכן י
«םקא&זףק £ועוד מןס-סס  wAnעל חנ^דו ויוקק ר*ן לוחלק לעולם
t
הסר למי שרין מזנידין מס מטים על
חרקןיגר־ו ומירשהרב דבינט יעקב בס□ קייי/סס מי"'
מיינו מלטתתמןר בלשון הקדש רבל
לר«3עזוחוף«ס^^קןדשחוק^^זקק תחלדה רבלרוקק
לבסוף ריןאתשבכללבטוותזוכלדכר

< *"

שתלוי  :Sn’wwcoבסו מרכתרבותינו
שבכל דבר הסמו-ללב נרטר נו מחרת
מ
סרלווידי

מצות
"

זוז

ז
קדסים  paעלהר הכחמל*
ישיחללכת  a»a»nrOTnותמ-דיס סב
" והלכתכדרכיומוטרודיהרלהיכם תלכו

ממרש כמקדסש״אחר מידותיו תלכו «־ wn.סולבישעחוםי יד יי
סנ°עש ^ושמ! ולאשתו כתנות עד הלבישם מעקר מלים
סגרםסרממל•וה3מלגי ^®:חם רבליס שנמ'סווי רחדי
מת  trowמרך *ל^ס רת תנתק כנו וקובד םתיםשגמםר
הקבר רותו בגי רף *™עושה כך וכן מירשתי להכמי המרד
ס'י<שלזחתסקרא«דJר«^ רלהי « *oועבדמ מכסו סתר
חנון ורתם ועשרו הסד סeמטסרpר^ סרת  pתעשר!
רתהn.תולךשני עדים כ״משת«עליו שרכל וסתה *^ rapגי
ססמ<eס^pו^«mלו ׳ דןדיןעני  poMרו ®tfn 3
המוור,עתאתיבמcה>ונרםרעוראליתתללתסם נחססתו

 wכי  twגנמתית״לל מומתללמאל סחעמות• כי «י *
עושה חסו טשמט סר>pוו<ררץכי נרלת^flזתי נרם ה׳
ה
עשדז לתדבקגחכסים בדי ללמד ססעשיהם
3ןןןןןן
שס^ר וגותדבקןן ומסרי'ב^רמחרזןדכו&סת י* קיר
וכי מימ><K:ולילרדcלותרקבסבינרוותמ כתיבאש רכלרו
תוו*מלר חדכנן נחסמים -נתלסירים כין סיווג נין סמוי*
וסתן ונבל סיגי חיבור סנמ'ולרנקת ס ושגינו כמסכת אבות יס*
הה מתרבק בעמי רגליהם שותדו □נגטר רות כל דבריתם
מיסד מלךרת חכמים יחכם מוס רסרי תמיסמסרלמתלך

ש
בענת רשעים ונוס-י
מוה:רת לרעךכמךבלו 6של מ *-יעלו
מצות
 *30לnברךלמnעבירסררי^ר בססב׳שבת
51מן^^ריד*ק ,־־־"גמ-ק מס ובירוסלסי וננדדים נח" מי שיושב מימדבשד
יל”"8׳*•**
ומיד יד1ות0הידו׳להנקם ודוזק«-לרעך
 remיח

עשה לקדש שמו הנחל שנשמ תקדשתבתוך
מצלח
בני ישדרל וועיירבתתת כותים גמדאת
סרן ס
רטוד מםשםעשנ»םר לר תחללו שוטעאנ• רבל ?)דש שהתל
 wipmםכורעזסן* עלקדזשתשםי «דסינןנ»רק נ 1מור

ז^יגי ומ1דו^בםםכתסנודרין בבל יעבר של יהתחס 9עו מ.ילוי
עריות וממיכו דםי^םוסו^ינן מס סבמעת תסטדסםסaסגים
«מם להעכיר ישר*לעלדת רמילו סודה קלה יחדן ורל
יעבור ושלר בשעת השטרנטי לר רגרו רולר מינ^ר רנל

נמרחסיר שיששס עשרה ישדמלרbי’'לשבויי ערקת דמרגר
יחוג מל יענור מיי עיקתר מחחנועחםגעלי ישורל רם
חסו^י^סגותתמשל^ם לצביעות מנהג יהדות ־ וכשמסר
pוםוללריתרוכnנnוזםסוועלתנםשסלo>mד עצסו על
סנתלwתלונםאיזעnסילונסמס
עושין לו נס שנכין לו פזכיותיו וכן?שח נסעףח יללייןי)
חנ.םיה3י«שירזועודיה .שמסרו עצeםזסוח יי,מ’^0ב^'J
ס3רט״pnלאידיעל<הזי 6־ וגומר כלומר
♦ *’txלר יזוללרלהולית רנן מל״ן׳ ו
עמדולמסוע סכלטניר שיתיוו בכלחדרם
מעוין
לר יnסף^למיגדעשבמטר נכיר «ר*3ך וגומר
רליו מתמשן מוזדעשחר נבימכנלותוהעתירוחrולרימול
^•!!:׳‘!^!'בעין ססנינושעל יד* כד חושק שמאל
יף0י חרטת• לבבימ נרסן לבל ישררל ובמרק תנמבקי'יסניבו העובר
על ונרו■ נגיר מוומק »אמי' ר•בושחווקונתן לו^ת והעובר

ולי וברי עעמו וחמנש נמרחו מיתתו בירי מטיס ובפרק
דףל<עססן* ראשה ריד■ ל ודש אליו משטען אס תא נ3י4כ מ^חזק יכמן
רלית  TOתכרוסלמליותשמעקר&ייימפר לך ועברעלמחת
□כלנממרתשטו-רת לצורך מעת 3סושוnתמולית 16צש

 *awרעך כתורדווטגסתו rרבל רדם
 Wsnvjroדסעוריטסקבל ווreסבסורזלשנרזת-
י* י ' ,*1סנמסרירמת מ׳ סצרrר■עrמוסרי מ6ו
 *iwittת'מwבו^ובטתקווססך רת^pמתeליר rי מגררת

יי * '״״״
׳  ...........סגר^םלשי3יםוו*ו
מתתד־ובסpםר^■rר רו ורהבת
ורחבת□
'י o Aסוךסוuיס^רrtpז'««מעס0
׳”
 wםמסשמרבכלללרע■^ס«Jםס»®סד*oר■ זממת
סגמre־rוז^ררת תרדזעל שד זוזקוזש סחן ^-בעעסו
רת,כוסנרוב■■ור■Tג■uלתולולחס וססלרrתש גמררשסי
תולתו גחנו בעולם חזו-ויותר םישררל בעמידתן לסני וח
יר
סיגי׳
תוכה אות ׳מיתךחחאדואזתמד־ו
סחבממושותי■ובח■ךלמ«ונות הייב

הלכיח

לתוכיח-שנרסרתוכיחתוכיחמת עסיתך ורדמיירס

סוביnממילו תלסירלדב-בסקוםמחר^בהסחזכיחממיA
מרח מעהיaורמיל *6 -קיבל ועיעtחר^ריםסהתויבכ□^*
םעועמבמרקמOAתיftתובעיבין ננמרק
'
י
*שבעדכי! ומירסור■בתיי>יייעזד^מ,ץ
יניו *8ומ
מבמת ־תלמיד לדכ^^סקסללחעדו
^ינן סקבל|י סקולי'תםסמממשביתם־

׳*

ד»כיח חברו׳ ביןנד’סו׳ס 3b׳» לגקן־?אםו־כ*ךכובדיס
מכינו לבין תסקוס׳ wוידזmב•וח-ינ'0לב&pסו וידבר׳A
דנדן ה-רןערשמוזר-מלז^יי0Jוtלנמתו
riwa

׳

■wanto6זייתעזו6םתבwuuבתיתpמלו

^«^*»*י4שן ♦■סייו •«תד וכטו״סססוד «יס«4נו-על
 rwJwדנרים י מורך רדם לסריגתוך,

כימו עדבסבות ע* ־ חשכדז ןן^דותמ־^דרס^-ידליקו
•-

י-

•י
*?•*:ן►• •’

-

״־רס-׳׳ •<:.
■

■•

«v"*י

*י
י

♦דיו• >

< ליו--־ ך* •• :

■ ■׳■ •A1•#:
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..נ

-
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ברית

הלכות עבודת

פמיכ .ב״ע ו׳ f׳

n׳ מ" יי

הבורא יתברן•

ולרש יזממיי״ח בכם הלמנץ שמבפ מדם תת" עם ד׳ אלקין לזרע הפקוק דפ׳ עקב דקודמפ יי״ו ביק
גם היראים ש" חא מנה כן ומי׳ נסזוה׳ר מס י '.שמפלסל סס .קרא דפ׳ לאה ,אבל י בחוס נאמת במנויגJ■eגר’^ר’”fifiאצiדןדקרD
וממדעי דיניה ע" 'בהרמנים סל׳יקוה׳ת פיז תינו ונם בהקדמתו עקב ,והדומיץ שהביא סימון ששלק י.־כמיע יזו  TOttS»5:*Bיעל
הקה*מ יודע ד ו3קפרו .יטה•ס פ׳ נקב י  .PMSfeידמע״״*־ .והפמ״״
מל כפי׳ במשניות כתב אריכות ותה:
 ’onע*’tera -״ הל׳׳ י דכוופ
מצות עשה■׳
פיו י ולעניו ׳הדיג שח ימינו Bר׳
מ מצוי עמה ללכת (א)
אסיע ק״ ינ׳ :
והלכת בזרכיו יאונו אחרי וי אלה״3ם ׳תלכו
־
(א) בדרכיו כו׳.
הפשוק הלכי ומשרש בפיק דמוט׳ רי י־י״ז אחד כירות•ו־ תלכו נעוז הוא
מצות עשה ט׳
בדרכיו כתיב  3מבא פכ׳ססינו ^כיש ערומים שנאמר רעש ד• לאדם ולאשתו י כתנות 'עוד
וספקו׳ אסני ונו׳ 1פ׳ ראה פייג
סיס מנהקופד קם אימא ודל אמרי ו״ל3ישם וכ3קר חולים שנאמר וידא ■אליו ה׳באלני טפר׳
(א) י ללקד כ״ד
ד׳ אלקיכם מלכו זה עשת וכן ומנחם אב^ם שנאו דחי אחרי מות אברהם מברך י אלדים את
בר .נס׳
"^לתמא בפשיקסא זוערתא שסוא־כ יצחק בנו וקובר מתים שנאמר ויקבור אוחו בני אף אתה pכמ״פ י פיינו סייס י כסב יש*
ואד3ד ־לדען' .מען י אחע זה כלל
של זה .המקרא .דע את
ליע דמדוע נקנו רבינו לעיקר אם עושה בך ובן פירשתי לחכמי
שם
ספקוק דפ׳ מבא וכן נקעו הנהיג אלהי אמך ועבדהו שכמו שהוא חון ורחום ועושה חסד גדול 3כילד והיא
פ״ד י ונשנתליא י עיא 'אימא דמנן
קי׳ הנ׳ל הקהימ כ*ע מ׳ היראים
זי סיא יכל
כיי׳ ד׳ הקמ׳יק כד׳ מ׳ו [ע״ש משפט וצדקה בארץ י כן תעשה אתה והא י לך שני עדים שני לסונקן י לא י
שמנה לגמול מקדים ובסי' מ״ז מגס 3יאשידד שנאסר  ■toלש' עליו שאכל ושתה ועשה משפט המילה י מלה יומנויי שהשדע אה
לבקר מילים ונסי׳ מרס ומס נקבור וצדקה אז טוב לו דן דק עני ואביון אז טוב הלא היא הדעת סא דחעי -ייל■דוק1וןן'יפו י-פפישד3יא
מסי• ובולם למד מומלכם בדרכיו אותי נאם דד ונאמד עוד אל יתדלל חכם בחכמתו ונו׳ בי אס אק סגמ דשנת י ובקיצור סקמ״ק
יי הביאי .את, .סגד
קונוס י׳א מדא שהניא בזאת יתחלל דמתדלל השכל וידוע אותי ביי' אני ח׳ עושה שלו.
זאמ׳ג
דשבד £כ...ייאא.״את ,קא .דכיע
רענו למד אז מססקוק דס׳ ראה
חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חמצתי י נאם ה׳ :.
ממן מינו' נלממו  <nלהסמ
צל דקובר דלש רנ״ז ציל שהולך
ללמד
® njupo“85של הנהיג שנ״כ מבס כן ח מצות עשה להדבק (ר) י בהכ^ם ׳כדי י
עם י  toכאשל י ינאה סבנרמ
כמעש״דם שנאמר ובו תדבקון י ומרי• בפר׳ מסשסג  Wשק ואהנס י' לרמן
אלא הנהיג סקסף גם׳ הלבשה
הממיס ולסתם אבלים וסקמ״ק < אחרון^תובות !הי ל־מ וכי אימשדלו לאדם י להדבק
כמון ימי י זס ציע י•אצלי יי וגם י ־ד׳

א( ללכת

פי'

א) ואהבת

דקונר שסם בכלל גמח< ומר
השיג הרמבים ^הדמ בוהן א׳
סל הבהיג דמיאן מנה דניים שתם
דנני לבלה בין התרי׳גי מצום אבל
סו^״ן בתשגותיל שם המלץ בעדו
והל׳ש• כתב שאין הכרע מלשק
הבס״ג לומר שמכה כל אמד מאלו
למצוס פתרת יק "ל שכלל כל
הפנינים האלו מרע אמם שהיא
והלכת ’בדרכיו וכפי דבריו בא«מ
ליכא פלונסא נץ •חרמנים להבהיג
אנל אליבא דהקמיק ליכא להלן
א מון דפרע כל מסד בקי׳ פרעי

והא בתיב אש אבלה הוא אלא :הדבק י  Dparaי ובתלכידים
בק בזיווג בק במשא ומתןי ובכל מיני חיבוד ?יא■
ושנינוי ב^ת אבות  tmsiהוי כתא3ק בעפר דגליהםי 'ושותה
בצמא את כל ^ aiואומר הולך את חכנדם יחכם י ו^מר
אושרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגומר:
 0מצוק ואהבת (א) לרעך כסוד כללו של דבר דעלך
סני לחברך לא תעמד בדאיתא במכי שבת 1ןי
כrד3רדושלםי דרדרים **1ז גד׳ טי שיושב ומחתך בשר והכה
ידו aפכקוכי תזמר יהי ותכה ידו להנקפ ודווקא לרעךשהוא
רעך בתודה ובמצות אבל (ב) אדם רשע ואינו י מסבל יתוכחה
®רה לשגאותו סחים חי ק-ם שנאמר יראת י הי שנאת ירע
אתקוטט תכלית
ואומר הלא משנאך די אשנא
.שנאה שנאתים לאויבים הוו לי:
י ואהבתם (א) את הגר ובמקום אחר הוא אר ואוהבת
לו במוך דר• יש בנר ■ שתי מצות
עשה אחת מפני שהוא בכלל לרעך ואחת י משני שהוא י נר
ו3ככד .כקוכות  jnfunתודח על הנר והקדוש " .בחך הוא
בעצמו אהבו שנאמר ואוהב נר לתת א לחם י ושכוד י ויש
במדרש כי גדולים וריפ בעולם הזה יותר כישדאל.י בעכירתן
לפני הר סיני:
.
הוכיח

אשמלל אליבא דהקמיק כמ״ש
סלפב״ן אליבא דהבסיג פייש]
הממן ונריע ואירע ומצהיש סלי
סרייא הזוהר ירע ד׳ אות "ג
סותימ שעל א׳ מייג סמו1י״ח <
ריג ט״ב אות קי׳ב מי׳ בכל מקומת
שרשכתי ומואה דכולם נקעו את
הפקוק והלכת בממו למרע ׳ וו וא*כ
בם עליהם ציע .אבל אסיכ
כאן
ראיתי נסמרשרלז״ל
שת מז״מ מינו ואומר אמרי ד׳
אלקיכס מלט חדל אבל עיקר
המקרא 3א שצ^ לילן אסר דברי מסרס ולשמוע מסם דברי הלכת
כדלק^ בסיפן הדף בערב מכיל וחל 3ק*ד שמוק ליישב את הציע
שכסננו וכוונתו כין דנספקוק דע׳ ראה כסיב ובו ^קון שמנה
מים מיע יי שמרע להדנק ^^ם כדי ללמד ככמש•סס וא*כ
•יא5נעתן דק• הקרא דע׳ ראם על הזרע ת* מ  wri vpמ
מס מל השאר מוני המלות יל״כ נמוק ,ו^סי
אם הקיא דד

דינים מי׳ ^נביס פיא מסל׳ מממ:

מצות משד .ח*
•א) להדבה (א) 3חכמ״פ ט׳ .תפקוק

בס׳ ראה b״ 3פיה
ונם בכפוה בס׳ עקב פ* ®כ ו3ונדבק
?״׳ יצנ,ם ®יל «יכ ילתקס נו זסמר מסרבות קי״א ®״ 3שס3יא
אס ד®קק דבצ3יס שיגאותנ :גאמ! לע והשאר  dtoהמלוק באמם
9מעו _"פ דהסימ מ׳ עקב המרג ק" החל !רע ג׳ הממו ירע
ק׳ זרה מוים• ופע•״ע ואסיע זול׳
ו׳ .ד'רא'פ * °
«•^ y.ר ירע ג׳ אופ ״נ הפועיל עיע קפיד הכיס ידפ 0׳
^ס ®על &׳ ®״א סמ'ר"ס קן מנרפ מיא אום פיד ומלהיש
1*1דיש 0ל• ’1לי* ור'3בו ^ןס אם דפמnן דע׳ לאס ולא אס

נכמזאר עוני ידכצומ י וק^אה כי
לא מעצא עמס ממחב ק" החל
סססיע זרע ליו דירא״פ ק" ליס
פמזדק זן׳ ח׳ סחינון ואסיע סלי
לזרג המוחל ורע זרם אוס ל׳
פםוsרצ יזרע ציע סכים זרע לזרם
פד׳יע י מלי חרס המרע שמא׳
פיז העדייס דן י !רג יזרא אוס
זרה יזמל^ש המחש י עצ׳ לדל:
 Oאצל (א) י .אדם י ישע ט׳.
כן י קובל מב“
3פpח״פ קיינ מ*נ י יאבל לב י צ׳זן
דימצה צשנאוסו אלא «קל לשנאוסו
מינו' דלעיל
וא״כ
*wrote׳ שקס יי בל 3יוסיכי י שסם
כאן כלנג^ י אגל אסיכ י ילא^

שכמ■ פעד י^ המשל י 3זחאווס
כאן והדן ו!יל .ועיש י ופמלד בלאו
<.מ..,ש3יהפ
דלא הקנא סוקל
בנע׳ ימ אמר ומקר.וכרקדמ מפקק
של «רס כי  ’teסמוי שנאן
וגד ^^יי אמי אפי׳ כצופ ומ3יא

•לאס ד׳ שנאס רע
דמי
שהוא משמע עצוה ומה שמוחל
זהו על ידפקימ של
דמפל
כי קראה וגל ידלא מונח י כ•ביפ כצופ יק ^ ■«rnעמל י זה י «כ״ד
בכשיו זה דעמק של ק3לד כדי לדוריע ששא כצופ וכן לקע
3כצומ פדיקד נעבור ש<דסכל לפקק של י  *3י קראה וגו׳ כמבששא
אבל לכאמה דנליו מו^יס' י כיוון ^^ל במלימ
 •rowודויק

* <0כ מביא לבינו אק הפקתן ילאה ד* קבאש רע אבל כבל
דעי ״מה הכפפק של ממחדל  tewשפיל י®יימ ונפ יאנו ער
^נו במ״ר אדיטפ בהא דכא לפיל סל׳קיסי פ״ש

מצות עשה

<

*) ואד!בחס

פייפ«ר3
(א) אס הגי מ׳  .מד עקב
ואסבסס אס סגל תע׳ ודו'שיפ פיים
פליד כמיב ואיסנס לו כמון נראם מתיש יד&כיע  m 06י ״דפמימ
דע׳ עקב וכן מנאו זיל חנסיב ין* סרל ידע ג׳ ^יע
הסימן ואסיע י^ מליא סזונחי זדפ ע׳ אוח חח .נעוז^צ י סיס
ק^א העיזו wצהימ'ומהחיש י«צ> סליב ^*עשעד א׳ יעיע סכע״רי«ו
קן » עיב אומי מ* .וירש ימסו סח יש מי יששיי 'פיפ ט׳ יכתג
םכרשיל 3ב״אודו י כאן עיז חיל פיי ואד3פ לר^ן סמן ואסנס 6
!w־ אבל ואדבפפ וט׳ שהוא ^שכה סולח ואינה כלמ בזרע
םק
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ספר מצות גדול

רמזים

רמד מצות עשה
והא לך רמזים של מצות עשה מניינם רמ״ח כמניין אברים של אדם שכל אבר ואבר אומר לו לאדם
עשה בי מצוה:

'אלה המצות אשד צוה ה׳ את משה אל בני ישראל בהר סיני:
א מצות עשה להאמק כי אותו שנתן לנו את התורה בהר סיני על ידי משה רבינו הוא ה׳
מצרים( :עי׳
א־להינו שהוציאנו ממצרים שנאמר (שמוח ? ס אנכי ה ,א־להיך אשר הוצאתיך
סוז״ם צו ,יסוה״ת פ״א ה״ו)
ב להאמין ולשמוע היא הקבלה שהוא אחד בשמים ובארץ ובד׳ רוחות שנאמר (יסדם
ישראל ה ,א־להינו ה׳ אחד( :סה״ם ב ,םוה״ת פ״א ״))

שמע

א< ,

ג

ואהבת את ה׳ א־להיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל

ד

ליראה את השם הנכבד והנורא

ה

לקדש את שמו הגדול שנאמר (!קרא ב ,לס ונקדשתי בתוך בני ישראל:

ו

לעשות מצות נביאי האמת שנאמר (מרים יח ,טס נביא מקרבך מאחיך כמתי יקים לך ה ,א־להיך אליו

שנאמר (דמים ו,

מאדך (ד^-יס ו ,ה<( :סה״ם ג ,יסוה״ת פ-ב ה״א)

את ה ,א־להיך

תירא( :מז׳ם 'ד' ,סוה״תיפ״בה״א)
(סה״ם ס! ,יהת "ה ה״א)

תשמעון( :סה״ס קעב ,יסוה״ת פ״ז מיו ופ׳יט ה״)3

ז ללכת בדרכיו שנאמר (מדים כת < ,והלכת בדרכיו תאמר זמס-ע..,
(א־להיך) [א־להיכם] תלכו! ,והוא] לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ ( :יראים תת ,רטז מ ,סה״ם ח ,דעות פ״א ה״ה,
 .אחרי ה׳

ועי׳ אבל פי״ד ה״א)

ח
ט

׳

'

לדבקה בו שנאמר ממים י < ,ובו תדבק:

‘?׳ V־ • ■ . .

,

י ■י׳ *.

(סה״ט ו ,דעות ס״ו ה״ב)

להתנהג עם חבירו כאשרא יראה שחבירו מתנהג ענות שנאמר (יקי*ייס ואהבת, .לי^ענך״כמוך

^(.:הי"^

רו ,ראם רבה דעות פ״ו ה״ג ,אבל פי״ד ה״א)

י

לאהוב [אח] הגר

שנאמר (הרים י,

א ,ירצה שחבירו יתנהג ,ר׳יר,

עשה °

ואהבתם את

הגר( :סה״ם ח ,דעות פ״ו ה״ד)

.... .י

.

.

י■-־.־•

“"

'־-ו•'.׳•. ,

'״

1

ז.><-רי

׳־'•׳

ולגי׳ זו נראה פירושו שאם עשה לו הכירו טובה צריך להשי׳ב לו כגמולו '.דלגי" ז״ר פירושו ׳שכמו ■־חמוצה '.שמצפה
שהכירו יעשה לו כך יעשה הוא להכיירו ,כשני פירושים אלו כתב בספר ראשית הכמה שיער האהה פ״ד ממרש
שם ״במוך• כאהבה שא!תה רוצה עצמך ע״ש .ונראה שוכך הפרש ובינו וב׳־דז שטוות המאמר י ו־עלך ׳ סני הברך לא
י
תעביד וע״ע בפנים הפוצח! ומש־כ בהערה .1
סמ״ג <עם פירוש מי קמא>  -עשה א שלזינגר ,אליקים בן יחיאל מיכל עמוד מם 4הרפס י ע״י תכ!ת י אוצרהחכמה
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ספר מצות 'גדול

עשה ז

כא

'

וכן פירשתי לחכמי ספרד פירוש של זה ..המקרא ■(דברי ’.הימים א •כת .ט ת״ש .ברדק( דע את א-להי
אביך ועבדהו .שכמו שהוא חבס ורחום הדשה* חסד משפט וצדקה • בארץ כן תעשה אתה.

וחא לך שני ערים ביאשיהו שנאמר עליו לי™ כב .טו > שאכל ושתה ועשה משפט
אז טוב לו דן דין עני ואביו 1אז טוב הלא היא הדעת אותי נאם • ה׳ ונאמר ..עוד <שם ט,
מ ט וסדי״ק> אל יתהלל חכם בחכמתו וגר כי אם בזאת יתהלל המתהלל  ,השכל וידוע אותי
וצדקה

כי אני ה׳ עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם■ •ה׳:

 ,, .״.

,״

ח מצות עשה להדבק בחכמים׳ כדי ללמד ■ממעשיהם שנאמר ובו .תדבק/ון/ע ]•אמל^ בפק אחרון
דכתובות (קיא ° .וכי אפשר לו לאדם להדבק בשכינה והא כתיב אש .אכלה הוא אלא הדבק בחכמים
ו^מיתםע בין בזיווג בין במשא ומתן ובכל מיני חיבור שנאמר ולדבקה בו .ושנינו במסכת .אסתז<פ״א

0״ °הוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא /את /כל דבריהם )עם ד«ת ס״ר ה״ב ע״ש> .ואומר )מזלי
יע > .הולך את חכמים יחכם ואומד (תהלים א > .אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים

וגומר:
ט /מצרה /ואהבת לרעך כמוך (ויקרא ט .יח) כללו של דבר דעלך סני לחברך לא' תעביד׳ כדאיתא במסכת
שבת בפרק שני )לא ,א) .ובירושלמי תדרים )פ-טה״ו( גרסינן מי שיושב ומחתך בשר ..והכה • ידו בסכין
וכי תחזור ידו ותכה ידו להנקם .ודווקא לרעך שהוא רעך.בתורה ובמצות .אבל' אדם רשע ,ואינו
מקבל ותוכחה"׳ מצרה 2לשנאותו (פסחי□ ק" ,ב> שנאמר )משלי ח ,י>> יראוד ה׳ שנאת רע-ואומר (והלם
קלט > ,הלא משנאיך ה׳ אשנא וב)מ)תקוממיך אתקוטט ,תכלית שנאה שנאתים ’ לאויבים היו לי (׳י׳
יראיטסי׳ רכד>:

■

—-

>,״ .

a'•. .׳.-

׳' V

;

עי׳ דעותס״וה״ד /רוצח ש״נ פי״ג הי״ד ,חו״מ רעב סעי׳ יא ,חפץ חים חרא כלל ד במ״חמז׳קן יד .ל.

,׳<•־>
.....

י ואהבתם את הגר )הבחם י ,יט> ,ובמקום אחר הוא אומר )ויקרא ט ,ואהבת לו כמוך ,הרי יש בגר שתי
מצות עשה אחת מפני שהוא בכלל /ל/רעך ואחת מפני שהוא גר ובכמה מקומות הזהירה תורה על הגר

והקדוש ברוך הוא בעצמו אוהבו שנאמר ואוהב גר לתת לו לחים ושמלה )לגם רמב׳ם דעות ס״ו ה"!( ,ויש
במדרש )™ימא לך לין> כי גדולים גרים בעולם הזה יותר מישראל בעמידתן לפני הר סיני:
עשה ח.

 .1לשון הרמב״ם "ובחכמים ותלמידיהם" ועי' מש״כ
י ־--־•-
בהערה .3
 .2ומסיים בפסוק שנאמר ולדבקה בו ,לא קשה שהאחד בא
למצות עשה ללמוד ממעשיהם והשני בא [ללמד] שמצוה
להתחבר אליהם בכל מעי חיבור ,מהרא״ש( .ועי׳ הערה
הבאה).

עשה .:ט.
 .1עי׳ מש״כ הערה לרמז המצוד w־ uoמפרש "כמוך"
כמו הוא ליו?’’^״ה‘'פשטות ״ציאור מאמר׳מלך to
וכו׳.־ולפ״ז מש״ב רבעו מהירושלמי ל״ש ־ללעיל .־ אק׳ ז״ל
היראים המצוק .וא״ת היאך אדע וכו׳ לכן■ נאמר כמוך
פירוש ממך תלמוד ,דבר שאתה ..יודע שמסור .ללבך והעו
דאמרינן בש^ פ״ב דעלך סני וכו׳ .וכ״ה גם שיטת הרמב״ם
בהלכות דעות פ״ו ה״ג ,ומפרש'"כמוך" כמו את עצמך.
וז״ל ,פטה■ '-על ־כל אדם וסו׳ לאהוב וכו׳־ כגופו שנאמר
ואהבת לרעך כמוך (ופידוש זה י״ל כירושלמי הנ״ל) ,וכ״ב

 .3לשק הרמב״ם "ותלמידיהם" וכ״כ בסה״ס בשם הספרי
וכ״ה ביראים סי׳ תו ,ובספרי לפנינו הנוסח כמוש״ב
רבינו .וי״ל שינוי הלשק מלשק הרמב״ם דמשמעות לשק

בהלכות אבל פי״ד ה״א לענק גמילות חסדים .וז״ל ,הרי
הן בכלל ואהב) לרעך כמוך ',כל שאוה י י רוצה שיעשו‘
אותם לך אתרים עשה אתה אותן ?1אחיך ■בתורה יirnmaav

רבינו שהדביקות בתלמידים הוא עניין בפנ״ע ולא משום

(ודעת יבינו בעשה ז שחיוב גמילות חסדים משום והלכת

דבדה דבק ברבו וכ״ם בפירוש רש״י עה״ת שכתב ,הדבק
בתלמידם ובחכמים .ולפ״ז י״ל מה שהשמיט רבעו לעיל
מלשק הרמב״ם עי׳ הערה  ,1דבמה שכתב שם הטעם כדי
ללמוד ממעשיהם ס״ל דל״ש נזעם זה בתלמידים דבהם
שייך רק הטעם השני עי׳ הערה הקודמת ורש״י כתובות
קיא ,ב־ ד״ה העושה.

בדרכיו ע״ש ובהערה).
* .1וכעי״ז כתב רעינו בל״ת ה ־וז״ל י שם "והוכיחו פעמים
רבות ולא קיבלו" וע״ש מש״כ שם בהעוה ועיע בעשה קיב
•*׳• -
־ ■
• •• • ......... -
־׳
העדה  .4״■׳
' .2ובלית ה 'כתב "מותר" לשנאותו ויש בזה שתי דעות
בפסחים ־ועי׳יבביאוד ׳‘ממהר״לל^־ ■

 Vi״•«*

••-> *.
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סדר

הלכות דעות פ״ו ה״ג

וההתעסקות מם תיש תמיד נתרם שאין 3הם ססרון כיס
להע־ה הזה המתסבר להת־ס הזם ,אכל גוזמו מיס נלאמל
ולשתות הוא כמו שכתנס דהיינו שמרה מנכסי עצמו
יאכילהו וישקהו להתיש שמר זה הוא סותר אפילו לדעת
מיס שאוסר לת־ש נריא ושלם עופו לקנל מתסח ודורוסת
רק שמיס קאמר שראוי לו לסס״ה למשות מר זה להאכיל
ולהשקות החים מל צד היותר מוג ובתכלית השלימות דהייס
נתגלית הקורבה שיסב פמו על שולמן אשד וא־כ מרי נפל
הסמ״ג הם תמוהים לפרי נמה שהשמימ הן דלאנול
ולשתות טס התיש וגם השמינו הן דמהנהו לתיש מנכסיו,
דלשסות היה לו להניא אסר משתיהן ,וניוחר לסי מה
שהוכשתי נס׳ד לפיל דרמת הסנלג כרמת המקילין להתיש
שמותר להס לקבל מתנות אייה היה לו להסמיג להניא הן
דמהסהו לתיש מנכסיו ג׳ג ולפרשו כסשוטו שיתן לו מתנות.

גידסת הסטיג באמת פ״א מיד .ופירוש □זנתו
ומדי מרי ראיתי לעורר בסיד טוד על מה שכתג הסמיג
שם ושנים נמסכת אטת סרק ראשון משנה ה׳ הוי
מתאנק נמסר רגליהם ושוחה נצמא את כל דבריהם וכו׳,
והנה תינת כל אינה בנוסשאות המשניות שלס ואנכי לא
ידעתי אם הוא מטות היסוס נסמ׳ג ,או אם כן היתה
מספת הסמיג בהמשנה דשם ,ואס כן היתה טסשתו אפשר
למר נס־ד לערר שהכוונה נתינת כל שישתה נצמא לא בלבד
מרי תורה שישמע מן התיש ,אלא כל אשר יצא מסת של
התיש אף השיסות פולין שלו ישתה נצמא כי גם היא ,היא
תורה שלימה וכמאמרם דל נמסכת סוכה דף כ״א מנין
שאפיל שיסת שולק של תיש צריכה לימוד ודל רש׳*
ואשמעיק יצריך להטות אזן אף לשיסתן שאף היא סוסה
להבין נה מרי תורה.

הלכה ג
הסבר דברי הגטי״י שהבדל יש בין עובר על
הטעוות_טהבך תקיפות היצר ובין מחמת ביעוט
בתוכחה.
*""־־
מצרה על כל אדם לאהוב אח כל אשד ואשד מישראל כגופו
שנאמר וכו׳ אם ראה מר מנירה נשנירו והוא
ישידי שאימיטל לילו לב״ד להעיד עליז אם מותר להראות לו
אהנה או לא רני זה יתבאר  rpsלקמן הלכה ה׳ נדה כל
השונא אמד מישראל וט׳ רהוא תלי נאשלי רנרני נסלוגחא
של גמלי הראשונים יתבאר שס ג־כ ננוד דעת רניס היאך
הוא תדרשס משם ,וראיתי להגמ׳יי סה אות א׳ שכתג ודוקא
שהוא רימן נתורה ונמצות אבל איה רשע שאיס מקבל
תוכשה מצוה לשנאתו וט׳ ונראה דהיינו דוקא כשהוא מבעט
נהתוכמה אבל אס עובר על התונשה שמקפיוו יצרו וכדומה
זה אסור לשנאתו ,וכן כתג מהרש? בביאורו על הסנרג סלק
העשין למטן מצות תזכסה וראיה לזה ממה שכתנ רניס
לקמן נהלטת רוצס סרק מ הלכה י*ד השונא שנאמר נתורס
וט׳ מישראל והאין יהיה לישראל שונא מישראל והכתוג
אומר לא תשנא אח אמין וט׳ כגון שראהו לגרו שמגר
עטרה והתרה ט ולא מזר ,הרי  wמצוה לשנאו וט׳ מדכתב
תיטת ולא מזר וט׳ מורה לנו נזה שדוקא כשהוא נאזסן זה
שלא מזר ט מכס התזכסה הוא דמותר לשנאו וסייע כמרי
סגמ׳יי שהוא מנסט בתוכסה ,אגל אס איע מנטע גהתוכשה

שאז בשמת אמירת המזכים התוכחה הוא מקבל סתוכסה
ופושים הדברים רושם בלט ששוזר בו ,רק אסר גמר התוכמה
תקפתו יצרו הרע והוא שוזר לסורו ואז לא המרו ט ולא
הזכיסו שלא למשות המטרה ההיא איש כזה איס נקרא רע
שיהיה מומר לשכאיזו זשיאמר מליו הקרא יראת ה׳ שנאת
רע ודוגמא לדבר שייט מיתה ושייט מלקוח שצריכין לומר

אסר ההתראה נרמ  pשבאמירתו זה הוא מזרה שמבעט
בהתראה וגם ציין שימשה המטרה דוקא בחטי של המתרה
אבל אם משאה להפטרה ההיא אסר כדי דטר של ההתראה
סוסך עליו הכתוב ופערו מעונש מיתה ומלקות דאמרי׳
דלמא אישתלי ושכמה להתתראה ועיין נכתזמת בגמרא דף
ל׳ג מיא ,אף אבן בדירן נמי טמא סכי רהיאן יהיה רשאי
לשנאתו והאין נקרא אותו רע אולי שבס התוכשה ההיא
ויצאו הרנטה מלט ,והרי רטנו לקמן נהלטת רוצת התנה
בפירוש דיוקא שהיה מתרה מ דהיינו שהזכירו שהוא איסור
ושאין ראוי לעשות  pואלה הדברים מרי תוכסה משלישים
כס ותוקף יצרו הרס כל זמן שהוא זוכר את הדברים אבל
כששוכסס שוזר זתקסתו יצרו הרע ,ודע דאין לדמות דין זה
של מצוה לשנאתו לדין של ססזלי מדוח שעברו עטרה
הסוסלן לעדות שסילק רביע לקמן נהלטת עדות סרק ייב
הלכה א׳ טן מר שאיסורו מפורסם לנין דבר שאין איסורו
מפורסם ידעת לנבון נקל להבין הסילוק שביניהם.

סדר משנה ־ מדע בוסקוביץ ,בנימין ואב וולף בן שמואל הלוי עמוד מס (187מודפ» ע״י תכנת אוצר החכמת (0
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סדר

הלכות דעות פ״ו ה״ה

מקור דברי רבינו טירושלטי חגיגה פ־ב ה*א
שם והמתכבד נקלון מכירו אין לו חלק לפיהד 4כשב מק
"מקורו כפרק ב׳ דאבות והבה דבר זה שכתב רביע
שיהיה רוצה בכבוד מכירו כמו ככבוד עצמו אמת הדכר היא
שנויה במסכת אבות שם דקתני יהא כבוד שמרן סטב עליך
כשלך וט׳ ועיין בתייט שם שהניא כשם מדרש שמואל דיש
גורסי! יהי כמד תלמידך ממב וכו׳ והחי׳ט מיישב הגירסא
של סמרך אמת כמדרש שמואל המא דרמע גורם יהי כמד
שביק וכו׳ ואנכי לא ידעתי איה איפוא מצא ק לרביע אם
לא ממה שכתב פה שיהיה רוצה ככבוד שכירו ,וממה שאמרו
שם שכבוד ממרך יהיה כשל רכך עיין בתינו פרק כ׳ כרה
הרל מה שחיק כזה כשם ס׳ דרך פייס אכל שהמתכבד
כקלון סמרו אין לו סלק למוטב זס לא נזכר שם כמס׳ אבות,
ומק גופא לקמן בהלטח תשוכה פרק ג׳ הלכה יד כתב דלא
ידעתי מנא לה לרביע דהמתנבד כקלון סכיניו אין לו מלק
לפוה׳ב אכל באמת ממקדש מלן הוא יוצא מן הירושלמי
דמגיגה סרק ב׳ הלכה א׳ דאמריק התם הדומיות על צדיק
עתק וט׳ הדוברות על צדיקו של עולם מתגאה לומר אני
דורש כמעשה כראשית וט׳ אמר ר׳ יוסי לש המתכבד בקלון
סמרו אין לו סלק לסולם הבא המתכבד כככוד סי העולמים
ללש מה כחוב בתריה וט׳ הרי מבואר כדברי רמס
המתככד בקלון סמרו אין לו סלק לעונת ,ודע דהמתכבד
בקלון סמרו דאין לו סלק למוס׳כ וכדומה לו עבירות כגון
הלבנת סני סמרו ומעי שם לסדרו וכדומה הנאמר כהן אין
לו מלק לעוה׳־כ ,הייע דוקא כרגיל כהן אבל כשמל המס אתת

משנה

ושמים אין דיע סמור ל־כ שלא להיות לו מלק לעוה׳ב
וכמכואר בדברי רמע לקמן כהלטת תשובה.

ההבדל שבק עון טלבק פני חברו לתר עבירות
ואפשר למרד בס׳יד לתת טוב עמם למה בהנן כשהוא
רגיל כהן ,הוא דאין לו מלק לממרב לא כספם
אשת ושתים ,מה שאין כן כשארי עכירות שאין סילוק מן
עשאה פעה אמת או שחי פפמיסאוהרבהטאסנהכפאת
העונש בידי אדם או בעונשי שמים מ שפמים שהכפיל
עשיית העבירה ,אכל הוא לדעתי מוד מ זה שהמתכבד
בקלון שמרו ורוצה לכבד עצמו ולבזות את שמרו וכן המלבין
פני סמרו מבזה את סמרו ומכבד עצמו שאין ט הדבר הרע
ההוא שאומר לשמרו וכן במכנה שם לשמרו הוא ג״כ כן לזה
משלמין לו מדם נגד מדת דהייע כמאמרם זכה עמל מלקו
וסלק סמרו בלט לא זכה עטל סלקו וסלק סמרו בגיהנם
והייע שזה הרשע מזה את הצדיק וטחן הקרה הכטד
האמיתי שהוא מה׳ב ט עה*ב הוא מלא כמד ה׳ ואין לן׳
בזיון והשפלת כבוד מרדת הגיהנס ,לזה שפיר עונשין מדה
כנגד מדם למי שמבזה שמרו באשד מהאופטם האמורים
שנוטלי! ממט כבודו והייע סה׳ב שלו ומכבדין ט למי שביזה
הוא והוא נשאר מבוזה שסר עוה־ב ואדרבה טסן לו גיהנם
של שמרו אבל בשביל פעם אשת טטלין ממט סלק אמד
מעוה־ב שא ולא כל הפלק לעוה־נ שיש א ובפעם השנית
טטלין ממט ג״כ סלק אשד כשיעור הקודם מפוה׳ב שא עד
כשהוא רגיל בכך לא נשאר א שוס מלק לעה׳ב

הלכה ה
קושי׳ על המהרש״ל בביאוריו על הסטוג חלק
לאוין טנק ה׳
כל השונא אסד מישראל עובר באת שנאמר לא תשנא וט׳
וכן כתב הסנרג בסלק הלאוין מטן ה׳ וכתב שם
מהרש׳ל בביאוריו וכמו  pמוהרא שטיין אמנם וט׳ ומיירי
באדם כשר ,אבל נסנלק מפרש דמיירי באדם רשע שמותר
לשנאתו ,והכתוב מזהירו שלא לשנאתו בלב ולהראות א פטם
יפות אלא יראה א פנים ששונא הוא א ואא ואא דא׳ס
(ועיין בהגמ׳יי למיל הלכה ג׳ אוח א׳ ומרש שם נס*ד
בהלכה ההיא) והנה שטהם לדבר אמד נחטונו מהר׳א שטיין
ומהרש־ל לכתוב ט בפשיטות כאלו איו רואה סולח מל דבר

זה וכל הפוסקים טלם שסה אמת להם דהך דינא דטלי
עלמא היא ,אמנם אט בעטי תמה אט על שט גדולי הדור
הלא ממחול ומהרא שטיין שנעלם מהם לסי שעה דברי
התום׳ דפססיס דן קי*ג ע׳ב שהקשו דהיאן אמריק בבבא
מציפא דן אב אוהב לסרוק ושונא לממון מאה בשונא נדי
לטן  fibיצרו ,ואי מיירי בראה ט דבר עבירה שמאה
לשנאתו מאי כפית יצר שיין גטה אדרבה מצות קערד במה
ששונא אותו ,ותירא המוס׳ דכיון דעדיין לא גיאו א שהוא
שונא אותו ,והשתא יגלה א אזן שהוא שונא אותו במה
שעיטו יראו ני אין עוזר א בסריקתו אן הוא ישנא אותו
קרא כדנתיב כמיס פטם אל פטם וט׳ ופל ידי זה ינא לידי
שנאה גמורה וקטטה ומריטת כי יריטן ועיין מ׳ אסיפות
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יסורי עונש ליסורי נקמה .והיינו שאמר מין וכו׳ — אף דקין עשה תשובה
ד״גדול עוני מנשוא" הוי וידוי וחרטה מ״מ לא עשה תשובה גמורה ואין
המקטרג נתבטל עד שיעשה תשובה גדולה ושלימה כמו שכתב למעלה
"עד שישוב החוטא בחשובה ויכלהו ויבטלהו בסגופיו" .הרי זח מדת
פבלנות — וזה מבהיל על הרעיון מאד להמתבוגן בזה היטב.
ועוכר על כשע זו מדה גדולה וכו׳ — המדה זאת נוהגת לאחר שעשה
תשובה שלימה שהמקטרג כבר נתבטל ועיקר עונש החמא כבר נמחל,
שזה הוא ביסוד התשובה הנברא עוד קודם הבריאה ,אמנם החטא עצמו
עדיין לא סר מהמציאות ,דהלא החטא לכלך ופגם את הנפש ושרשי
הנפש ,וע״ז בא מדה זו מהי״ג מדות לתקן את החטא בשרשו סר מן
המציאות ונתקן לגמרי את חלקי הנפש ע״י שהקב״ה בעצמו שולח מימי
הרחיצה ורוחץ הלכלוך של החטא.
ובעיקר נוהג המדה הזאת ביום הכסורים ,וכמוש״כ כי וכו׳ לטהר
אתכם ובו׳^ע״ז בא רעק״א בסוף יומא להעיר :אשריכם ישראל וכו׳
כלומר זה כפשוטו ממש וכמוש״ב רבינו.
?*מומכאן יתבייש האדם לחטוא וכו? והיא הערה גפלאה למעשה .המקיף
את כל מעשי בני אדם וביחוד לאחר יום הכסורים .וכפי הנראה שרביגו
התכוון לזה במה שמביא קודם את הפסוק כי עמך הסליחה למען תורא,
שע״י שהקב״ה בעצמו רוחץ לכלוך בגדיו זה יגרום שיתבייש לחטוא
(ו-להמפרשים פירוש .אחר).
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ומטעם זה נצטוינ<אהסנ לרפב8&-עך —/דבר גדול ונורא נתבאר
כאן דמה שנצטוינו לאהוב את השני ממש זהו בטבע הבריאה לפי
שבמציאות גם הרעד הוי כמוך ממש דכל ישראל הם שאר אלו עם אלו
מסגי שהנשמות כלולות יחד ■יש בזה חלק בזה ובזה חלק זה וזה .סוד
הערבות ,ואפשר דזהו נמי סוד של מצות התוכחה ,שהלא יש חיוב תוכחה
דמ״ע מן התורה אפי׳ אם יודע ברור שהשני לא יקבל תוכחתו ,ולמה ז
אלא לפי שע״י החטא של השני פוגם גמי את החלק שישנו בו ,וע״י
התוכחה גורם לתקן זאת או שהפגם לא יגיע אי,ליו כלל ,וזהו
ואחה כי הזהרת רשע וגו׳ "ואתה את נפשך הצלת".
ויש כאן התבוננות חזקה ,והמה יסוד ושורש גדול בעבודת דשם,
אף שוזתורה נחלקת למצות שבין אדם לחבירו ,ומצות שבין אדם למקום
תורת ד׳ תמימה ואי י יאפשר להפריד ביניהן דמי שאין בו מצות שבין
אדם למקום גם מצות שבין אדם לחבירו אין בו ומי שאין בו מצות
שבין אדם לחבירו גם מצות שבין למקום אין בו ,ואם אנחנו מוצאים
לפעמים דפרדה ביניהם ,זהו מצד טבעו ומצד מדותיו ,כמו • הכבוד והגאוה
או מצד פרי ההרגל ,לפי׳ אינם אלא רק במהלך החיצוני אבל לבו רחק
מהם ,מצד פנימית הלב וטהרת הנשמה אין לעשות הפרדה ביניהם כלל,
ולא עוד אלא שאחד מסייע את השני .דכמו ׳ר״ישראל גקראים שארית
נחלתו לשון שאר בשר כי קורבה יש לו עמהם כמו כן כל ישראל הם שאר
בשר אלו עם אלי" .כיון דשניהם באים מצד הנשמה העליונה ולא מצד
דהיינו
החומר ואדרבה החומר הוא המפסיק והמפריד ,כי אותה
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החומר והיצר הגורס להפסיק בינו לחבירו אותה המחיצה עצמה מפסקת
בינו למקום ,וכן אותה המחיצה • המפסקת בינו למקום אותה המחיצה
מפסקת בינו לחבירו ,וא״כ כל מה שהאדם משבר-וממעט את המחיצות
שבינו לחבירו כמו כן משבר וממעט אח המחיצות שבינו למוקוים ,וכן
להיפך ,וזהו מה שאנחנו אומרים בתפלה כי באור פניך נתת לגו תורת
חיים ואהבת חסד כי יש תורה ,ויש תורתיחיים/,יש חסד ,ויש אהבת חסד,
לזכות לתורת חיים ולאד1ת חסד ,הוא רק'מתנה ,וכל שמתקרב אל אור
פני ד׳ כמו״כ מתקרב אל תורת חיים וא4בת חסד בבתי׳ אוריתא וישראל
וקב״ה חד הוא ,וע״ז אמרה תורה ואהבת לרעך כמוך אני ה /שניהם
ץ
דבר אחד ממש כתאומי צבי׳.
ומה שאמר רבינו ישראל סלגטר ז״ל שמצות שבין אדם לחבירו דם
סולם להגיע למצות שבין אדם למקום לא סתירה! מהאמור אלא עוד
ראי׳ מכאן ,שרצונו לומר שאין מצות שבין אדם לחבירו תכלית לעצמן
לעזור לחבירו אלא התכלית להגיע לדביקות בבוראו ולשבור כל המחיצות
המפסיקות בינו ובין קונו (כמוש״כ המס״י בפ״א) אבל אין רצונו לומר

שהעיקר הוא המצות שבין אדם למקום (כמו שראיתי זה באיזה ספר
שהבין הכי דברי רי״ס ז״ל והבן).
והנה במצות עשה של ואהבת לרעך כתב הרמב״ן (ויקרא יט ,יז>
דלא יתכן כמוך ממש יעש״ה ואילו רביגו משה וזיים לוצטו "ל כתב
במסלח ׳שורים (פי׳׳א) "כמוך בלי שום הפרש ,כמוך בלי דוילרקי־ם בלי
תחבולות ומזימות כמוך ממש" ,וזה כדברי רבינו ,אבל אין פלוגתא דמצד
התורה ,שנתנה לכל אחד אי אפשר לומר שהצוו הוא כמוך ממש ,אבל
מצד המציאות של הנפש דהוי חלק אלוק .ממש כבלי תכלית יכול להיות
כמוך ממש ,בקיצור :הרמב״ן מדבר ממעשה המצות וכמו שאמרו מה דסגי
לך לחברך לא תעביד והמס״י ורביגו מדברים מהמדרגה של המצדה" וע״ד
שנתבאר בההבדל של המצוה והלכת בדרכיו דהכווגה בעיקר על המעשים
ומוגבל מאד ואילו רביגו מדבר מהמדרגה דהוי כבלי תכלית וכמו שאמרו
בשבת הנ״ל "הוי דומה לו".
אינו דומה מרובים ובו׳ — וזה נלמד מהא דכתיב ורדפו מכם חמשה
מאה ומאה מכם רבבה ירדפו .ולפי דברי רבינו החשבון מדו־קדק ,דוק
ותשכח.
קי״ג ב׳ דמותר
גם אם אן* הוא המותר לאדם — זהו כמ״ד
לשגאותו .ויש מי שאמר שם דמצוה לשגאותו .אלא מצוה לקרב אותו —
כלומר אף דהתורה התירה ואינו עובר דלאו דלא תשגא את אחיך ,מ״מ
הרי אמרה התורה עזוב תעזוב דצריכין לעזוב את השנאה שבלב כפי׳
התרגום ומצות לקרב אותו.
למה היא עשויה כאכסדרה — לרבינו פירוש חדש ומרווח בסוגיא
דמגחוח כ״ט ב׳ ,ומפני מה גברא העולם בה׳ מפגי שדומה לאמדת :שכל
 ,*rawלצאת יצא ובד׳ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה
וליעייל בתך לא מסתייעא מלתא כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי
דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולעבוים יתן חן בא לטהר מסייעין אותו בא
לטמא פץתחין לו ופושז״י לא מסתייעא מלתא .דהבא ליטהר בעי סיוע מפני
יצר הרע הלכך עבדי ליה סיוע וסתת יתירה .הוא יליף .הקב״ה יליף אוחו
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שו״ת עין יצק? חלק ב-אה״ע סימן סב
(ס) וע״ב מוכרח לחלק דשאני הא דעירובין (דף ל״א) דהא ידוע שיטה הרז״ה לבעל המאור ר״ה (דף כ״ח) דבמצות
דרבנן לא אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו .והשער אפרים בסי׳ ל״ח הקשה על הרז״ה מהך דעירובין (דף ל״א)
דמערבין לדבר מצוה .היינו ללכת לבית האבל ולבית המשתה דמבואר במשנה עירובין (דף פ "ב) וכו׳ והובא
ברש״י עירובין ( .דק ל׳׳א) שם ובאמת אין זה קשה כ״כ דהא הענינים דתנחומי אבלים ושמחת חתן וכלה הם בכלל
רגמ״חרבגדפו־־ו^ככ׳לל־ ואהבתלרעךכמוך כמש״כ הרמב״ם פ׳ י״ד ה׳ אבל ה״א וכמבואר בריש פיאה בהר״מ והר״ש
דהרע״ב ' שם דבב״מ (דף ל׳ ע״ב) בפסוק והודעת להם וכד׳ זו גמ״ח וכו׳ .ובתום׳ יד״ט בברכות פ״ג משנה ב׳ מביא

)

בשם ר׳ יונה דתנחומי אבלים ד־א^׳ריי^א דבכלל גמ״ח הוי וגמ״ח מה״ת כדאמרינן והודעת להב! את הדרך זו גמ״ח
כו׳ עכ״ל .וכן הך דלהקביל פני רבו וחבירו דעירובין (דף ל״ו ע״ב) י״ל דהרז״ה ס״ל דזה הוי כעין דאורייתא דהא
אמרו בר״ה (דף ט״ז ע״ב) ובסוכה (דף כ״ז ע״ב) דחייב להקביל פני רבו ודרשו זה מן פסוק דלא חודש ולא שבת
היום דמכלל דבחודש ושבת חייב לקבל פני רבו .ודברי קבלה כשל תורה דמי וכמש״כ הטורי אבן למגילה (דף ה׳
ע״ב) .ופני חבירו כיון דאמרו בעירובין (דף ל״ו ע״ב) זימנין דניחא ליה בחברי׳ טפי מרבו ובענין למוד תורה דהוי
זה ענין גדול וכדמצינו בע״ז (דף י״ג) דמטמא ללמוד תורה וכמש״כ התוס׳ שם בד״ה ללמוד תורה ולישא אשה
דהם ענינים גדולים ע״ש[ .ועיין ביומא (דף ע״ז ע״ב) דעובר אדם במים להקביל פני רבו וכו׳ אך יש לדון בזה
וקצרתי] .וידעתי מה דיש לדון עפ״ז עוד בהך דעירובין (דף ל״א) הנ״ל אך אין כאן מקומו לבא בארוכה בזה הפרט
אך בדרך כלל הוא דאין בזה תלונה על הרז״ה כ״כ דהוא חד מן קדמאי ויש לומר בשיטתו כן.
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שו״ת עין יצחק חלק ב-אה״ע סימן סב
(טז) ולכן נלפענ״ד לומר דבר מחודש בעז״ה .והוא דבאמת חליצה בעצמה לא הוי מצוה .ולכן היכא שאסורה
להנשא אין החליצה מצוה .ק היכא שמותרת להנשא .ובחליצה תהא מותרת לשוק .אזי הוי החליצה מצוה .מצד
דלא גרע מ^נד") דהא גמילות חסדים בין בגופו ובין בממונו כמבואר במשנה א׳ רפאה וברמב״ם פי״ד ה׳ אבל

ז
S

הא דגמ״ח א*ץלה 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 (דף מ״ח) א״כ כיון דמחויב
לחליצה מחמת תקנת חז״ל .ודאי דמקרי מצוה דהא מקיים תקנת חז״ל .דהוי בכלל לא תסור או שאל אביך ויגדך
כו׳ כמבואר בסוכה (דף מ״ו) .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 כ״ז 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♦ לב34יון שאסורה להנשא בלא חליצה ובחליצה תהא
מותרת לשוק .לכן הוי מצוה שמקיים ואהבת לרעך כמוך■ כמו (מ״^רמנו לגמ״ח בכלל מצות כמבואר ברמב״ם

הנ״ל.וי״ל דזהוכוונת הנימוקך יוסק בהחולץ (דף ל״ט^־שיהוי^תה לא משהינן ולא נעגן אותה והובא בחכ״צ
סי׳ א׳ וקצרתי.

(יז) וע״פ מה שכתבתי ניחא מה דאמרינן גבי חליצה .דחלצה בסנדל של ע״ג דכשירה משום דמצות לאו להנות
נתנו .משום דהא מצינו בעירובין (דף ל״א) גבי נתנו לעירובו במקדם שאסור בהנאה דאי אין מערבין אלא לדבר
מצוה אמרינן מצות לאו להנות נתנו .ופי׳ רש״י ללכת לבית האבל ולבית המשתה דזהו בכלל גמ״ח .כמש״כ
הרמב״ם והתם נחשב בכלל דבר מצנה גם הולך להקביל פני חבירו שבא מן הדרך .או לילך לבית האבל או לטייל
בשבת ויו״ט בפרדס שיש בו שמחה כמבואר באו״ח סי׳ תט״ו ועיין בעירובין (דף פ״ב) מזה .אלמא דגם עניני□
דלא מצינו לכפותו כגון הא דטיול בפרדס ולקבל פני חבירו .ואפ״ה בעשאן מעצמו נחשבו למצוה ואמרינן בזה
מצות לאו להנות נתנו .כמו כן בחליצה דכיון דהעושה מעשה בגופו וגמ״ח עמה ואף שאין כופין ע״ז .עכ״ז הוי זה
בכלל מצות לאו להנות נתנו ולכן כשירה החליצה בסנדל של ע״ג .ומה״ט ניחא בהא דגיטין (דף כ׳) בכתבו לגט על
איסורי הנאה דכשר כו׳ וקצרתי ועיין בגט פשוט סי׳ קכ״ד ס״ק א׳.
(יח) אך יש לפקפק על מש״כ דלכן קרא מצות חליצה בשם מצוה ואמרינן בזה מצות לאו להנות כו׳ משום דהא
מצוה מצד גמ״ח דהתינח על היבם אבל היבמה בדירה 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( .ואין
רצוני לרון בזה מצד דהאשה מצווית על מצוה דשבת /דלשבת /יצרה .לפי דלאו כ״ע ס״ל כן וכמש״ב הב״ש בסי׳
א׳ ס״ק ב׳ .ויש עוד לפקפק .ועי׳ ביבמות (דף ס״ה ע״ב) דא״ל זיל לא מיפקדת כו׳ ומשמע כשיטתם דלא חיישינן
לשבת בו׳ .ובמק״א הארכתי וכעת הוכרחתי לקצר) .אך לפמש״ב לעיל דגם זהו בכלל אמרם מצות לאו ליהנות כו׳
ניחא.
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הצדק
ט׳) ואהבת לרעך כמוך שהוא רעך בתורה ,וזוז כלל גדול
בתורה׳ להודו־ שאין ראוי להיו• חילוק ופרוד בין איש
להכירו ,אלא לדון לכל אדם לכף זכות ,לפיכך מטך אני
ה־ ,כי כמו שאגי ה׳ אחד כן ראוי לכם שתהיו ׳גוי א׳ בלי
חילוק .אבל אדם רשע אינו מקבל תוכחה פצוה לשנאתו
• שנאמר הלא משנאיך ה־ אשנא:
ולדעתי הוא לווי שישמח בטוב׳ הובילו בגופו וטובת ממונו,
כאשל ישמח בטובת נופו ומאודו',כי זולת זה בענין
המעשה א״א שיהיה לו כאילו הוא עצמו ובשלו כי לא יתכן שיצוה
האדם שיחלק אח אשל לו עם לעהו ,כי לבסוף יגיע שהוא עצמו
יהי׳ חסל לחם ,ולכן למדונו לז״ל שהוא מלות בשב ואל שעשה,
לומד מת לעליו סני לחבלך לא תעביד ע״כ ,ולכאולה נצטווינו
יק שלא להזיק ולהרע לחבלינו ולא בעשיי׳ הטוב ,ותלי כמת
מצות יש כנגד העני במתנו׳ ובהחזק׳ ידו ואפי׳ כנגד חעשיל יש
מצות ג״ח בהלואה ובהשבת אבייתו ,ופליק׳ וטעינה וכדומה
מעניני הג״ח ,וע״כ לומל דניהו דנלטווינולעשו׳ עמו טובה
עכ״ז לא נצטרך להשוותו לעצמינו בפועל ולק בענין המניעה
נצטווינו שלא להלע לו בשום אופן אבל לפמש״כ א״ש טפי לפי
הפשט דגם בענין הגעת הטוב ללעינו נצטווינו בענין הלצון
והשממה בו דע״ז יפול ל׳ אהבה ממש וע׳ בלי הר״מ במ״ע ל״ו
ע״ש דגם מלשונו משמע כן:
ל—x

י—

י׳) ואהבתם את הגר (יניי׳ י׳) (נדל) ובמק־א הוא אומד
ואהבת לו כמוך ע׳כ( .והוא בויקלא י״ט) ח״ל הל״מ מ״ע

ן
י

ל״ז היא שצונו לאהוב את הגלי׳ והוא אמלו יתעלה ואהבתי את
הגל ואעפ״י שהי׳ נכלל בזה עם ישראל באמלו ואהבת ללעך
נמול (שזח .הגל גל צדק) אבל מפני שנכנס בחולתינו ,הוסי׳
האל אהבה על אהבתו ,ויחד לו מצוה נוספת כמו שעש׳ באזחל'
ולא תונו ואמך וגל לא תונח וכו׳,והתבאל מל׳ הגמי (ב״מ דנ״ט)
שחייבי׳ על אונאת הגל משוס לא תונה ,ומשוס וגל ל״ת וכו׳ עד
וכלוב המדלשו׳ באלו שהאל צונו על הגל כמו שצונו על עצמו
אמל ואהבת את ה׳ אלדילואמל ואהבתי את הגל עכילנראח
דבא לומר דבאהבת הישלאל ללעהו אמל ואהבת ללעל ול״א
את לעל אבל בגל אמל תיבת את כמו אצל השי״ת ,וגדלה מדת
האהבה באוהב את הדבל לאהבת לדבר כי את מולה כי נפש
האוהב קשולח בנפש האהוב ולכ״נ באבינו המם ויאהב יעקב
את לחל וכ׳־נ בו ויהיו בעיניו ימי׳ אמדי׳ באהבתו אומה ול״ב ללחל
ול״נ לה (ומה שנאמל שם ויאהב גם את לחל מלאה נלאה לפרי
לא לבד שאהב׳ מחמת עצמה בטלס הכיל ללאה שהי׳ יכול להעליל
אומה כנגד׳ כ״א אחלי שהכי׳ את לאה וב״ע והעריך לחל כנגד
לאח ,הוסי׳ באהבה ללמל ,ועוד שאעפ״י שהגיד׳ סי׳ שמסל לח
ללאה אחותה והי׳ מקו׳ למעט אהבתו כי עי״ז לימה אומו החותן
לבן ,וגס יש מקו׳ לחמשד שלחל לא לצמה להנשא ליעקב עכ״ז
עוד אהבתו לה כמקדם ,ודנה לזכות וכמו שהי׳ הדבל באמת
שלק מגודל צדקתה  .עשתה כן שלא ממביי' אחותה ,וטוב לה
שתפסי׳ היא מלהביא אחותה לבושת ולכלמה ולכן אהב אותה
יוחד מבלאשונה ולכ״נ מלאה שע״י מה שעשתה ללאה אחותה
ד ,־ הוסי׳ לאהוב אומה ואכ״מ להאלי' עוד בזה):

לאו מוכיחו עוד פעם כ־ ושלשית ,וכן כסה פעמי׳ יוכיחו
אם ישמעהו ז ונלאה כוונת בעל ה״ס כמש״כ בסמ״ג במחלה
דאם הוא חוטא עמה בשוגג מוטב שלא יוכיחנו ויעבור במזיד
אבל בחוטא במזיד גם ביודע שאינו מקבל ממנו מיי׳ להוכי׳ עד
שינזוף בו החוטא או״יקללנו או יכנו לכל מל כדאי־ לי׳ והוא ז״ל
מלק עליו דלעולם כשיודע המוכיח שלא יקבל ממנו החוטא שאין
להוכיחו ,ודלך עצה טובה הוא שאמת נס״ס ביצה בחוטא
בשוגג דטוב למנוע מהמוכחה שמא לא ישמע לו ויעבול במזיד
אבל באמי גס במזיד בבלול לו שלא ישמע לו .אל יוכיחנו ודע
דהסמ״ק גסי׳ קי״ב דעתו כדעת המובא בסמ״ג בראשונה וכ׳
דגם שלא נענש המוכיח כשהוכימו פ״א אבל מצות תוכחה עדיין
לא קיי׳ אפי׳ בלול לו שלא ישמע לדברי׳ עד שינזוף בו העובר,
ודעת בעל ס׳ היראי׳ בס״י ל״ז כמסקנת הסמ״ג הנזכר ועיי׳
בהגהמיי׳ פ״ו מהל׳ דיעות דהביא משם הרא״ם כי׳ הסמיק והוא
פלא כאמור ,וערמ״א א״ח סי׳ מר״ס ס״ב שחילק בין מוכיח
ברבי׳ שאין להוכי' לק פ״א כשיודע שאין דבריו נשמעי׳ ,למוכיח
ליחיד שצרי׳ להוכיחו עד שיכנו או יקללנו אעפ״י שיודע שאין
דבריו נשמעי׳ וע׳ במג״א שהבי׳ ד׳ הסמ״ק ואין הרכבה זו עולה
יפה דדי הסמ״ק עם ד׳ הנ״י שהובאו ברמ״א אינם עולי׳ בקנה
א׳ וע״כ יש קיצור בד׳ המג״א ולא בא רק לומר הדיעה שאינה
מחלקת בין לבי'ליחיד אלא דלעול׳ צריך להוכי׳ עד נזיפה דזחו
שיעור התוכחה לל׳ יוחנן וכפסק הסמ״ג ולא כהרמב״ם שפסק
כל׳ אליעזר וכרב דשיעורו עד הכאה ועיי׳ בהגהמיי׳ 3כימ
ובלח״מ שטרחו ליתן טעם לפסק הל״מ ע״ש:

י׳□ ללמד בגו תורה ומצות שגאסר ולמדוד אותם את
בניכם ולא ח-יב האדם בלבד ללמד לבנו ,אלא גס לכן
בנו ,והיא סצוה על כל חכם מישראל ,ללמד תורה לכל
התלמידים כי גם הם קרוים בני׳ שנאמר ויצאו בני הנביאי׳,
ומי-שלא למדו אביו ,חייב ללמד עצמו כשיכיר ,ידע כי
מותר ללמד תורה שבכתב בשכר אבל תורה שבע״פ אסור
ללמדה בשכר .אמרו רז״ל לעולם ישלש אד־ שנותח שלי׳
כמקרא ,שלי־ במשנה ,שליש בתלמוד ,ופי׳ ר־ יעקב בסס׳
סנהד׳שתלסוד שלנו מספיק לכלש וע״כ נקר׳ בבליר־לגלול׳
מ בלולה בסקר־ בלולה כמשנה בלול־ בתלמוד .ואבותינו
(היי) מושיבי׳ (או א״יס ,מושיבי׳ (נצ״לץ מלמדי תינוקו־ בכל
עיר ועיר ,עד כ״ה תינוקו׳ יכולי׳ ללמד אצל מלמד א /ע־כ.

ומש״כ עד שיכיל היינו כשיגיע להכרה ודעת ,חיי׳ ללמוד אצל
מלמד והיינו וודאי 'כשיגדל בשני׳ דקוד׳ שהגיע לשני
גדלו׳ פטור מכל המצות ואפי׳ מצות החינוך אינו לק באב אבל
תקטן בעצמו הרי• אינו בל חיובי אפי׳ מדרבנן וא״כ ק׳ ח״ל
כשיכיר דכל שהגיע לגדלו׳ חייב לילך אצל מלמד שילמדנו פורה
־
שבכתב ומורח שבע״פ (ול׳ זה הוא מהר״מ ז״ל פ״א מה״ל פ״ת
ול״מ למפרשי׳ שאמלו בו דבר) (וע׳ בלק־־מ ומת שכי אני עליון
שסדוודאי האב חיי׳ ללמדו מורח שבכתב ושבע״ם) ובנו קוד׳
לבן בנו ואפי׳.א״מ מי שילמדנו מודה שבכתב בחנס מלמדלנ״ב
.
ייא) הוכח .תוכי׳ את עמיתך הרואה את הכירו שהלך בדרך ־אפיי בשכר ע״ש" דכ״מועי’׳ בלמ״ע שם דהוא נבוך; בזין ע״ש:
; לא מוכה חייב להוכיחו אפי׳ תלמיד לרב׳ וזאת יעשה ד׳□ מפני שיבה תקו׳ והדרה סגי זקן ר■*־ הגלילי'«סר

לטובתו,ולהביאוילחיי העוה״ב ואס קבל ממנו מוטב,ואס

’ "7והדרת פני זקן זה שקנה' חכ» אפי יגיק וח^ מקו?:
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כתיב

בס׳ קדושים תהיו (ויקרא י״ט י״ח) ואהבת לרעך כמוךא> .ותניא ר׳ עקיבא אומר זה

כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך שלא .יאמר לו דבר מסור ללב ולא לעשות.

ואם תאמר היאך אדע דבר המסור ללב וכי נביא אני .לכך נאמר כמוך ממך תלמד דבר

שמסור כלבך אם יאמרו לך .והיינו דאמרינן בפרק שני דשכת

(ל״א ע״א)

מה דסני לך

לחברך לא תעבד .ע״א *3מכאן .למדנו שמצווין ישראל לאהוב חביריהן ולהיותן באהבה

זה עם זה .יכול לכל< ת״ל ואהבת לו כמוך .אבל אם הוא רשע אינך מצווה לאוהבו כיון

א) כתיב בפרשת קדושים ואהבת לרעך כמוך ר^נ^יא רבי
עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה .הכי איתא
(בספרי) [בתו״כ פ׳ קדושים] והובא בירושלמי (פ״ט תדרים
ה״ד) ,ושם נחלקו רבי עקיבא ובן עזאי ע״ש ,וקיימא לן כרבי
עקיבא .ופירש רבינו דלא יאמר לו דבר המסור ללב וכן שלא
לעשות לו דבר המסור ללב ,ויליף לה מכמוך .ופירש דהיינו
דאמרינן בשבת פ״ב ־ 'דעלך סני לחברך לא תעביד עיין שם
בדף ל״א ע״א .ולא כן פירש רש״י שם בפירוש ב׳ .וגם הסמ״ג
(עשה ט׳) והרא״ה בפרשת קדושים (מעוה רמ״ג) לא פירשו
כן .אלא פירשו שלא יגזול את חבירו וכיוצא והיינו דעלך סגי.

ואמת דלפירוש רבינו הזה צ״ל רעשה זה בא לתוספת על
המאנה את חבירו בדברים .וגם על מצות קימה והידור
בארבע אמות .וגם כיוצא לזה בדברים שנאמר בהן ויראת
שאמרו בסרק הזהב שכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת.
ואעפ״י שזה .נמי צריך לומר לפירוש רש״י והסמ״ג וחינוך
רעשה בא לתוספת לבד מהלאוין שנאמר בגזל וכיוצא וכמו
שכתב הרב בעל החינוך ז״ל שם .אלא דלפירוש רבינו הזה
יש עוד מהדוחק קצת .דהרי אמרינן שכל דבר המסור ללב
נאמר בו ויראת ,והרי כאן לא כתיב ואהבת לרעך כמוך ויראת
מאלהיך .שמע מינה דלא מיירי בדבר המסור ללב .ויש ליישב
דסגי במאי דכתב רחמנא כמוך דלא הטיל יראה אלא מפני
שאינו מכיר בו אלא בוראו .וכאן כיון שציוה לאוהבו
כמותו ,מינה נלמד דמיירי בדבר המסור ללב וכפירוש רבינו
ז״ל ודו״ק.

ג) יכול ?*^לל תלמוד לומר ואהבת ליו כמוך אבל זום הוא
רשע ובו׳ .הכי איתא בפרק ערבי פסחים (דף קי״ג
ע״ב) דמצןה לשנאותו ולא קרינן ביה רעך בתורה או במצוות
וכמ״ש הסמ״ג .וכן נראה לי שצריך לומר בסברת רבינו ז״ל
ת״ל רעך ,דבכ״מ מעמיתך ורעך ממעטינן רשע .ומ״מ כיון
דקרא מיידי בכשר שפיר מתמעט מכמוך.

והגה אעפ״י שמצוה לשנאותו .עכ״ז אם אירע לו סכנת
גופו חייב להצילו .דהתורה וזסה על נפשותן של
ישראל ,ולא מיבעיא ודאי ואפילו ספק נפשות .אלא אפילו דבר
המטרידו ונבהל וחיישינן שיבא לידי סכנה חייב להטפל עמו.
והיינו מה שצוותה תורה בפריקה וטעינה גם לגבי שונא .וכמו
שכתב הרמב״ם ז״ל (בסוף פי״ג מהלכות רוצח) ע״ש .ומיהו
לכאורה קשה למ״ש בפרק אלו מציאות (דף ל״ב ע״ב) דשונא
קדים כדי לכוף את יצרו ,ופסקו ־הרמב״ם שם ,וקשה למה
הוצרך הרמב״ם ז״ל ליתן טעם לפריקה וטעינה דשונא מטעם
הנ״ל ,תיפוק ליה כדאמרינן כדי לכוף את יצרו.
ונראה דהרמב״ם סבירא ליה דעיקר טעם המצוה בשונא הוא
מפני סכנת גופו .דשנאה התירה תורה ולא שיסתכן
והוא יכול להצילו ואין צורך לכפיית יצר .וגם אם איכא מאן
דלא מצי למיכף יצריה אכתי מיחייב מד״ת מהאי טעמא בין
יכוף ובין לא יכוף וזה טעם כעיקר .אלא דאכתי הוה ם "ד
לפטור מקדימה ,כיון דאינו מן הסברא ,וגם דבאקדומי פורתא
ליכא טעם .להכי איצטריך לן טעם כפיית יצר.

ומכל מקום לא משום שעיקר טעם מצות הפריקה וטעינה

ב) ענין אחר מכאן למדנו שמצווין וכד .פירוש זה קרוב
לפירוש הראשונים ז״ל הנ״ל (בסעיף א׳) .ומדברי
רבינו נמי נלמוד דלא יגזלנו ולא יעשה ־שום היזק קטן וגדול,
וגם הרמב״ם ז״ל בהלכות דעות (פ״ו ה״ג) פסק כן ודו״ק.

מפני סכנת גופר .יקשה לכאורה למה שהקשו תום׳
בפסחים (קי״ג ע "ב) וב״מ (ל״ב ע "ב) ובשיטה מקובצת
והריטב״א לב״מ ,דכיון דמצוה לשנאותו מאי כפיית יצר
שייך ולא יכוף את יצרו ,דאין לומר דהכא שאני דאיכא סכנה.

7

ספר

יראים

סימן לח

כה

שאינו בעול שמים כמותך אתה מצווה לשנאותו שנאמר (משלי ח׳ י״ג) יראת ה ■,שנאת רע,
וכתיב (תהלים קל״ט כ״א) הלא משנאיך ה ,אשנא ובמתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה
שנאתים לאויבים היו לי:
עמודי הארזים
־

1

דכבר כתבתי דאין בשיעור הקדימה שום סכנה ,ולמה צריך
לאקדומי אפילו מטעם כפיית היצר ,כיון דליכא יצר הרע

גוונא לאו שנאה גמורה היאא>.

בשנאה זו כי אם דמצוה איכא .וכן מתבאר מדברי הריטב״א
זלה״ה דעל הקדימה הוא דקשיא ליה .והתום׳ בפסחים
ובשיטה מקובצת לב״מ בשמם ובשם הר״פ תירצו ,דכיון רזה
שונא אותו אם כן גם אותו שחטא מכיר בו דכמים הפנים

ובתום׳ דב״מ שם והרמב״ן הובא בשיטה מקובצת כתבו,
דלא מיירי בשונא דקרא ע "ש .שמע מינה דשונא
דקרא דהיינו שראה בו דבר ערוה ליכא ביה דין קדימה.
וכן נראה דעת הריטב״א ז״ל בחי׳ לב״מ דתירץ באופן אחר
עש״ב .ואולם דעת הרמב״ם ז״ל שם כדעת תוס׳ דפסחים

וכוונתם פשוטה דאע״ג דאיכא טעם לב ולב ידברו לשנאתו

והר״ם ,דגם בשונא דקרא איכא מצות קדימה לפרוק ולטעון,
וכן דעת הסמ״ג ז״ל (מ״ע פ״א) ע״ש .ואולם החינוך ז״ל

לפריקה וטעינה לאוהבו ,אינו שונא אותו שנאה גמורה וליכא

פרשת משפטים דעתו כשיטת הרמב״ן ז״ל .ומכל מקום נראה
לי לפענ״ד ,דאי ראהו שביק היתרא ואכיל איסורא ,לכולי

מדבריהם שלא הותר לשנאותו שנאה גמורה ,ור״ל שנאה
שהוא שונא אותו מצירו אלא מצד יהדות ,וכל שהוא כהאי

עלמא מין הוא ואינו חייב בו3׳ ■ .ועיין מה שכתב רבינו לקמן

לפגים ויתעורר שנאה גמורה ביניהם ושייך כפיית יצר עש״ב.
כמו שהוא שונא אותו .מכל מקום כיון שרואה שמקדימו

אלא שנאה קצת מפני כבוד שמים שיודע שחטא .ונראה

א .ועיין מג״א או״ח סימן קנ״ו סק״ב ובמחצית השקל שם.

ב .וע״ע בפרי מגדים או״וז סימן קנ״ו א״א סק״ב.

1

עמוד דינים■ (סימן ע״ר) ומה שאכתוב שם בס״ד.

>^^1רת

רסו,

עגמזשליוס

ימי וזסובה

מעוד .התלויה מד אחרים ,ואע״ג שאמה תלויה בדעת הבן מ״ם כיח שבלעדיו א״א לקיים
המערה כבר הוי שותף במעשה ,דדוקא לרשב״א דיליף להו מאי אמרה לא בעמא תולה הוא
בדעה האתר ,אבל לרש״י דייליף להו מת״ת כל שתלוי □נוף השני אף שלא תלוי בדעתו הוי
UKfa
כנמרה התלויה בשני

ולהאמור לעיל א״ש גם מדקה ,דאמנם גם אס מהמת הקופה עעמה עדיין לא נחשב
כמעוה התלויה מדי אחרים דאל״ב גם בשחיטה לא יברכו דבעינן לבהמה ,מ״מ כשם
שבשמל פדיון ממן פודה תפדה ,ה״ה מדקה בעינן זוכה ומזכה ,ובמש״ב בקובץ הערות
(באור אגדות סי׳ ב׳ הוף אות ד) נתן חתן ובשוטה שאין לו יד לזכות אפשר דלא מוזגי עי״ש,
וא״ב ה״ה הנותן לתוך קופה של ערקה דטיד געשה  pooעניים תחשב כמעוח שא״א
לקיימה בלי ששני עמו דהגם שאמה תלויה בדעת אחרים ס״ס היא תלויה מדי אחרים ולכך
לא תקק בה ברכה ולא דמיא לה״ת שאפשר לקיימו גס כשהוא במו למן עעמו( ,אמנם
למובא בשו״ת אבני נזר יור״ד דע״ג ס״ק ד׳ ,קושיה מעיקרא ליתא ,דעי״ש דגם בקופה של
ערקה תלוי בדעה עניים ,דחער מדין שליחות ואמו קתה מ״ב של עגיים).

ואהבת לרעך בפוך
ואהבת לרעך כמון (קדושים י״ם י״ה) ,וברמב״ן וטעם ואהבת לרעך כמוך הפלגה מ לא
יקבל לב האדם שיאהוב את המרו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא ר״ע ולימד חייך
קודפין לחיי הביוץ עכ״ל ,ומכה קושיתו זו השניה כתבו התוה׳ (סנהדרין מ״ה ע״א ד״ה
ברור) דמחיים ל״ש ואהבת לרעך כמוך דהא חייך קודםין ,ומה״ט מוקסמן שם בגם׳
דואהבת לרעך כמוך איירי רק כלאחר מיתה כגק בהרוגי מ״ר דברור לו מיתה יפה ,וכסו
שהוסיף על זה הרבמו יונה שם דהיינו לסי דמאי דעלך סני לתמרן לא תעמד עי״ש.

וכבר מעמו בן בוזז״ל שפירשו ואהבת לרעך כמוך רק על דרך השלילה ,רכן איתא
בפסיקתא זוטרתי קדושים ואהבת לרעך כמוך ,מכאן אמר הלל דעלך סני לחברך לא העביד,
וכ״כ הפמ״ג מעוה 0׳ ,ואהבה לרעך כמוך ,כללו של דבר דעלך סני לחברך לא תעמד,
וכ״כ היראים מעוה רכ״ד (ל״ח) לכך נאמר כמוך פירוש ממך תלמוד דבר שאתה יודע
שמסור ללבך והיינו דאמרמן בשבת ל״א ע״א דעלך הני לחברך לא תעביד והיינו כל התורה
כולה ואידך פירושא זיל גמור עכ״ל ,ומה שפירשו דוקא על דדך השלילה אפשר משום
דאל״ה יקשה קושית הרמב״ן דל״ש כמוך רהא חייך קודמין.

וכ״כ המהרש״א בההיא רשבת שם ,וז״ל יש לעיין בזה וכר אמאי שינה לומר לו בלשק
שלילה דעלך סני ובר ,דתרגום סלישנא דקרא ה״ל לומר ותרחמיה לחברך כוותך כתרגום
אתקלוס ,וי״ל דמשםע ליה דקרא לא איירי אלא בכי האי גוונא כל״ת ,דגמה לא הקום ולא
תמוד כתיב ועלה קאי ואהבת לרעך כמוך וגו׳ שלא תעשה לו רעה ,משל רסני לך וכו׳ ,אבל
ענינו של יום  -א (מועדים) פלק ,דוד  pיעקב יהודה עמוד מס 308הודפס ע״י תמה אוצר החכמה

מרק לח  /ערקה ______________________________________________________רסז
?׳"®®!לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת לרעך כמוך כדאמרינן הייך קודפין לחיי השרך וכן

מוכיחים דברי תרגום יונתן עי״ש עכ״ל.

וכיון שעיקרה של מארה זו על דרך השלילה נאמרה מבואר הא דאמרינן בתורת מזנים
שם (ובירושלמי נדרים פ״ט ד׳) דואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ,למי שהרבה

מאוית תלויים בזה ,דכ״ב החנוך מ״ע רמ״ג וז״ל כלומר שהרבה מעוות שבתורה תלויות בכך
שהאוהב חבירו כנסשו לא יגנוב סמנו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממק ולא בדברים
ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו כשום אד עכ״ל ,וכה״ג אשבהן בנדה י״ז ע״ב ,אסור לשמש
מטחו ביום שמא ייאה בה דבר מגונה ותחגנה עליו וכתיב ואהבת לרעך כמוך ,וק אמרו
בקדושין ריש פ״ב אסור לארם שיקדש אשד .עד שיראנה שמא ידאה בה דבר מגונה ותתגנה
עליו ,ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך.
.אולם הרמב״ן גם אחר קושיותיו לא נסוג מפשוטו של מקרא שואהבת לרעך כמוך ,על
דדךהתיוב נאמר ,דאץ פירושו של מקרא שיאהב את נפש השרו ממש (דלא יקבל לב האדם

שיאהוב את הכירו כאהבתו את נפשי) ,אלא רק שיאהב את הטובה אשד לחבירו ,וד״ל ויתכן
בעבור שלא אמר ואהבת את חנך כמוך (שהיה משמע שיאהב גוף רעהו כגופו .אלא אמר
לרעך) שהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו ,ש פעמים שיאהב אדם את רעהו
בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וביו״ב ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה
רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת ובהכטה וכו׳ ,אבל יהיה חסץ בלש לעולם
שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה ,ויעוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו,
"אבל יאהב ברבות הטובה לחשדו כאשר אדם עושה לנפשו" עכ״ל( ,ודבריו נתבארו יותר
במכתב מאליהו זז״ג עמוד  89עי״ש) ,ועי׳ נם בפלא יועץ ערך אהבת רעים ,וז״ל ועיקר
מאות האהבה היא בלב שלא ישמח בתקלת תשרו ח״ו "רק ישמח בטובתו" מצטער בצרתו
עד שיתפלל עליו עכ״ל( ,ועי׳ עוד בספר חסידים תקנ״ג ובערוה״ש או״ח רט״ו א׳) ,ועל דרך

זה יהבאד אולי גם מה שהביא מהרח״ו (פרי עץ היים שער הקרבנוח פ״ב) בהנהגות שקודם
התפלה ,וז״ל אהד שישב בביהכ״נ קודם שיתחיל התפלה בתפלת השחר עריך לקבל עליו
מצוה של ואהבת לרעך כמוך" ,מכמן לאהוב כל איש ואיש מישראל כנפשו" ש עי״ז תפלתו
כלולה מכל תפלות ישראל ותוכל לעלות ולעשות פרי מעליה עכ״ל ,הרי שמעוה לאהוב
זולתו כנפשו ,ואולי המתה כמש״כ הרמב״ן שיאהב הטובה אשר לתשרו תי״י תהיה תפלתו
עבוד הכלל ולא דק עבור עעמו ,או תיטא דניון דאין זו מעוה תמידית אלא רק לפרקים ג״ם
ביום קודם שעומד בתפלתו דיכול נס לאהוב ממש אולתו כנפשו ,משא״ב במעות ואהבת
לרעך כמוך שהיא מצוה תמידית לא יקבל לב האדם שיאהוב את חשת כאהבתו את נפשו
בלשון הרמב״ן.

אולם יש להעיר על זה דמעינו שעותה התודה נם על אהבת זולתו כנפשו ממש אף
כמקום שהיא מעוה תמידית כמו גש אהבת ת״ת ,דכ״כ בשו״ת מהרי״ל סימן א׳ ,וז״ל כתיב

ענינו של יום ־ א (מועדים) פלק ,דוד  pיעקב יהודה עמוד מס 309מודמס ע״י מכות אוצר מחכמה
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בהו בבל ישראל ואהכת לחנך כמוך ,ומהו הרבוי את דמרבינן ת״ח ,צ״ל "חיכה יתירה
ואהבה עזה להדבק בהן ולאהוב אותן כנפשך ,כאשר התפאר החסיד (שבת קי״ם ע״א) וכו׳
דאמר^$י£גא ליה צורבא מרבנן לדינא דרחימנא ליה כנפשאי ,ואין אדם רואה חובה לעצמו
ולכי האי ט־ונא אתא קרא להוסיף בהן אהבה על שאר בני כחת עב״ל.
וי״ל דשאגי אהבת ת״ח שהיא לתא תאהבת את ה׳ אלוקיך וכמו שדמו לזה המהרי״ל
דרביגן להו סאת לרבות ח״ח ,וכ״כ לחדיא בסהרש״א פסחים כ״ב ע״א בהא דשמעק
העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה וכשהגיע לאת ח׳ אלוקיך תירא פירש ,ת״ל ולעיל
מיניה בההוא פרשתא כשהגיע לואהבת את ה׳ אלוקיך וגו׳ לא פירש ,דאיכא להשוות אהבת
ת״ה למקום עכ״ל ,הח רשאני אהבת ת״ח שהיא לתא דואהבת את ה׳ אלוקיך שהיא אהבה
ממש.

^^ךלכאודה היה מקום לומר כן גם גבי אהבת הגרים דגם אעלם חכתה התורה אהבה יתירה
דומיא דואהבת את ה׳ אלוקיך כמש״ב הרמב״ם בסה״ם מעות ר״ז ,ת״ל הוסיף האל אהבה
על אהבתו וייתר לו מצרה גוססת וכו׳ ,וברוב המדרשות ביארו ,האל עונו על הגר כמו שעונו
על עצמו אסר ואהבת את ה׳ אלוקיך ואמר ואהבתם את הגד עב״ל ,אלא שעי׳ בספר התנוך
מצרה חל״א שאף הוא הביא מדרש הנ״ל ,ומ״מ לעין חגא לא תילק בין אהבתו לאהבת
שאר איש מישראל עי״ש ,ועי׳ גס בתו״ב עה״ס כאזרח  030יחיה לכם הגד הגד אתכם
ואהבת לו כמוך (ויקרא י״ט ל״ר /ת״ל 3ש 0שנאמד לישראל ואהבת לרעך כמוך כך נאמר
לגחם ואהבת לו כמוך ,הח שהשוו ביניהם לעין מדרגת האהבה ,וכ״ב להחא בספר ראשית
חכמה (שער העגוה ס״ר אוח מ״ד) ,וגירי הצדק וישראל שוים באהבה והם כישראל לכל
דבחהם עכ״ל( ,יק שלפעמים עדיפי אינהו מישראל משוס שנאמרו בהו תרי מצודת ,עי׳
פמ״ג או״ח קנ״ו בא״א) ,אמנם בספר חסידים קט״ו ,כתב גדולה אהבתן וחביבה לפני
המקוס יותר מאהבתן של ישראל ויל״ע

נמצא דוק אהבת ת״ה היא יוצאת סן הכלל בה צרתה התזרה על אהבת זולתו כנפשו,
משא״ב באהבת שאר איש מישראל שלדעת הרמב״ן מצוה רק לאהוב את הטובה אשר
להמירו ,וממילא גס ל״ק הקושיה השניה שהקשה הרמב״ן דהייך קודמין ,דמצחז זו הגס
שלא רק על ררך השלילה נאמרה ,מ״ס עיקרה אינה מצות מעשית אלא טצוה עיונית.

והנה גס הרמב״ם ס״ל כרמב״ן דאין מצוה זו על דרך השלילה ,דכ״כ בהלכות דעות ס״ו
ג׳ ,ת״ל מצוה על כל ארם לאהוב אח כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך
כמוך לפיכך צחך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשד הוא תס על מסק עצמו ורוצה
בכבוד עצמו ,וכ״ב בסה״ם סצוה ר״ו היא שצדנו לאהוב קצתנו את קצתגו באשו נאהב
עצמנו ושתהיה אהבתו ותמלתו לאחיו באהבתו והסלתו לעצמו בממונו ובגופו וכל מה שיהיה
ברשותו אס ירצה אותו ארצה אני אותו ,וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו ,והוא אמרו
יתעלה ואהבת לרעך כמוך עכ״ל ,הח שפירש על דרך החיוב שמעוה לאהוב את זולתו.
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ובהלכות אבל פי״ד א׳ הוסיף דאין זה רק מצוה עיוגית כרמב״ן ,אלא גם מערה מעשית,
ת״ל מ״ע של דבריהם לבקר חולים ולגחם אבלים וכו׳ ואלו הן גמילות תמרים שבגופו שאין
להם שעור ,אעפ״י שכל מצוות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך כל הדברים
שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה ופמטוות עכ״ל ,הרי
דאין זה רק הלכה מהלכות דעות וחובת הלבבות ,אלא גס הלכה מהלכות האברים.

ובספר ארח מישרים סימן ג׳ הוסיף עוד דיתכן לפעמים דהוי רק מצות האיברים ,דהיינו
שנוהגת גס במי שמצות לשנאתו בלב כמו חייבי מיתות בי״ד ,ת״ל מי שנתתייב מיתת בי״ד
אע״ג שמצוה לשנאתו בלב ,מ״מ הפעולות שיוצאין ממנו נגדו צריכץ להיות בדרך אהבה
דמצות ואהבת לרעך כמוך לענין הפעולות והמעשים שייכים גם נגדו ,וע״ב סצוה עלינו
לברור לו מיתה יפה עכ״ל.
ועב״ם לדעת הדסב״ם שזו סצוה מעשית שעל דדך החיוב נאמדה ,יקשה שוב קושית
הדמב״ן איך אמרה התורה כמוך הא חייך קודמין לחיי חבירך ,ובאמת בספר הברית (מאמר
י״ג"פי״ח) האריך יותר בביאור הבמוך ,ת״ל הכוונה וכו׳ כל אופני הטוב והחסד שהאדם

מסכים בדעתו וגומר בלבו שראוי לו לקבל מאהובו יעשה לרעהו וכו׳ ,ומעתה לא יקשה
בעיניך מה שנתקשו כמה מפרשים על זה הפסוק איך תצוה התורה דבר שהוא נגד הטבע
ואין האדם יכול לקיימו עכ״ל ,והוסיף שס עוד דהדבד משתנה כלפי כל אהד ואתד דכשם
שאינו מצפה מעבדו או שכנו שיאהבנו כבנו  pאף הוא באהבתו אליהם ,תהו שאמרה תודה
כמוך כלומר באותה מידה ושעור אשר אתה מבקש אהבה מאתו תמדוד לו את האהבה ממך
החזק הוא הרסה המעט הוא אס רב מדה כנגד מדה עכ״ל ,והיה אפשר לבאר בזה גס כוונת
הרמב״ם באמרו במוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחריס ,עשה אתה אותם
לאחיך בתורה ובמצוות עכ״ל( ,עי׳ שערי אהרן עה״ת שם) ,וממילא גס אין להקשות מהא
דחייך קודמין שבאמת אינו צריך להקדים צרכי תכירו לצרכי עצמו כשם שלא היה מצפה
לראות כן מחבירו.
אמנם מדברי הרמב״ם שם מוכת דמכח קושיה זו באמת פירש דואהבת אינה אלא סצוה
קיומית ,דעי״ש שכתב דבל המצוות שהם בכלל ואהבת לרעך כמוך אינם אלא מצוות
מדבריהם ,וביאר הגר״ת קניבסקי שליט״א (ארחות יושר סימן ג׳ ,ודרך אמונה תרומות פ״ג
ה״ב מה״ל ד״ה שנא׳) ,דפ״ל להרמב״ם דמ״ע דואהבת אמה מ״ע חיובית שהרי אינו
מתוייב כל היום לעסוק כגמ״ח ראם עריך לעסוק בצרכי עעמו אמדינן חייך קודמין והוי דק
במצוד .קיומית ,ודק אתרי שחכמים קבעו מצווח אלו מדבריהם נעשה חיוב כשאר חיובי
דרבנן כמו נר הנובה ומגילה ,ת״ל רמדאורייתא הוא מצוה כללית כל גמ״ח וזה אץ לו שעור
ואץ תייב כל היום לעסוק בגמ״ח וגם אם יש לו לעשות צרכי עצמו אץ הכירו קודם רק
כשיכול יש לו מצוה לעזור ,אבל בשזזכמים קבעו בקור תולים מצוה פס״ע וכן נחום אבלים
וכו׳ הוי מצוה דרבנן כמו נ״ח ומקרא מגילה ודוחה שאר דברים וחייב בה אפילו אם כבר עשה
ענינו של יום  -א (מועדים) פלק ,דר

יעקב יהודה עמוד מס 311הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

*

י•

עממשליוס

ער

"□ח ומוזגזז

גמילוה חסדים היום או שוקוק ארבי עומר כי היא מעוה מיוהדת שהוא חיוב כאלה
הדברים שמנה הרמב״ם ז״ל עכ״ל( ,הגי׳ עוד כמגילת אסתר על שרשי המאווה להרמב״ם דף
י״א ע״ב ,ובססר ארח מישרים סימן ז׳ אות ב׳ ,ובמאמר הבא ענין והלכה בדרכיו).
וחלבת בדרכיו

סוטה י״ר ע״א ,אחרי ה׳ אלוקיכם תלכו מה הוא הלביש ערומים אף אתה ,מה הוא ביקר
הולים אף אהה ,מה חוא ניחם אבלים אף אתה ,וכ״ב הרמב״ם בסטר המעוות מעוה ה׳ ,ת״ל
הוא שעונו להדמות בו יתעלה כסי היכולה והוא אמרו והלכת בדרכיו וכו׳ ,ובא בפירוש ענין זה מה
הקב״ה נקרא הנק אף אתה היה הנק מה הקב״ה נקרא רתום אף אתה היה רתום
וכו׳ ,וכבר נכפל זה הענין פלשק אחד ואמר אחרי ה׳ אלוקיכם תלכו ,ובא בפירוש שדעה
לומר ההרמות בפעולותיו הטובות והמרות הנכבדות שיתואר בהם האל יתעלה על הכל
עילוי רב עכ״ל.
דש להעיר םטש״כ בהלכות אפל פי״ר א׳ ,מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם
אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים וכר ,אעס״י שכל מעוות אלו
מדבריהם הרי הן מלל ואהבת לרעך כמון עכ״ל ,הרי שמנה מעוות אלו רק כמעוות
מדבריהם ,ובשלמא למבין מ״ע דואהבת לרעך כמוך כבד הבאנו במאמר הקודם דאינה מ״ע
חיוביה רהא אמרה הודה כמוך דאינו מחוייב יותר משל עצמו וכללא הוא דחייך קודמין
לחיי חבירך ,וממילא הד רק כמצוה קיומית ,עד שבאו חכמים ועשאום תוכה לבקר חולים
ולנחם אבלים כסי ועדרים שגדרו הם עי״ש ,אולם מעוה דוהלבת בדרכיו לכאורה הד מ״ע
ככל המעוות ואמאי אינה מחייכת לסתות כאותה מרה שחייפוס הבסיס ,וגס אס גיסא שגס
זו אינה אלא מעות קיומית מ״ם היה לו להרמב״ם להביאה כמו שהביא למעות ואהבת לרעך
כמוך ,ומזה שהרמב״ם לא הזכיר כלל למעוה זו מוכת דאין זה מקומה ,אלא שהדבר צ״ם

ואולי י״ל דס״ל להרמב״ם דוהלכת בדרכיו היא מעות הלבבות דהיינו שירגיל עעמו
במעשים עד שיקבעו הדעות בנסשו ,וכ״ב לדודיא בהלכות דעות פ״א הלכה ה׳ ז׳ ,וו״ל
והלכת בדרכיו ,כך למדו בפירוש סעוה זו סה הוא נקרא הנק אף אתה היה חנון סה הוא
נקרא רחום אף אתה היה רחום וכר וחייב אדם להנהיג עעסו בהן ולהדמות אליו כפי כתו,
וכיצד ירגיל אדם עצמו ברעות אלו עד שיקבעו בו יעשה דשנה וישלש במעשים שעושר ,על
סי הדעות האמצעיות ויחוור בהם תמיד עד שיהיו סעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם מודח
עליו "ויקבעו הדעות בנסשו" עכ״ל ,וסה״ט ס״ל להרמב״ם דמעשה אחד של ביקוד חולים
ובדו׳ אינו אלא מ״ע מדבריהם דהמ״ע דאורייתא אינה אלא שירגיל עצמו במעשים עד
שיקבעו הדעות בלבבו וייעשה רחום ,דמצוה להדמות להנהגת קונו מה הוא רחום אף אחה,
אלא שבאו חכמים וזזוסיסו רגס מעשה אהר דפקור חולים מער עצמו הד מערה מרבריהס.
ויבואר בזה מחלוקת הבה״ג והרמב״ם ,דהבה״ג סנה בקור תולים ונחום אבלים וקבורת
מתים כמצוות חלוקות ,והשיג עליו הרסב״ם (ססד המעוות שורש השני דף כ״ד ע״ב) דאק
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•ממה שאמר הכתוב ואהבת לרעך כמוך (ויקרא י״כ) למדט כלל גדול ב^גל כאהכס
ושמושה הה כי כמו שהתנועה היומית היא הראשיגה ,ומשערתקל..שאר מששה
אה בה בעצמה כאשר היא ואס בכללה אי בחלוקה .כן אהבת ^דם כגצמוי היא רא^
ומזדה משערת כל הא^ות יהיה מציאותם אצל זולתך כפי;קירובאליו אורמוקו עד שיהא מק
הריע או האח הקרוב אלו מזוקו עם עצמו כמו שנאמר בתואר האהבה ■השלמה הילתי חלויה
בדבר זולתו! ושש הונת! מןשרה .בנפש דוד (שמואל א׳ "ח) * .ויאהבו המתךכטמר; ונאמר
באהבתו אותו כנפשו (שס) .ועוד כי אהבת נפשו ' אהבו (פס כ׳)  .גהנומה בכלן שהה
אוהב אותו כששו ממש כי מלצת נפש נרדפת לנצם מניינם האלו כמו שנתבאר זה יפה
בשער מיובל׳ ספק שזה ענין ואהבת לרעך כמוך * ונבר 'זמר החקר במאמר הב׳ פ״ד
סימ בשטא מוסכם מהכל שהאוהב הוא החפץ ביזיי אוהבו ■כחיי עצמו ורצה
השמת אשר ירצה■ לעצמו ישמח ויתעצב עמו  .וסנה באמת ־אלו•הינאם ־מצאו ־ ׳ליההתן עם
דוד בפלגגייינ^וט' קרהנפשו בעיניוכנפשו כנזכר ?.xוהיה ירא ומרד ־ על סכנתו כשמת
עצמו
לאוהבו

היומי ■ עם כל רכוכבים
•חונן כמה .יען כי השבעה היומית .ר״ל תנועת
ממסילותס ממזרח למערב לרעת הקרמולס י או תכעת הארץ שכיב קסרה (אש איהרע אקפע)
ממערב למזרח בכל יוה לדעת האחרונים המשכבת חלוף טש הלילה .טא רתככר«יאשוכ המשגת
מכל ארס  ,ערכ אחר שחלק היום והלילה• לכ״ר שעות ,וכל שעה לש׳ רנעיס וכל רגע לס׳ חלקים
(זעקוגדען) מודד בהם ובתנועה המחבבת אותש גס מדל המשך כל שאר התנועות• לאמור.״מ הארס
הולך ומתנועע עשרה סרשאימ בעש שהוא י״ב שעות. .או שבין מקיס זה למקום אחר מהלך עשרה
ההולך טיליו ממקום זה לזה ,יצפרך זמן כטל עשרה ממה שמצפרך
ימה ,שר״ל שלתנועת
במסע׳ היומית .וכן נאמר ג״כ השמש תשבי האח לפי מראה .עינינו ששטה ימים" .ל שתצמרן•
לתכעתה זאת זמן כפול שטה פעמיה מזמן התטעה היומית י  .atomוהכעם בכל זאת לסי waro
הממית מדעת ומורגשת לכל  .ומדרך האדש למרוד נמית וגודל דבר הבלתי מדעלכל• במדה שכבר
ידועה לכל ,כמו כן גס אהבת האזה אח עצמו (דיא זעלבספליעכע) 'שהיא ההמכש והטבעי בכל
אה; ראוה שתט׳ חבל המרה למדור בה גס אהבתו לרעהו  .מש״א־ 'הכ^ ו^ת לרעך כמוך .
 061הטבה מליט לאהוב רעיב כנפשינו אף כי חיכ בשרנו י מאג^ך׳ 'נאה ,כי יגדל כוו המפיר ברית
אניס עד מאוד6 ,שר ערכ הח^ר הנ ,״כ בעונש הקרוב המסית קרוכ לעוכר חל נכר < ושולל
 toממט ,אטע טונזני ומספרי« נס הורגי אש גישת הכו על מונס באנזריות חמה במכר היותם
קטבר מבכ ברמץ כטט .וא^ לא מאוד יקשה לכ ' לסי זה'להכ-יו אופן רתנהגות יעקב אע״ה
עס אחר במכין ^ת ממד" ולקשת ברכחו ,כי שתיהן לכי הנראה הן סעולת' עול ובלתי נכוחות
כמק  wהשלם הה ? ואח״כ הולך ומבאר ספק זה ותוכן דעתו הווא  — .כי רק על אהבת איש מולך
ממ"^ וכמך מצות הי״ת צטש ! לא על אהבת א’ש כורכ טהר ־ ושלל אחרי כו חט אלקיס והכבש /
ו^מר
^ק (ששו (ס^ר* 'עיט גרז דבריו ״יקרנו ימי אבל אני .ואהרגה כת
?מי שסי׳
מה לבטיפק אך על כלמצטר לבכ הרע ,אף כי לא גלה לנו ' הס יותר 'proמבשיו וחכמת
 «wלמן^ מך ימה לדעת מ־ב רק לאהוב כל רע שומר מוסר והולך מישרים ל^^ות
נמו)
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ץ

w

בחמדת

m

כלתי מהומה וכבר דברו בה הראשונים (מר ס׳ י״ח)  :ז למה אמר 6אח יקרא אשם
ט גאייש לוקחה זאח היה לומר " אדמה " ט מארם ^קמה ■  nfoב:שאר המ«יס שמןראו
מל שם מינם :ח מה שגמרו ז״ל אצל ה השם מכאן שנביא השולה ^לשון הקדש (ב״רפי׳ח)
ט מה ראיהשל הבל הא ד^אמר לן שלא הומתקה מלשון אחרתמאחר שמקבלוח ההממן
ארס ולג וקץ •וכדומה :סו אומרו מל כן ■יעקוב אש אח אביו אח אמו הלא
אינם
ומן יש להה יובמי טבעי קשר חזק מומנו מצד מה שהם מחמר אמן• מה שאינו ק
איש אשתו שהם מירדס במשפחות ולשממים נממלטח ואקלמיס■  :י באומרו ויטו שניהם
טרומים וט׳ ולא תזבוכזפו ומה שבח יש בזה ההלא מושלמות האדם ל<שסות בשימרוה .אלו
הן מפקוח אשר ראיתי לעורר בזה החלק מהספור הזה שהיינו מליו אחר זמיונס נבא אל
מיאוי• בהקזוים תחלה מה שראוי להציע אוחו מהענץ ההכרחי אל מלאות הוווג מדצמי
המפוי־מ אשר לפי דרט יתבאר ראשונה כמו שאמרנו .קראחיו

. ...

פרה החבור

י....................................

המנה נזה להונות׳ "שהאמנה והמרה השלמה תחזק טן האובבים ואמצי* צאי דמיונם אי ■ שווים אי המך:
•קצת

הקדמגנים משטשהאהבה תתהוה מצד הם^^וק^^מלא.בטבע מאמים.־מרו

ט הארץ היבשה חתאוה אל הממר ואס ימלא״^השמיס הקרים ■ גשם על■ הארז
ירקו .אמנם ■ השא׳ תתמה בץ החמים כי ייאמרו כל היוצרים ■ שונאים זה לזה ודרך כלל
כל מומן סני לחברי׳ (שימיט חלים י״א ).אמנם ארסמו סתר  ,דבריהם ■ מתך סדן שעל
דרך ממת האהבה מחהוה מהשווי והדמיץ אשר גיין האוהבים ט הממה ירצה בטבעו
הדומה לו ולא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מטני שהא מינו ■ (חולץ סיס( -מממי לו
מ״ש
'♦בו הביא ימולה דעת קצת הקדמונים ,שחשבו שאהבה חמ5א  .רק בין הבלחו דומים בטבעם
ותכונתם ,כי אז ישתוקק כל אחד אל מה שחפר ממכו ,ויש במי שכנגדי  ,ובזאת יתחברו ויתאמדו
יחדיו ,חמת -ט הדומים מתפרדים זה מזרה ,כמו שנרא׳ mתמאוה  -לגשם  ,ומכור השמים־-משתוקק
לרדת על ארן היבשה ׳ ומשך נראה כי כל אזמן שונא כני  *10אסם החוקר -סתר- -דעתם  -ואמר

בהיפר ,שהאהב׳ אינה רק נין הדומים בתטנתם ומטתס ,ולפי -רבות -כדמיון תגדל  -גם  -אהב׳ ניניהם
וכן .ממךהכתונ ,״אהבת לרעך כמוך,״ ר< לרעך שהוא כמוך  -׳ -ודומה -לך במהותו- ,או -במבורשהוא
כמוך טצר גנצלה אלטס ,וע״כ לא יתכן לאמר ^לה״׳ק על דברים  -דוממים או אברים פרטים באדם,
שהם בעצמוהס חכרי שכל ,שהם נאהבים מהאדם אשר הוא נעל שכל' והבור ,ומאו״כ  -כאשר ארבתי
(! 0Wטז ר) מוסב רק על הפעל  -משיית המטעמים ,ר״ל י ועשה "לי כאיש אשר אהבתי (ממווו
לכבדני) מטעמים* ותשוקת לייבשה למטר השמים טא רק דבר -טבעי  -, -בשם אהבה  -לא  -הקרח אשר
אינה ^אכשרות אצל מסרי דעת כאלה ,נם שנאת בעצי אומנות  -אמת היא רק כעבור  -המק או־ מרעת
האהב ,רק בין בני ארס הדומים במעלתם ,החאזה w
מ*וח משר יגאבו wלזה .ונמ^ר
נטות גשנה בהיות דוד מלך למען לא ימבח אהבתם אס יתרחקו יותר זה מזה במדרגת מעלתם המדינית.
^^J2מיוח  mהאדם איט כזיווג שאר בע״ח ,לפרות ולתת רק נגלי ארן ׳ ט א0
עסנחע!י^ומי>לאד?,שיוא ננייגיבממע תתאנו^ הבטיהעל אהבה אמיתית-אשר ימגצא רק5יין
פיטם טי מומת " , wowכ כאשר הזין אדה״ר בממת שאר כל בעלי חיים שאץ ארווי מהם «ות

בייתהאהנ׳ האמיתית * נעטר טותם וזכרי מיעתישוים אשו רה ^דרךכלל^יולי
בבמיר סרטית *•^ - "roitosשגא  -wfr&wמל
2נינ2ו’^חח^ הימומ ׳ לא טוך
&
&*־«*?»»׳ **-יל* mt
^סה “ *י ** .נאות זראוי ל^ט*; אז ל?ח ה״ת א״ן מצלשתץ בה™ ,ל^  -אשר to
שוח
’ עקדת יצחק ־ א בראשית עראמה ,יצחק בן משה עמוד מס  155הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שתא

אועת לומדי התורה וראי וד וחושש שסוm .
היא נקשבת מאהבת חמקוס ש מי שיש
לו אוהב נאמן מוא ממג גם את מיו ובני ביתו
וקוד ביון שיש א אתנה עזת עס אותנו ומבקש
_טובתו בבל נמשו ובבל לבבו כל וזעושת טובח ונתת
רות לשמנו מוא שמ 3שתו ועוד שכבר אמדנו
שוושנל מחייב לאתוב את שש חמודות שלם
כמדות ובדעות גל שהוא בדומה לו נעל חמודות
ש שתג את משלימות אף אם אינו בו .הנה מכל
אלא הטעמים דשי לעודד את האהבה לאמו*
מתודה ולידאי ה׳ מאשש שמו שיהיו תנינים
בבבת עינו והנה שכרו אתו במאסר רז״ל שאמרו
מאן דרוזים רבנן החץ ליה בנץ רבנן .ועיקר
האהבה שא נלג אנל אוץ* שתהא ניכרת גם p
גמעשת שאס מרמיב  11את נבוא יהא מווו,׳!!
ניר אסרי התודה בכל נמשו ופשרו רשת עושה
על נל מניס יעשה
ומלשח ואס שן ידו
בגופו גדולת שמושה כל אשר בבתו נאומן שיהא
בלי טרדא עומד על ממשמר על מתורה ועל
מענוות וגדול ממעשה וסמו שנכתוב עוד באז
לקמן ואץ ארץ■ אמר שישמור נמשו מאד שלא
לאעד מ״מ ושלא ימאא שוס ת*מ מקום קמידא
עליו .ובבר הזהיר מתנא מוי מתחמם כנגד שרן
של חכמים והוי זהיר במזלתן שלא תבוה ובו׳ ואם
נדלה שוב מאמנת לת*ח אשא שנס קרוביו שמכל
כקרוביו על אמת נסת ונסת אס מת״וו שא קרונו
ממשפחתו שחייב לאהבו יותר ויותר וואבח מוטלת
על שויו וכל קרוביו אעמיק בידו ביתר שאת
ויתר עו שיעמוד על ממשמר על מתורת ועל
מעבודת וזאת משת למס לממלת לשם ולתסארת
ומה עושים כבוד לאביהם שישה א ניקו רומא
על ידי בנו  !ranוגס מס יקזזו חלקם אז מלק
שש מכל עמלו אשר יעמול ונמאא שעושה מסד
עם המתים ועם החיים .לש אשדי אנוש יעשה
ואת ובן ארס ימויק בה עץ חיים שא למחזיקים
בה ותומכיה מעשר .אמנם לא סמני שאדם
ססמק שדני הת״מ יקל בעיניו ודו .ואל יתויק
0ו3מ לעאטו שהוא זן ומפרנס שתו כי מלש מנח
בתוך גבשו כס״ש ע״ם את מעני עמן* ושלימות׳
דרממנא הוא דעביד ולא עוד אלא שיותר מטה
שששת העשיר עם מעני ערפת מעני עס מעשיר
שזובח בעבורו לעולס  iov 310במאמרם דל ע״ס

מגת

ryv

מאיש אשר עשיתו עסו שוס בועז .לכן יזהר
בכבודו .וגס הודח בריבים ליזהר בכבוד שרמס
מעשירים מסמנים שמס ומחזיקים בידם שאס
אמרו שרבי ורבי עקיבא מיו מכבדים את העשירים
אף שלא מיז אדיבים מחם כל שנן סי שארץ*
למס ונמנה מהם דמיוכא רסיא.עלי׳ שלא לשות
נש* טובה ולכבדם קאת ולמרות קאת עלימס
למעבד להו נייח רומא ומנת יתירה יהא נודעת
לחם וילמדו אליהם את מדדן* ילכו בה ואת
ממעשה אשר יעשון בנועם שיח ולשון מנת מונה
תוכחת מגולה מאהבה וישתתפו בארתם לנוד למס
ולמתמלל עליהם ותמיד תמית תפלתם עליהם
למען יפעילו בבל שפד יעשון .וסכל תודתם
ומעשיהם חטובים יכוונו גס עליהם ובזאת וכזאת
ישמע מנס ויוסף לקת ויעשח שעמן שימאא מן
ופעל טוב בעיני אלקים ואדם:
 IQiwTרעיס( יזזע מדבר נסת גדלה ^מעלת
רעים עד שאסרו רדל ואמנת לרעד כסוד
זח כלל גדול בתודה מפרשות רדל רעלן־ מני
לחברך לא תעביד והנה למי גודל חטובה כך
יארו של ארס מתגבר עליו נפל יום עד
שבעונותינו בעין שנאת מנס מדנה עדנו ושמם
מקדשנו וגלינו מאראגו ועריץ השטן סוקר בינינו
לשטנגו איש לבאעו סגה ושנו מושש לתקלת
מסירו ויש שהוא שמח לאיד ויש שבשביל תנאה
כל דמוא שש את רעוע חיים בלעו ש* לעינים
שנן* רושת שעינינו תנלגה אל אשתנו אפינו
לישועה ומושיע אין כל עוד שמדת זו מזיח שגינו.
לכן ארץ* אזתמזק לעודד את האהבה .ומרסי
שובת רעים גנו* שארס לשדר ולרומנ בס׳
מברית ואני אבא בקנוץז .והוא שאריד לקיים
בעניו זה מור מרע ועשת  310וארץ• לסוד מרע
בדיבור ומעשהו

בדיבור

דעלד מני לחברו* לא תעביד ארץ■ ליזהר
ולמשש* מלדבר אל משת ש על מבית
שום דבור שאינו תאה שידברו לו ש עליו ובזה
נכלל לשון מרע ואונאת דברים ונמנו! רבות ונן
על זה תדרד ארץ• ל«ד סרע:
 nvy&3שלא להזיק נתבדו ש לגרום לו שום
נזק כל דלא גימא ליה שיעשו לו וארץ*
להעמיק בזח ש רבו חסעויחז מיאמ״ר ושוחר אדי׳

פלא יועץ פאפו ,אליעזר  pיצחק עמוד מס 12הח־פס ע״י הכנת אהגר החכמה

0ל»

אהנא

ליזהר בסקום שיש הסרזן כיס שארס עשוי לאודויי
דיתירא לנפשיד! ולנטות אמרי הנוע הפגיע לו
אפילו בהפסד  nanולא לועס אמרו ארס גיכר
בכיסו אשרי איש ירא את מ׳ ואחע את מ׳ בכל
מאודו ולא * noאתרי המגע  piורין■ לעיים
במבדה זו ועשה טוב בדבור ומעשה ברבור לדבר
דברים מומם ונבונים לשמה אגשים כגון בשורות
טובות ועבות טובות ולהרים מכשול מדרך מכרו
למודיע לו אס יורע שיגיע לו שוס נוע בשום
ושפן ולנחמו בעת ברחו וכחנה רבוו 4ובמעשה
עשות מסר בגוף ובממון באשר מפץ שיעשו לו
ושירממו עליז ושירמעו עומס בדי לרחם עליז
ככה יעשה למען עשוה מסר ולקיים מוות ואהבת
לרעו בסון* אשרי אנמי  irrrזאת ובן ארס יחזיק
בה לסוס וערא אגרא בי לסוס וערא עושה נחת
רחז ליובדו ונדהם אב על בנים ואה לברת יולד p
איש את רעהו יעוורו בו כולנו בני איש א׳ נהנו
אודם אנחנו ובאשר יחוס על א׳ מאיבריו  pבריד
לחוס על כל ארס מישראל בי כולנו באיש אהד
בנוף א׳ והנה הארס *הב את עבטו ואת בנו
ואת אתיו מפגי שמטבע מחייבו אבל לגבי הברז
במקום שסובר דאית ליה ססירא » טרמא דגוסא
אהבת עבמו גוברת עליו וסמ גס ־שלהיות הרבו*
מסה רבה  nrשל ארס מתגבר עליו למעבידו
ע״ר עונו למען יאבד■טובה מרבה ובדין■ להתגבר
על  nrולהוט על כבוד קונו ולעורר את האהבה
׳ואשריהם .ישראל כמה יגיעות יגעים ובמה טרחות
סובלים ובמה המאות מוויאיס על דבר מסה
ומע״ט זכאח חולקיהון אבל רא עעא שיש מוות
גדולות אשר דורש אין אזס מהמת שאין מחזיקין
אחזם למוות בל בך ואס אמרו ווי רץ לסבות
עלוז כבחמורה שאין אתה יורע מתן שברן של
מבות עאכ״ז מסה רבה בזו שנבלל בה אהבת
חסד ואהבת רעים ודרכי שלוט שראוי לרדוף
אחריה כרודף אוזר חודים• ומאמר שיור סמוך
מורה מ״ט פנים לסהר את השרץ ולקרב התועלת
לעומו ומה נס שיש ברבר זה במה ענינים שהירא
אח דבר ח׳ נבוך הוא ואינו יודע איזה דרך ישכון
אור לבן העבה היעובה היא לקיים מאמר התנא
שאמר ואל בינתך אל תשען וזה בלל גדול בבל
התרדיז J1״ vבסיד 7דטסוגח זמדך  7Kחבטי□
יחכם וישיג אורחות חיים?

יועץ

יג

ועיקר מזנות האהבה היא בלב שלא ישפה בתקדת
הברו ורו רע ישמח בטובתו ויבטער
בברתו ער שיתפלל עליו ואופן קניית אמסה v
היא באשר יתן אל לבו מאמרם רל דאפילו בזמן
שהרשעים בוער שבינה מוסערת מה הלשון
זטמרת ובר  nunדכשאד׳ בנחת שבינה גס היא
בנחת ואם  pיש לו לארס שהוא אוהב את ה׳
לשמות בשממה קבזרו ולהזנטער בזנותם ועוד
דבשאדס בנחת ויש לו עושר ונכסים לא יבזנר
מהרבות מוות ומעשים טובים ויש נמת רמז
ליוורגו מה שאין כן כשאדם בוער לבו בל עמו
ומקור בעבודת השי״ת ועניות לא חניה מרה טובה
ועל  pעובר על דעת קונו וממר ליולדתו ומכלל
האמור ישמע הכם שיש לשמוח שמחה גדולה
כשרואה בגי ארס עושים רדון קוגידים ולהוטער
וער בנפש על עוברי עבירה ואפילו אם הוא מקבר
בעבורת הבורא לא יתאיה שגס המרו •מיה כמותו
למען תהיה •רת רמס גוזמת שוטים הא למה
מדבר רומה למטרוניתא שיש לה עשרה מיס תנוה
המלך עליהם לוון ולפרנס אותה ולהספיק לה די
מהמורה ויהי היום אהד מבני המלך הסר הק ולא
נתן חוקו לאמו אעפ״י שהוא ענוש יעבש נרם
מבן האוהב את אמו וור לו על מעדרו את חוקו
שזול ישאל האס לפוזות אהיו השלימו הוקס כי
בזאת תהיה לו הוי נהמה ואם יאמרו שבולם בגדו
במומו כמוהם יגדל וערו לאס תבכה ותתיפח על
שנשארה ברעב וומא והוסר בל והנמשל pp
 pthbועוד יש דאדס דשמוח בסר nsחברו סאחר
בי ברבות חטובה ידבת עשיית המנות
ושעשי□ טובי□ ובריבוי עשיית מנות וטעשים
טובים גס לו מגיע מסובה שלא יכריעו
ואבותיו את בל העולם לכף הומה וענוש יענש
על בל הדעה אשר גודם וברבות הטובה ע״י
שמכרו ססריע את העולם לכף זכות כיוס טובה
גם הוא יהיה בטוב:
והנה שלמה המלד ע*ה אסר שגאה תעורר
מדנים ועל בל פשעים תכסה אהבה ויש
סבות שעליהם תתעורר השנאה בין איש ובין אחיו
והבל הבל ורעות רהז יש שונא מהמת שכנגדי
הסא מגדו בגופו * בממונו או בכבודו אי לזאת
בנר וותוו הורה לא תקום ולא הטור ופי׳ המעט
כי הארס ההוא מוכרה במעשיו ושליחות דדהמנא
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עביר □יח׳אמדלוקללורזעסולוגרםלו
שיגלגלו חובה זרי חייב וכיח שמאין מקום לשגא
את  nanסי תוא בגרזן ביר התחנכנו ומת •תאונן
אדם מי גבר בל  !*ranויש שזנא ממסת קנאת
וכסבור שז״י  nanנקמתת פרגסתי ואח .זת אלא
טקסני  rawכאשר גביר מרן■ אמונת בס״ד ויש
שונא  nonשמאת את  nanשאינו תולו בררו
 nawואי לזאת הווי יתן אל לבו כי גס חוא
מסר ססרזסת מדויק מי !רגו כי  79nדסי
שהוא ארס סלם ומושגי סשסס ביד זד ואס לוזברו
תקסו  nrועובר ע״ר קתו ולו  nonח׳ תסד
ומנחהו ברר! אפה הלא יש לו לשלם תודות לח׳
ולמאמר בדקדוקי מסבות כמוס השערת כאי
ידיעתו ומשנתו ועזר משדי שתית לו ולא לבזות
ולשנוא את אתיו בלבבו כי לא תותר לשנוא רק
לרשע שלאתר שמוכיחין אותו כסמ מעסים אעמ״י
כן תוא עומד במרדו ומכעיס למגיאבינו שבשמים
וגורס בער השמים אכל לשאר יל ארס אוו
ן6מ1ןכ0ר הפליג מתנא בגנות  noonער שאסר
שנאת מבריות סוכיא את תארס סן העולם והגדר
מגדול לסלק משנאת תוא בקיום מאמר מתגא
שאסר ומוי דן כל ארס לכף זכות ואאילו עיניך
תראנה את הקללה במקולקל *ן להאשימו כל
כן ולשנוא אותו מאוזר כי דרך איש ישר בעיניו
ומאי תות ליה למעבר איש מישר בעיניו יעשה
אח לגו אלא לשאון נפשנו לאני ת׳ שיתקננו
בעבה  nawמליגח וינהגו במעגלי ברק למען
שמו ואס יאמר תארס הלא חקב״ת מעניש את
תארס על שווולן בשרירות לבו והישר בעיניו
על שמית א ללמוד ולא למד אף אתה אמור
לו זהו למאן דקאיר קמדין בהדיה אכל המעביד
על מדותיו מעבירין א על כל פשעיו ובמויה
שארס מודד מודדין לו אכל תארס אין א לשנוא
לרעהו על שאינו הולד בררן• טובים שא״כ ביותר
יש לשנוא את עכגע כי מי זה ערב אל לבו לומד
שהעמיק הרהיב וכל אסר בבתו לעשות עשה
כדבעי ליה למעבד באומן ני לא טוב הוא מחברו
ואולי הברז  awממנו למי ערבו והשגתו ויכלתו
כידוע מאמר חהבם'שהיה מכבד לכל אדם
כאומת אם הוא חבב ממני ראוי לכבדו על
חכמתו  tonהוא ממש ממני ראוי לנכדו על
שהוא aw׳ ממני שהוא חוטא בשוגג ואני

---------V

יועץ

במזיד וכן על זת מרדן כזאת וכזאת זסזי יתן
אל לסו סתשבות סחורות לתכריזז את השנאת
ולעורר את האמבה הנה שכרו אתו מדובה tm
 ini nowאסת שאסרו רז״ל אבירהו ואמרת
אביו או רם שלו קורסת אכל כבר אסרו שס
בשלם (ב״ם ד׳ ל״« כל המקיים בעבמו בן סוף
בא לידי בן וסי׳ רש״י שאס תסיר מדקדק בבן
לחשת הגאוע הרי זה סודק ממנו עול ג*ה וכדקה
וסוסו  thhpvמד׳קמ יק ודין טקודסוז דזוססיד
הוא מועט כדי ט7ס יססיד חפרו  wכדי טירויח
 nanהרבה  wכרי להכיל מערת את חברו ומה
יכו ה׳ אתו את תברכה ועיקר *ובת רעים זעא
שיתלבש עכמו בגוף חברו באומן שאף אס תוא
אינו מקפיד על בבורו ועל בוחנו • 0*0תשוב בסו
שאס הוא היה כסו חברו עש* מרותיו היה non
kklkakaB b^kkfckfc
taBkMk
שיכבדוהו וטלאMik
^tekM *L
«מת
לו טוס דפר טד
ידברו
דברים ושלא יגע בכבודו סכה יעשה הוא למכרו
זח בלל באהבת רעים ובזה ה׳ עת לע« •תן
ה׳ יבדו את עסו בשלוס;________________
אבילות על חרבן במסרק הוא דבר התלוי
במעשה ובמרס בזמן בון המכרים
בחס ובלילה לימן אמר במקום הנחת תסלח
ולישב אכל המזוזה ולומר סדר תיקון חכות
אמגס לא המעשה חיא מעיקר רק עדין לתחת
עיו בסר בוכה ולב נשבר ונרמז באבל אס קודר
יאטו בשבדון מתגים על בער השמים והבל
לסי מידיעת ולמי  anמאהבת ולמי זכות תנשמת
ותן אמת כי דלתו «י ו*ין אתנו יודע מה
 kt^kkגדות
 hftkkkבעוח״ר ומתו
 kAAkגרמנו
 ■k^^kאבדנו ומת
 kfckkMוסת
תסרגו
השנינה וער היכן מגיע בערת ובעד העליונים
והתחתונים על זה ידוו כל הדווים  0*0כל ארס
כשיעורו ויכייד בעכמו כאלו
אינו חייב
אמו תנודת שק לובשת שוערים ומתעטפת
שוערים כועקת מרת קול ברמה מנהמת כיונה
מה הלשון אומרת קלני מראש* קלני מזרועי
נניס גדלתי ודוממתי ומם פשעו בי .וכזאת וכזאת
החי יתן אל לבו דברים מסמררים את הלב וישמון
את נמשו כקול יללה אולי חסה וידאה בגחמת
כחן ובמין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה בב״זג
וממוכא דבר אתת תשמע כמה רע ומר ממעשה
שעושים קכת אנשים זע נשים שמחועדים יתד
לשמות בשמתת מרעות בלילי מנעאי שבת ובשאר
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אלא

רלד

פרדם

הדומים יימ

לומר לא יהיננא כרגא ולמנוע שיפעירו לו ממס•
הקהלות .וע״ה אין לו וכוש זה (שס מרדם ס״כ,
וב״ב מ״ ..זיו״ר סי‘ רמ״ג ס״ב) — ס״ה אסור
לאטל בשר (בפסחים מינו — ).מ״ח שסרח אין
מבזין אומו בפרהסיא (מנחוס צ״מ ):־־ ת״ח צריך
שיה,״ ט גיאות שמיני שבשמינים (סוטה ה׳ ועפרד״י
ח״א דן! רל״ט *.וח״ב קנ״ה:).
וכן אדם איט אוהב כל אבריו בשוה* דכשמכין
אומו סל ראשו יכסה בידיו שלא •וכה בראשו
שחשוב לו מידו .ואעפ״כ כל אבריו יאהב וחשובים
אצלו* כן באהבח ישראל הגס שלא יוכל לאהוב
כל ישראל בשוה ,אמפ״כ צריך לאהוב כולם "
וביומא (כ״ג) כל מ״ח שאינו נוקם ונוער כנחש
איט •ש״ח .ולא סקס בממון כתיב .וכן בשבח (ס״ג)
אם ס״ח ט״נ כנחש חנרהו מל מחניך ומי ,בגה״ש.
ובסו״מ כ #למ״ש בע״ז (ל ): ,דנחש כל מה שמזקין
נחלש כס הארס שבו .וזה המונה חע״פ שראוי
למ״מ לנקום ולנטור מפני כבוד המורה ,וכמו״ק
(מ״ז ).שמנדין המצער לח״ח* ובריב״ש סי ,ר״כ
שאהור למחול .בכל זה צריך שחהי* ננןימתו כארס
הנחש שמחלש מענו מסע* ועמנ״ח מי רמ״א —
ובשפתי צדיק אות ז ,נסמפק אם הוא דוקא בשביל
עצמו אבל בשביל חבירו .שלא רצה להשאיל לחסרו.
ואומר לו שבשביל זה אינו משאילו אפשר דשרי.
דאינו מחמס נקימח ונמירס השנאה* רק מחמת
שטבעו איש רע ואינו רוצה לעשוס טובה לחבירו
ומשלם לו מדה כנגד חדה או אין חילוק ־ וגס
יש לעיין אס יהי" ב ,אנשים .א ,,אומו אדם שלא
רצה להשאיל לו מקודם .ואדם אחר* אי צריך דוקא
להשאיל לאומו אדם שלא רצה להשאיל לו .שאס ישאיל
לחבירו שייך לא מעור .או נא דענ״פ אינו קודם
לאדם אחר ,ואולי ראי׳ מגי1׳ אוהב לפרוק ושונא
לטמון מצוה בשונא כי היכי דניכף ליצרו .וכ״ש הכא
דמצוה יותר בשונא :
ןאפי' רעך שהוא "כמוך"
שיש נו מסחר שלך ,והטבע אומן
שונא את בני אומנתו (ב״ר פי״ט .תנחומא בראשים
ח׳* ומצורע ז" .ושות״ט תהלים י״א) שירומה לך
ש'עשה התחרות לך במסחר ,אמם־כ תאהב אומו
"אני ה"" אנכי אוכל להספיק פרנסה עבור שניכם ־
וגם ואהבת לרעך ,כמוך אני .ה ",כמו שהנהג מס
אחרים .כן אנהוג אני .אם תאהב אחרים גם אני
אאהוב אותך ־ וגס בצדקות וחרדות תרצה לזכות
את חבירך "כמוך" אבל לא יותר דע״פ רוב בעניניס
האלה תרצה שחבירו •הי׳ צדיק ביותר .ישיהי׳ לו יראת
שמיס יותר מהוא בעצמו:

והרךי״ןן ר* ממלי מראעיץ דל בעתי׳
 wמגי יודי״ן גועים ביאד
עעסו , 9/עכא" ואמר מעם ,וא״ל וסלמד אור לך
כעזזיודי״ן עזמדים כימד כעזדת אתת אז מום ם .8אכע
אחד עומד גבוה ממבידו אז מוא ,עכא" ולם «ם .יומ
ואהבת ידעך נמזך בעאתת אזמב רעך ,ותלמוד חיו״ד
בעורה  miותמוז מום לך ,אז אני ם׳ — מ״ע במגילה _
כל מקום ענאמר וימי אינו אלא בער ,היינו וימי כעני “
מדוהיך■ ומ םום .ובם׳ לך (י״ג גרר) כעמר מארץ .עמד
ניאד אבל אמר לא .ובם* גמ (<* י״א) ותעוזת מארץ gji
אלץים ,ל«י  vyuעעו מכל .ובעמו עעי כל התועבות .י
(י׳ ט׳) גמד עיד למגי מ* .כל מרעעות עעעח מי* לו
,למגי מ׳" ערץ לעם עמים— ומח״ץ מבעלז ז״ל אמר
מעלתן ערוך ,אורה היים ויו״ד  panמעזי לא גמעא jp
כמלכת  jrmורץ מחל מוען ®•®5י׳ מיס» דדץ בו*
ממונות יע ימעד אכל כדיני אדם למקום לא עיין* עוס St
רץ או כולם לזד או לא ,ועירד״י נם קי ם״ז .ן
זאימד

זים jb9

והמגיד מדוכנא ז״י מביא כאן דלמיר א׳ מי׳ לו ידו*
ודודו בערמה לקח מעותיו ,ומלך למכס א* לוזזיא
מת לעעות ,וזדל דודך נגב ,ואם לא תלך כלל אעלו ם
איעעך מה לעעות —  pיזמז־ר מראה ממו כאותבה ו!4
בעבת י-א. .כי מת דמני לך" ם* עמום עוגא אלך1 ,מו
מרע. ,לחברך לא מעכוד" .וממילא אמ״כ יחי* ,ואידך גידוע
מום זיל גמור״ ואיעגך מת לעעות ז

והאר״י

ז״ל אמר דקודם התפלה צריך לקיים
ואהבת לרעך כמוך .בלי זאת םפ&8

אינה כלוס .וז״פ "מה בצע" ר״ת טקר צהרן
מרב* מה מועלת בחפלה" .כי נהרוג אס אםינך
אס אינני אוהבים זה לזה ׳־ והה״ק מווארקי ת
אמר אהא רעירובין (ס״ה ).נמס יין יצא סוד* המו
אצל ישראל ,ואהבם לרמך כמוך .ואצל טט״ס
רציחה ועל חרבך מת•" (תולדות כ״ז מ׳) .ולק אס
בנ״י יושבים יחד לשתות ונכנס יין יצא סוד אמס
ה׳ ואהבת חברים .ועכו״ס כשישבו לשסות יהי
מחלוקת ורציחות ־־ ובס ,רשפי אש השלם אס
ס״א* בסנהד( ,כ״ז ).כל ישראל ערבים זל״ז ,התז
מי שעושה רע יגיע הפגם נם להצדיק .וטפלים לז

הרהורים רמים מצר רעות המטשה של הרשע׳
והוטבע מצד הערבות שאיט יכול לסבול רעוס תכירו׳
ובמה שאמה עושה טובה לעצמך מקיים ג״כ הונס
רעך* ובויק״ר פ״ר אם א׳ חוטא מלס מרגישץ׳
וכמו אם לקח א׳ כלי חד לקדח הספינה* והכי יאי
רקחחח מקומי אני קודח .דמי״ז המיס יציפו נל

הספינה ,ועיפ״ח ותולדות יעקב יוסף פ" שמיר ~
ובס ,אור חורה מהמגיד ממעזריסש ז״ל ברמי
אגדות* כשצישע חוטא גורס שיבא לצדיק הרמי
עבירה מעין אומה עבירה* ובם* היכל הברכה!
שלח בענין מקושש ,מהבפש״ט ז״ל כשצדק פז®5
חטא קל גורס לאיש פשיע חטא חמור ,ש®53
א׳ ראה שאחד מהמון חילל שבח .והמאנח באז5
מנין חילל שבח .שיראה אס זה שיחלל ש?£
והראו לו משמים ששימש עצמו מס ח״ח הנ7
שבח:

וכים

פרדם

סדח»י 6י«

בים התלמוד ב״ק בפתיחה כ" רכל ישראל
ערבים ,ואם אין אהבה אז יצה״ר מסייע
1
 1לכל עבירות ,אבל אם יאהב חבירו לא יעשה
גירה כי יאמר אין אעבור ועי״ז ימנש חבירי,
ימו■ שאט אינו רוצה שיעשה חבירי עבירה ועי״ז
קבל עונש ,ושפיר ככלל כל ההורה בואהבת לרעך
•מוך ,וכן שמעתי זה בשם הגרע״א ז״ל ,ועפרר״י
*חי (דך שמ״ה ,).ועי ,בלוית חן בזה ,ופתחי
ןפרים עה״ת ,וע ,בס׳ שמירות הלשון להחפץ חיים
"ל שער התבונה פ״ו בהג״ה דבר נפלא ,וע״ע
יתוה״ס סי ,מ״ה ואילת השחר סי ,תקכ״ו אריכות
בענין ואהבת לרעך כמוך :
|

"ע בר״מ הל׳ דעות פ״ו ה״ד ,ה׳ צוה מל
אהבת הגר כמו שצוה על אהבת עצמו ה׳
:עצמו אוהב גרים עש״ה ,והכוונה כיון שבעצמו
[והב גרים א״כ נכללה אהבת גר במ״ע דאהבת
ך דכן הוא גדר אהבה ,והרה״ח ר ,א״ז פרידמאן
"י כתב לי ליישב בזה קו ,המהרש״א הידיעה,
■למה פירש שמעין העמסוט באת ה״א תירא ולא
:אהבת את ה״א ,ולהנ״ל א׳ש דגבי אהבה יכולים
,רבות ת״ת ואין זה פחיתות כבוד ה /רק אדרבה
ייבוי אהבתו דכ״כ צריכה להיות גדולה האהבה
!ה /מד שיאהב הת״ח שהקב״ה אוהבם ונקראים
1והבי ה׳ אברהם אוהבי ,ורק גבי מורא לא רצה
!רבות ת״ח דהי׳ נראה לו פחיתות כלפי ממלה
לירא מבשר ודם :
יבס׳ אמת ליעקב לאא״ז הג ,מליסא ז״ל פי,
בזה מ״ש דוד מל יונתן ,נפלאתה אהבתך
י מאהבת נשים (ש״ב א׳ כ״ו) דאהבת נשים יצאה
!גדר הנ״ל ,דהבעל אוהב ב ,נשיו אך דהן צרות
! לזו ,וגס אהבת דוד ויונתן אך ששאול אביו
[ינאו והוא מסתמא אהב את אביו ,א״כ ב׳
אהבות הללו הנן נפלאות ויוצאת מגדר האהבה
רגילה ,שאס יאהב לאחד ,יאהב גס לאוהביו של
!זה ,וגס יהי -,שונא לשונאיו של זה וכמש״ל,
בתורת משה כ׳ דר״ע לשיטתי׳ בב״מ (ס״ב ).חייך
^דמין רק בעניני מה״ז ,אבל בחיי הנצחיי דהיינו
לימוד התורה חייב ללמד לאחרים אפי ,הוא
וגמל עצמו מלימוד ,ואמר ר״ע זה כלל גדול
בתורה" ,דבענין לימוד התירה הוא כלל גדול לאהוב
חבירו כמותו:
3
בס׳ אזור אלי ,כ׳ על הקו ,הא חייך קודמין,
לכך מפרש מה דעלך סני כו׳ דפירושו
I
1ס יאמר מכו״ם הרוג חבירך ואם לא אהרוג
^י«ך מחויב למסור עצמו דמה חזית כו ,,וכן

זסף

רלה

מציט למטן מסירה בחו״מ פר ג»״ש ס״ב ,אם
אמר לו עכו״ס הראה לט ממון של חבירך ואס
לא נקח ממונך ,מחויב לימן ממוט ואס לאו דיט
כמסור ע׳ש ,אלמא דלעטן זה מה דסני לך ,חבירו
קודם לו ממש ,ועי" נזה בפענח רזא ,ובעטן
שונא שמומר לשנאותו עתו״ס פסחים (קי״ג ):ד״ה
שראה ,ר״מ רוצח פי״ג הי״ד ,חו״מ רע״ב סי״א,
תומיס סי" ז" סק״מ ,חו״י סי" ס״ב ,יע״ד ח״ב
דרוש ג« ,,ו יראים סי ,ל״ע וח״ז ,וע״ע מוס"
יבמות (ק״ט ).ד״ה רעה ,ובהקדמת ס׳ חומת
יהושע ,ופרד״י וירא (דך ק״כ ,ויגש שכ״ד ,.ויחי
שמ״ד ):דרוש גדול:
ובכתובות (ל״ז ):מטן לסייך שהיא בצואר,
ואהבת לרע״כ ברור לו מיתה יפה,
ובסנהד׳ (מ״ה ).בית הסקילה גבוה ב ,קומות ברור
לו מיתה יפה ,וקידושין (מ״א ).אסור לקדש עד
שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה וכ ,ואהבת
לר״כ ,וער״מ פ״ג הי״ט מאישות ,ואה״ע '0״ ל״ה
ס״א ,דלאו איסור ממש רק שראוי למשות כן,
ומצינו איסור שרק חסידות כמו אסור להסתכל בסט
רשע ,מגילה (כ״ח ,).ואסור להסתכל בבגדי צבעוטן
של אשה ע״ז (כ׳ ,).ואסור לעשות שותפות עם

עכו״ס בכורות (ב ): ,וע״ש בתום ,,ובסופ״ק דע״ז,
ואסור לקדש קטנה ,קידושין (מ״א ).ועי ,בזה הרבה
בפרד״י ח״א (דך ש״ו ,):וח״ב במלואיס (תל״ה,).
ובסנהד׳ (פ״ר ):בן לא יקיז לאביו ,ואהבת לר״כ,
ושמא יעשה חבורה ,וע״ע ירושלמי נדרים פ״ט
ה״ד ,ואבות דר״נ פט״ז ,וברמב״ן כאן כ ,דהוא
דרך הפלגה ,ועמ״ש באיי הים שבת (ל״א ,).ודבש
השדה אות ק״ה ־ ובס ,קב זהב (דך ד ).,הק׳
אהא דברור לו מיתה יפה ,הא רשע מצוה לשנאותו,
ועי" בספרו מנחת סולת על החינוך ח״א דך קנ״ז
ע״ג שהביא שמרו״ק כתובות (ל״ז ):דאפי׳ רשע
בכלל ריע ,ומנח שנמשה בו דין ,והוכיח ממדרש
דהוי חסידים ע״ש ,ובאמת בסנהד׳ (מ״ז ).מבואר
להיפך ואפי ,לרבא לא מיקרי חסידים ,ובמגדול עוז
ח״ב ערך בהמות אות מ״ז שכ ,דגם לרשע אסור
לשנאותו בלב ,אלא שיהי׳ מעשי ,שנואים בעיניו
ויראה לו פנים זועפת כל זמן שלא שב ,וכ״כ
בפהמ״ש לר״מ סנהד׳ פ״י יסוד י״ג ,אמנם מפסחים
(קי״ג  ):מוכח להיפך :
רלענין כמה הוא השיעור שיהי׳ רשע שמותר לשנאותו,
ערש״י משלי (ג ,ל׳) שכ׳ שאם עבר על עשה
ואהבת לר״כ מותר לשנאותו ,ועי ,מהרש״א שבת
(ל״א ).דבהעדר טובה איט עובר טל ואהבת ,ומרש",

קידושין

רלו
.

x>i׳

פרדס

קדושים יפ

קידושין (כ״ח ).ד״ה רשע ג״ב כן" אך בב״מ (ע״א).
סובר לסיפן־" אך דרך רש״י לפרש במקום א׳ כך
ובמקום שני פי׳ אחר" עמ״ש בזה בפרר״י ח״ב (דף
קי״ד :ורנ״ד ,).ועי׳ נדרים (פ*ה ).במשנה בהעדר
טייבה עובר על ואהבת" זע ",בהקדמת שמר אפד-ס.
ובשבת (ל״א ).בנר ששמאי דחפו נאמ* יומין"
ובבינה למתים דרוש ש״ח כ׳ שד״.׳׳ד־ הי׳
רוצה ללמוד במהירות בלי מתינות" לס דחפו וסהר
דברו באמת הבנין שבידו" דאפי׳ :.ברן חומה א״א
לעשות במהירות אלא ע״י מדידה" היום אמה א׳ ולמחר
מדידה אחרח ,כש״ב כנין רוחני ,שנקראו לומדי׳
בנאים בהון! ברכות (ה״ד ").אבל הלל אמר שיש
דרך קצרה ללמוד כל התורה מל רגל א׳ מל שורש א*.
שירצה לזולתו מה שירצה לעצמו" ובזה נכלל כל מה
שהשכל יוכל לצייר בין מה שנוגע בינו ליוצרו" בין
מה לחבירו עש״ה־־ ועי׳ ירחון שערי חורה חיב סי׳
ז׳ תשובת רשב״א סי׳ פ״ד ,וכפתור ופרח פכ״ח במנין
גיאות והביא מאמר חז״ל א״ל לר״פ מה שמך אמר
ר׳ ספא .א״ל והא כ׳ יהללוך זר ולא פיך" א״ל אס
אינו זר ,פיך עכ״ל ,והפסיק הוא במשלי (כ״ז ב׳),
ועי׳ פסחים (פ״ו :סנהד׳ מ״ב .ונדרים ס״ב).
ובח״א מהרש״א שם ,וזהר בלק (קצ״ג  ):מביא
והכתוב יהללוך זר ולא פיך״ ואס לא זר״ פיך :

ובם׳ פני מבין כ׳ על האר״י הנ״ל שצריך לקבל קודם
התפלה ואהבת לר״כ הפשט" דאיך מועיל מה
שמתפלל בעד חבירו" והי׳ מ״פ משל לב׳ אוהבים ונתפס
א׳ למלך ונגמר דינו למיתה" וביקש אוהבו שימנו לו
זמן לילך לביתו ולצוות ,והוא מרב בעדו שאם לא יבא
יהרגו אוחו" ויהי יום המועד בא אוהבו וביקש שיתנו
חופש להערב" ושיהרנו אותו כדינו" וחמר המלך כי אין
להרוג עבור א׳ ב׳ אנשים" ורואה כי אוהבים אלו נקשרו
יחד וכאלו הורג שני נפשות ,וז״פ התפלל בעד חבירך"
וה׳ אינו רוצה לצמר ב׳ אנשים" ולכן קודם התפלה
שמתפללין בעד כללית ישראל צריך לקבל ע״ע ואהבת
כ ׳״ ואז ה׳ ינהג ברחמים״ כי אין עונשין ב׳ אנשים :

יא
נשאי מדוע
לאהבת רעים חזקת

ובשו״ת חבלים בנעימים ח-ג סי׳ ק־ת
נסבא בדברי ימי ישראל ,דוגמא
“
•מעשה של ם׳ גמח דדיק מרי-א די מודיגא כי מלך גזר
מיתה ובו׳" (מעשה הג״י) והביא מהלכות קםנות חו-מ םיי
רכ-ם שאלה ,ב׳ אוהבים ,וא׳ נידן למיתה ובא מבידו ומסר
עעמו במקומו ,איזה מהם עדיף .,תשובה ל-ה ראוי להשיבך על
זה ,אבל מעינו בגדה פ«םז והשיבי על דברי בורות אשיבך.
וע-ז נאמר ענה כסיל וכו" ,ר׳ יהודה כי הוי בדיחא דעתי׳
אי שירלי מיני׳ הללו של עולם הוי קאמר להו (שבת ע«ז,).
והלל הזקן ע-ש לא גמנע לעשרת ( pשבת ל-א.ן וכו' ,הרי
שגער בו בנזיפה כי ■שום שאסור לאבד עעפו לדעת ,ובב-ק
ז•* :אדרוש את דמכם (ועי׳ יוסיסון ם׳ ע״א באיסור סאע-ל]
ה«יך קודמין ,וא6ור להכניס יספק סכנה למיל
וב-ס
אבירו מודאי סכנה ,בסם-ע סי׳ תב״ו סק״ב ,ופת״ש יו«ד
סי׳ קנ־* 1פקט-ו ,ורנ-ב סק׳־ב ,ומג״א םי״כ תקצ״ד ,דאל
יעמוד כמקום ככנד .־.

ובתפא״י כחובות פ״ז אות נ״ו דבשטת הדב"*
אפוד לבקר חולים ,ובס׳ חסידים:
מ״י אס אדם טובע ,והוא כבד אל יעזור לו;
א יטבע עמו ־־ ומאבד עצמו לדעת אי״ל חלעה״ב

נ״י ב״מ (נ״ט ,).ומהרי״ט סוף כתובות" וחפא״יי
הד׳ פ״י אות י״ב ,וי״ל מקור מגימין (כ״ז ):
׳ מאות ילדוח שנשבו וכו׳ אס אט מובעיו ביס
ביים לעה״ב וכו׳ הרי ששאלו אס מומר לאע״ל׳
והשיב להציל ממכירה מומר ־ ובשבות ימקב מ״ב*
סי׳ קי״א מי שעבר עבירים שחייב מיתה מותרי
לי בד עצמו משוס תשובה ,ומפורש להיפך בירושלמי
•"כות פ״ג סוף ה״ד לא תסתכן בנפשך מ׳" ושאול‘
ג נפל על חרבו שלא יתעללו בו ,וכמד״ר נח
פ ;"ד י״ט ,ותפא״י יומא פ״ח אות מ״א כ׳ מאן
לימא לן דשפיר עבד ,ואף כי עם ישראל הסכץ
להשליך חייו ,רק אס אנסוהו להפר מורה ואמונה?
לבל מי כמוסר עצמו עבור אהבת חבירו'רק
נ פיון וחלשות ,ועי׳ הרבה מענין זה בפרד״י נח
(דף ס״ה ").ור״ר בונם ז״ל אמר דכל איש צריך להיות :
לו ריע נאמן שיוכל לגלות לו הכל אפי׳ דבר עבירה כמד
יהודה שהי׳ לו הבר חירסהעדלמי בויפב (ל״חב׳)’':
בענק אחדות על הפ׳ (הושע ד׳ י״ז) חבור
עצבים אפרים הנח לו ,אי׳ במד׳
י'פי׳ עבדו ע״ז אם יהי׳ אחדות ימחל להם ,וכל :
 .וד שאפרים מחובר בעורקי׳ ועצבים לאומה ,הנח
ו כי שב וירפא ,ובברכות (ה׳ ):יהב לי׳ ידי׳
אוקמי /כהפרט כן הכלל ,אס נחלאה האומה ,והאי;
שופדא דבלי בארעא טמאה" המצה שכל אחד ישן
ידו לרעהו ,יחאגרו ויתאחדו יחדיו ,אס נפלנו מאיגרא
רמה לבירא ממיקהא ונתרסקו אבריט ונפרדו איש;
מאחיו ,הרפואה כשננמר לעמוד כשנפשוט ידינו
זנטקיר רגלינו חולין (נ״א ).זה סימן כי חוט ׳
השדרה לא נפהק ־־ ובהגדה שלא אחד בלבד עמר
עלינו לכלותינו" ,לא אחד" בלבד .מה שלא יש \
אחדות בינינו זה גורס לכלותינו .והה״ק ר״נ,
מראפשין ז״ל אמר טל הפ׳ (ויצא כ״ט ז׳)" הן מור .
היום גריל לא עת האםף המקנה" כל אותיות מחונרין
א׳ עס ט׳ הס י׳ "3 ,ןח" י״" ג" ח׳ י» ,ן׳ ף י
וכן י׳ עם צ׳ הס ק׳ ,כ׳ ופ׳ ,ל׳ וע׳ ,מ׳ ום׳" אבל]
ה׳ נ׳ אין להם ־חיבור וז״ס "הן" כל זמן שלא יר״|
אחדות ,לא עת האסף המקנה ,ימשך הגלות
והר״נז מפרעמישלאן ז״ל "נא עח האסף המקנס
אם עוד אין הזמן לאסוף נדח* ישראל וביאה משימן
ולכו רמו" סן להס מכ״ס סרנם|3
"השקו הצאן
ועפרד״י ויחי (דף שד״מ  ):־־ ובסנהד׳ (צ״ת) Ip
נולי|
משיה בן דוד 3א אלא גךוך ;?ןלו זלא*

הי:
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פרידם

מדרשים יב

י ,וי״ל ע״פ ילקיכו עמוס תקמ״ט אין נגאלין
'שימשו אגודה א? וז״פ אך שיהי׳ חייבים יגאלו
בתנאי "כולו' שיהי׳ באגודה א׳ ,ובברכות
 ).fהנפטר מחבירו אל יפטור •אלא מתוך דבר
ובמדרש יחיד ורבים הלכה כרבים ,ופי׳
העשיל ז״ל הלוית אורחים גדול מאד ,והמלוה
,ר הפסוק כי מלאכיו יצוה לך (תהליס צ״א י״א),
תיבות יוה״ך והוא פס השמירה ,וראשי תיבות
ורבים הלכה כרבים ,ועי׳ באגרא דפרקא
נ״א בשם ירושלמי ,ובס׳ אוהב ישראל בליקוטים
ן מד׳ ,ועי׳ ירושלמי ברכות פ״ה ה״א ,ורשפי
'השלם אות קצ״ח ,ופו״ת מור ואהלות באהל
ברכות פי׳ ל״ט:
•ל דכשישראל נגלו מארץ ישראל הי׳ ויכוח
בין כנסת ישראל והשי״ת ,כנ״י אמרו
בני ה׳ אליך ונשובה (איכה ה׳ כ״א) ,וכביכול
ב שובה ישראל ונשיבה אליכם (הושע י״ב ב׳),
דם תעשו תשובה ואח״כ אחזירם לא״י ,והלכה
ל ,וראי׳ דיש ג׳ שבתות שבת חזון ,שבת נחרו,
ת תשובה ,ותיכף לאחר שבת חזון ,לאחר הגלות
'הגאולה ,ויבא שבת נחמו ,ואח״כ יבא שבת
ה ,ולכן כשאחד יפטור מחבירו צריך לעורר אותו
!מ ,מהמעמד 'הרע מבני ישראל כעת שאנו
ים ג״כ חארצינו הקדושה ,שבראשונה צריך
 fהגאולה ,ואח״כ יעשו ישראל תשובה ,לפי
!לוגתא בין כנ״י וכביכול הלכה "יחיד ורבים
כרבים" כביכול רק יחיד ,יחידו של עולם ,כן
שמעתי מהיר״מ שפירא ז״ל מלובלין :

ליכה (ה׳ כ״ד) למה לנצח תשכחנו ,לפי הנ״ל
הויכוח שבין כנ״י להשי״ת ,וזאת יאמרו
ף ,למה לנצח תשכחני למה לך "לנצח" ארמני,
‘,בשביל נצחין שלך תשכחנו ,את מי תרצה
הן להם שאלתם ,והשיבני ה׳ אליך ונשובה ־
יק (כ״ג ט׳) הן עם לבדד ישכון ,הלשון "הן"
׳ ,דכל אות יש לו צירוף חון מנ״ה ,כמו
לו חיבור כן עם ישראל לבדד ישכון ,ואין
^בור עם פאר אומות ,וכ״ה בירושלמי פאה
.ה״ז בניך כשתולי זתיס ,כמו זתים אין מקבלין
" ,כן ישראל ,ובתולדות (כ״ה כ״ו) ואחרי כן
(חיו וידו אוחזת בעקב ,ובמד״ר הגמון שאל
* גמליאל (הגירסא בילקוט) "מי תופס המלכית
לקח נייר חלק וכתב עליו ואחרי כן
זיו וידו אוחזת בעקב ,ובמת״כ כ׳ שרמז לו,
* יעמדו לעתיד ייקחו המלכות מתחת ידי
זרא־ח* הכוונה דאותיוח ראשונות "ואחרי כן

דיו

יוסף

יצא אחיו וידו אוחזה בעקב" עולה במספר מ״ו,
ואותיות ראשונות מן "משיח בן דוד" ג״כ מ״ו,
רמז על שיבח המלכות לישראל ,ומציט בעירובין
(ס״ד ):כוון ר׳ גמליאל ברוח הקודש ,ומה שלקח
נייר חלק ,כוון למ״ש באבות פ״ד מי״ט הלומד ילד
דומה לכותב על נייר חדש ורמז בזה כי הדברים
חיים וקיימים ,ואע״פ פיתמהמהו בא יבואו:
יט) את חקתי תשמרו ,ערש״י והוא מקידושין (ל״ס).
חקים שחקקתי לך כבר תשמרו עתה,
והק׳ רמב״ן דלא הזכירו חז״ל שיהי׳ חקה כלאים
ורק שעטנ״ז ,וערש״י בשלח (מ״ו כ״ו) ,וביומא
(ס״ז  ):שעטנ״ז חיקה ,אבל הרבעת כלאים וזריעת
כלאים יש טעם מדלא חשב גס אותם עם איסור
שעטנז ,ובתום׳ ברכה כ׳ שהשלום יקר מאיד בעיני
ה׳ וגם בשמים ,באיוב (כ״ה ב׳) עושה פלוס
במרומיו ,ופרש״י בין המזלות שלא ידחקו אחד את
חבירו ולכן בהרבעת בהמה בחרישה שור וחמיר,
יען כי טבעם שונים ימשך זה לפי מבעו וזה לפי
טבעו ואין שלום ,וכן בזריעת כלאים וינקו זה מזה
וידחקו זה את זה •:
ובלוית חן כ׳ דבמד׳ פי״א שהשיב ר״א הא דה׳
מוריד גשמים ומצמיח עשב בשבת ,דכל
העולם שלו ומותר לטלטל בחצרו ,והק׳ יפ״ת מה
התשובה על צמיחת עשב ,ותי׳ דבאמת אין כל
הדש החת השמש ,וכמ״ש חזקוני בפ׳ אשר ברא
אלקים לעשות ,שברא ה׳ בששת ימי ,בראשית לעשות
תמיד תולדות ע״י ,ואין מעשה ה׳ רק ידיעתו
להוציא מכח אל הפועל ואינו רק טלטול עש״ה,
וזה רק תשובה על מה שנעשה בש״י המעשה,
אבל אם מרביע בהמה כלאים או שדה ומוציא
לעולם ברי׳ חדשה ,ודאי גורס לכביכול לחלל שבת
דזה דבר .חדש ואינו בכלל מעשה בראשית ,והוצרך
לומר במד״ר וישלח דפרד שנברא בימי ענה
עלתה במחשבה בשי״ב להבראות דאל״כ אין כל
חדש ,ויש מעם על כל ■ים ,אבל בשעטנז אין טעם
והוי חקה :
שם) בהמתך לא תרביע ,א׳ שור ואחד בהמה
לכלאים ויליף משבת ,בב״ק (נ״ד,):
ועי׳ ב״מ (צ״א ,).ומנ״ח מ׳ רמ״ד ,ועי ס׳ יראים
סי׳ קנ״ו ובס׳ סביב ליראיו שם ־ ואפי׳ חיה
ועוף ,ואפי׳ חיה במיני חיה שביס ,ובדגים ל״ש
רביע ,ב״ק (נ״ה ,).והרבעה נוהג אפי׳ מהורה עם
טהורה וטמאה עם טמאה ,רק לענין הנהגה בכלאים
יש דיעות דאינו טהג רק בטמאה וטהורה מה״ת
עמנ״ח ,ועש״ך יו״ד סי׳ רצ״ז סק״א ודנמ״ר ,ותום,
חדשים
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עמודי גולה (0ט״ק)

סימן
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א] א) לאהוב את הבירו דכתיב (ויקרא ים) ואהבת לרעך [»]כמוך .ובכלל זה נ] הבאת שלום שבין
הגהות חר״ף
[א]

אדם

פי׳ ב) כמוך במצות אבל רשע שאינו מקבל תוכחה מותר לשנאותו דכתיב (תהלים קלט) הלא משנאיך ה׳ אשנא:

ציונים א] רתנ״ם הל׳ דעות פ׳ו סה״מ מ״ע ר"ו סת"נ עשץ ט':

נ] שנת דף קכ"::

צביון העמודים
שפירש דבריו הרמ״ה ז״ל ,דרק כדברי האחר אסור
להכריע אבל כאביו מותר להכריע ,א״כ למה נקיש רש״י
ז״ל לא יאמר נראים דברי פלוני ,במקום דהו״ל למנקט
לא יאמר נראים דברי מכם ,וע״כ דטונתו במאי דנקש
פלוני ,דר״ל אמד מהם או אביו או חכם ,וכדעת
הרמ״ה ז״ל ,וצ״ע:
א) לאהוב את חבירו .בסי׳ א׳ אות א׳ נתבאר בס״ד
דרכינו ז״ל ס״ל דכל דבחדא מילתא איכא
עשה ול״ת לא אתי במנינא אלא חדא מינייהו ,דלא
כהרמב״ס-ז״ל שכתב בשרם הששי דכל כה״ג אתו תרווייהו
במנינא ,העשה במנין העשין והלאו במנין הלאוין ,פיי״ש.
וא״כ צ״במאי דרכינו ז״ל הביא הכא להעשה דואהבת
לרעך כמוך ,ולהלן בסי׳ י״ז להלאו דלא תשנא את אחיך
בלבבך ,אשר לכאורה תרווייהו מדא ענינא הוי .אבל
כבר ביאר לנו רבינו ז״ל בעצמו להלן שם טעמיה בזה,
דס״ל דבאמת שני פנינים נפרדים הם ,ושם יתבאר

בס״ד ,פיי״ש:
ב) בהגהות ד,ר-ף :כמוך במצות .וכן הוא בס׳ יראים
סי׳ ל״ח ,דמכמוך ממעטינן רשע ,עיי״ש.
ובסמ״ג עשין ט׳ כתב דמרפך ממפטינן לה .וכ״ה בהגהות
מיימוניות פ״ו מהל׳ דעות כ״ג ,עיי״ש .אבל בחי׳ הרמ״ה
ז״ל לסנהדרין דף נ״ב ע״ב כתב ח״ל ,ומפרקינן אמר
קרא ואהבת לרעך כמוך ,וכל היכא דכתיב רעך משמע
ישראל ,ואפי׳ רשע שנתחייב מיתה אתה חייב לחזר אחר
זכותו לברבר לו מיתה יפה ט׳ ,עכ״ל פיי״ש .ובאמת
לא מצינו בכל מקום דכתיב רעך בתורה ,שנמעט מי
שאינו רעך במצות .ורק היכא דכתיב אחיך דרשיגן דוקא
אחיך במצות ,וכן היכא דכתיב עמיתך דרשינן דוקא
מי שאתך במצות .אבל מרפך לא ממעטינן רשע .ואדרבה
מרעהו ממעטינן הקדם או פכו״ס ,אבל רשע לא נתמעט
מכלל רעהו .וגם הדרשה כמוך במצות צ״ב ,דהא כמוך
לא קאי על האדם ,אלא על סוג האהבה ,דבפי למיכוי
כאהבת עצמו .ופי׳ להלן אות ה׳:
זזה גופא קשה ,דאי בעינן דוקא רעך במצות או כמוך
במצות ,א״כ איך דרשינן בסנהדרין שם ברור לו
מיתה יפה דאיירי ברשע מחייבי מיתת ב״ד .ואי משום
דכל המומתין מתודין כדתנן שם דף מ״ג ע״ב פיי״ש,
וא״כ שוב בכלל רעך במצות הוא .אך א״כ יקשה הניחא
אם התודה ,אבל אם נזדמן מי שלא רצה להתודות,
האם היה בשבילו מקום אחר לקיום פסק דינו מבלי
שיהיה מיתה יפה .ואילו היה כן לא כוי משתמיט מד
מקדמאי מלפרש כן .וע״כ דבכל גוונא מקיימינן הך

דברור לו מיתה יפה אפי׳ לא התודה .ואם רשע אינו
בכלל מצות ואהבת ,א״כ איך דרשינן להך דברור לו
מיתה יפה .ועוד קשה מהא דתניא בספרי פ׳ תצא גבי
קרא דמסית ,ממשמע שנאמר ואהבת לרעך כמוך יכול
אתה אוהב לזה ת״ל לא תאבה לו ,ע״כ עיי״ש[ .ועי׳
מש״כ בס״ד להלן סי׳ ט״ז] .ומבואר דלא נתמעט
אלא מסית ,אבל שאר רשע הוי בכלל מצות ואהבת
לרעך כמוך:
וכבר עמד מהר״ם שיק ז״ל מצוה רמ״ד על עיקר דבר
*
זה ,ולא הזכיר לדברי כסמ״ג והגמי״י ויראים
והר״ף ז״ל דדרשי למעט רשע ,וכתב בפשיטות פ״פ הך
דברור לו מיתה יפה וכך דמסית ,דמצות ואהבת קאי
גם ארשע ,ויליף לה מדלא כתיב אחיך או עמיתך .אך
הקשה מהא דפסמים דף קי״ג ע״ב ,דרשע מצוה לשנאתו,
עיי״ש ,וא״כ איך נאמר דמצות ואהבת קאי גם ארשפים.
ולכן כתב ,דעיקר קרא דואהבת קאי פלא לעשות לרעהו
רעה ,וכדאמרינן מאי דסני לך לחברך לא תעביד ,וזה
קאי גם ארשע שלא לגרום לו צער כגוף והפסד ממון,
ומתוך כך אמרינן ברור לו מיתה יפה ,אבל לאהבה
כללית .לא הוי רשע בכלל'.,אלא מצוה לשנאתו ,עכ״ד
פיי״ש .אמנם איכא למידק ,דאי עיקר קרא קאי אהיזק
הגוף והממון ,א״כ מהיכן אית לן מצות אהבה אפי׳ 40
שלא במקום צער והפסד .ואס באמת ליכא מצוה ע״ז,
א״כ למ״ד בפסחים שם דלרשע מותר לשנא ויליף לה
מקרא עיי״ש ,מאי איצטריך ילפותא ע״ז אחרי דבלא״ה
ליכא לגביה מצות אכבה .ובשלמא למ״ד מצוה לשנאתו
שפיר איצטריך קרא ,משום דאי לאו קרא לא הוי ידענא
אלא התירא .אבל למ״ד מותר לשנאתו ,קשה:
וע״ב נראה בס״ד ,דבאמת עיקר קרא דואכבת טלל
כל פניני אהבה ,בין מניפת צפר והפסד ובין
אכבה כללית .ובאמת ט״ע מודו לכרמ״ה ז״ל דרעך
כנאמר במצוה זו דואכבת מתפרש בפשוטו כמו כל שאר
רעך או רעהו הנאמר בקראי טובא ,דגם רשע בכלל.
ורק דיש בזה קראי אמריני למד מ״ד דמותר לשנא לרשע
ולחד מ״ד דגם מצוה לשנאתו .אבל לא דנתמעט מגופא
דקרא דואהבת .ומש״ה נמ״ד דמותר לשנאתו ודריש לה
3גמ׳ שם מדיוקא דקרא אמרינא .וצ״ב דהא הוי מצי
לאתויי מגופא דהך קרא דכתיב ואהבת לרעך וזה לא
רעך הוא ,וכיון דליכא מצות אכבה ממילא מותר לשנאתו.
וע״כ דבאמת עיקר הך קרא כולל כל ישראל ,דכולהו
ואפי׳ רשעים הוו בכלל רעך .ורק דאיכא קראי אחריני
למעט רשע מכלל מצות אכבה .ולפ״ז איכא למימר דלא
נחמעע

גי?
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אדם לחבירו א] & ומכריעו [<& לכף זכות .לאהוב את’וזבירו שאמר רבי עקיבא כלל גדול בתורה
ואהבת לרעך כמוך [ 0דעלך סני לחברך לא תעביד] .ד ).הוסיף בן עזאי ואמר גדול הימנו שנא׳ (בראשי" ם>
כי בצלם אלהים עשה את האדם .פי׳ אע״פ שאינו מקפיד על כבוד עצמו יש לו להקפיד על כבוד
חבירו
הגהות הר״ף
[ב]

ומכריעו

לכף

זכות

פי׳

רגיל

לומר

לא

ביונים א] שנת דף קכ״ז שטעות דף ל׳ א׳ אנות פ״א:

חטא

בזה אלא בודאי

לטובה

נתכוין:

נ] שנת דף ל״א נ׳ ירושלמי נדרים פ״ט ה״א:

צביון העמודים

נתמעט אלא באופן כשייך התחברות אחו .כהרי נמ״ד
מצוה לשנאתו ויליף לה מדכתיב יראת ה׳ שנאת רע,
והרי לא כתיב שנאת רשע ,אלא שנאת רע כתיב,
וכדדרשינן בברכות דף י׳ ע״א יתמו חטאים ולא חוטאים,
עיי״ש .ונצטוינו לשנא את הרשע בכדי להתרחק מן הרע.
אמנם זהו רק בעודו בחיים ושייך התחברות אתו.
אבל כשהוא נידון למות ומקיימין ביה פסק דין זה,
תו דיינינן להרע בפ״ע ,וכפשוטו של מקרא דכתיב ואהבת
לרעך ,דגם רשע בכלל רעך הוא ,ודרשינן ברור לו מיתה
יפה .וה״נ לכל ענין צער והפסד ממון ,לא נתמעט
רשע ,וכמש״כ מהר״ם שיק ז״ל שם ,ומשום דליכא בזה

משום התחברות .ומש״ה גם בהך דמסית ,דממעטינן
ליה מכלל ואהבת לרעך ,ודייקינן הא שאר רשע לא נתמעט.,
מפרשינן גם כן לענין מאי דשייך בו כל שאין בזה
משום התחברות:
והא דכתב הסמ״ג למעט מרעך רשע ,באמת עיקר
הדרשה לא הוי מרעך ,אלא סמיך אאידך קרא
דכתיב יראת ה׳ שנאת רע .ורק לפון מושאל הוא הך
דרעך במצות .וגם בדברי הר״ף ז״ל כאן ג״כ אין הדרשה
מכמוך ,וכמש״כ דהך כמוך קאי על סוג כאהבה ולא
על סוג האדם .אלא ג״כ הכוונה ללשון מושאל ,ועיקר
הילפותא הוא מאידך קרא דמייתי בתר הכי .וזה מדויק.
בלשון היראים שם ,שכתב בזה״ל ,יכול לכג ת״ל ואהבת
לו כמוך ,אבל אם הוא רשם אינך מצווה לאוהבו כיון
שאינו בעול שמים כמותך אתה מצווה לשנאותו שנא׳
יראת ה׳ שנאת רע כף ,עכ״ל עיי״ש[ .מה שהביא מקרא
דואהבת לו כמוך צ״ע דכא זה נאמר גבי גר ,ומה מסר
אילו הוה מביא מכמוך הנאמר בקרא דואכבת לרעך.
ובפשוטו י״ל 'דט״ס הוא ובמקום לו צ״ל לרעך .אבל
יותר נראה דלא נמית ללשון המקרא •,אלא לכענין ,דבמצוה
זו דואהבת לו ר״ל לרעך ,נאמר כמוך] .ואי טונתו דהוי
דרשה גמורה כמוך במצות ,כו״ל להוסיף תיבה אמת
»וגם" באמצע ,בזה״ל אבל אם הוא רשע אינך מצווה
לאוהבו כיון שאינו בעול שמים כמותך ,וגם אתה מצווה
לשנאותו ט׳ ,ע״כ .דליהוי משמע דתרי מילי קאמר,
מדא דנתמעט מכלל מצות אהבה ,כיון שאינו בכלל כמוך
במצות ,ועוד דים גם מצוה לשנאתו מקרא דיראח ה׳
שנאת רנג אבל בלי תיבת וגם מתפרש בפשוטו ,דעיקר
מאי דנתמעט רשע מכלל מצות אהבה ,הוא משום קרא
דיראת ה׳ שנאת רע .דכיון דאיכא מצוה לשנאתו א״כ

פשיטא דא״א לאהבו .ורק דכשתמש בלשון מושאל כמוך
במצות .ויותר זה מדויק בלשון יראים כשלם סי׳ רכ״ד,
אבל אם הוא רשע אינך מצוה לאהבו כי מצוה לשנאותו
כדכתיב יראת ה׳ שנאת רע ט׳ ,עכ״ל .ומבואר דעיקר
דרשע אינו בכלל ואהבת ,הוא משום דמצוה לשנאותו.
וע״כ דמאי דקאמר תחלה דבעינן כמוך ,לאו דרשה גמורה
היא ,אלא לשון מושאל הוא ,וכמש״נ:
ג) ומכריעו לכף זכוה" עי׳ מש״כ בשו״ת מהרי״ל
דיסקין ז״ל סוף חלק א׳ ,ובמה שכתב
רבינו ז״ל להלן סימן רכ״ד ,ושם יתבאר בס״ד ט
ד)

שם מקומו:
דעלך פני לחברך לא תעביד .לפנינו זה במוקף
ובדפוס קוש׳ ליתא ובכת״י ובדפוס קרי׳

זה בהגהות:
ה) הוסיף כ״ע ואמר גדול הימנו .בתו״כ פ׳ קדושים
וירושלמי נדרים פ״ט ה״ד הכי אי׳ ,ואהבת
לרעך כמוך ר״ע אומר זה כלל גדול בתורה ,בן עזאי
אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה ,ע״כ
עיי״ש .וכתב בשו״ת הראב״ן ז״ל סי׳ ל״ז וז״ל ,נ״ל
פירושא ,דהכי דריש ב״ע זה ספר קולגות אדם ,כל אדם
יאהב מבירו כאילו הוא תולדה שלר^ומד-׳בנג ור״ע
אומר כל אדם יאהב חבירוי^נצגנו^^צ^ליטך׳^גן^
סבר אדם אוהב את בנו יותר^נ»5וד^^^^5דם
אוהב את גופו יות^־מ^^הכיכ^שלוא30מ<יל0ע5־
עיי״ש"
כמוך גדול מכלל של זה
והיינו דלהלכה ליכא נפ״מ בין^ר״ע״וציך^-ותרווייכו•
ס״ל דלגבי חבירו בעינן דליכוי אהבה הכי גדולה ,ופליגי
רק היכן איכא אהבה יתירה ,לגבי עצמו או לגבי בנו.,
ומש״ה דרים כל אחד מכם מקרא דמשתמע מיניה יותר
אהבה לפי שיטתו:
ואף דבכדי למנוע מהצורך לומר דהמחלוקת תליא
במציאות ,היה אפשר לומר דגם בן עזאי מודה
דאדם אוהב את עצמו יותר מבנו ,ורק דס״ל דליכא
מצות אהבה לחבית יותר מאהבת אדם לבנו .אך זה
אינו ,אחרי דבציווי כתיב בפירוש כמוך ,א״כ איך ים
בכח קרא אמרינא למעט מכלל החיוב ולומר דלא בעינן
דליהוי כמוך אלא סגי בפחות מזה .ועוד דלפ״ז לא בא
בן עזאי לרבות אלא למעט .והרי בתו״כ וירושלמי שם
הנום׳ בדברי בן עזאי זה כלל גדול מזה ,ור״ל דיש בהך
קרא דזה ספר וגו׳ חיוב יותר גדול:
ה!
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הן אמת דבמד״ר בראשית פרשה כ״ד הנוס׳ בן עזאי
אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול בתורה,
ר״פ אומר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה,
עיי״ש .וא״כ מציק למימר דבן עזאי באמת לא בא
לרבות ,ואפשר גם שבא למעש .וכן הוא באמת כנוס׳
במד״ר להדיא לפי מה שהביא הראב״ן ז״ל שם בזה״3
אמר ב״ע זה כלל גדול בתורה ור״ע אומר ואהבת לרעך
כמוך גדול מזה ,ע״כ עיי״ש .אולם עי׳ במת״כ שם
שהעיר על שינוי הנוס׳ בין הירושלמי למדרש .ובפי׳
מהרז״ו ז״ל למד״ר שם העיר אהא דהקדים דברי בן
עזאי לדברי ר״ע ,הא ר״ע היה רבו .של ב׳׳ע והיה צריך_
להקדים דברי הרב ,עיי״ש\.אבל נראה פשוש דאין מקום‘
ב״ע I
■■^קושיא-כלל ,בין שינוי הנוס׳ ובין הקדמת דברי
לדברי ר״נג דהא המדרש קאי שם בפ׳ בראשית אהך |
קרא דזה ספר וגו׳ ,ומש״ה שפיר שייך להביא ע״ז הא|
דבן עזאי ,שאמר דזה כלל גדול בתורה .וכיון דאיירין
בכלל גדול בתורה הביא גם לדברי ח׳ע ,שאמר דואהבתן
לרעו כמור הוי כלל גדול בתורה .והילסנט-שמעוני יוכיח1,
"7דבפרש^בראטת רמז מ׳ אי׳ כמו ’במד״ר ,בןעזרק
 Iאומר זה ספר תולדות אדם כלל גדול בתורה ר״ע אומר ׳
ן ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה ,ע״כ עיי״ש .ובפ׳ז
ן קדושים רמז תרי״ג גבי קרא דואהבת אי׳ כמו בתו״כ ו
וירושלמי ,ואהבת לרעך כמוך ר״ע אומר זה כלל גדול
בתורה ב״ע אומר זה ספר תולדות אדם כלל גדול מזה,
ע״כ עיי״ש .וע״כ משום דבפ׳ בראשית כתיב קרא דזה
ספר וגו׳ לא שייך להקדים דברי ר״ע וממילא לא שייך
לומר כלל גדול מזה .ובפ׳ קדושים דקאי גבי קרא
דואהבת וגר ,שפיר נקיש כלשון התו״כ וירושלמי ,וז״פ.
והרי הראב״ן ז״ל עצמו שהביא שתי כנוסחאות ,דבמד״ר
קאמר בדברי ב״ע גדול מזה ,ובירושלמי קאמר בדברי
ר״ע גדול מזה .לא הוקשה לו הדבר ,אנא דייק מנוס׳
המד״ר הפירוש גס בנוס׳ הירושלמי ,דאין הכוונה דרק
ב״ע בא לרבות ור״ע ממעש ,אלא כמו דב״ע• מוסיף
על ר״ע ,ה״נ ר״ע מרבה על ב״ע ,וליכא פלוגתא בין
שחי הנוסחאות .ואי נימא דב״ע ממעש דלא בעינן אהבה
לחבירו יותר מאהבת אדם לבנו ,א״כ יקשה כנוס׳ שבתו״כ
וירושלמי .ומש״ה הוכרח כראב״ן ז״ל לפי דרכו לפרש
דמחלוקת ר״ע וב״ע תליא במציאות ,אם אדם אוהב
את עצמו יותר מבנו ,או אוהב את בנו יותר .ועכ״פ
לדינא ליכא נפ״מ בין ר״ע לב״ע וכמש״ג:
ובקה״ע לירושלמי שם כתב לפרש ,זה ספר תולדות
אדם ,שכל בנ״א באים מאב אחד הוא כלל
גדול מואכבת לרעך כמוך דלא קאי אלא על רעך ,עכ״ד
עיי״ש .ולפ״ז איכא נפ״מ לדינא בין ר״ע ובין ב״ע,
דר״ע סבר דמצות אהבה איכא רק לגבי רעך ,וב״ע
ס״ל דאיכא גם על מי שאינו בכלל רעך .ופשטות דבריו
מורין ,דב״ע בא לרבות גויס ,דקרא דואהבת קאי רק
ארעך ,והיינו ישראל דוקא .והוסיף ב״ע מקרא דזה
ספר תולדות אדם גם גוי ,אבל זה פלא ,דאף דאה":

דב״ע לא הוסיף מצות אהבה ממש ,דהא לא נזכר
בפסוק זה אהבה כלל .ורק יחס חיובי בעלמא מפני
כבוד האדם הוא דאיכא לשמוע מהך קרא .אך גס
זה קשה ,כיון דאיכא דינא לגבי גוי דלא מעלין ולא
מורידין ,כדאי׳ בע״ז דף כ״ו פ״א ,עיי״ש .וכיה אפשר
לומר ,דב״ע אה״נ דקאי ג״כ אישראל דוקא ,והנפ״מ
היא לגבי רשע שאינו בכלל רעך ,ומכ״מ בכלל זה ספר
תולדות אדם הוי גם רשע .אולם כבר נתבאר בס״ד
לעיל אות ב׳ דרשע לאו מרעך נתמעט ,דהוראת לשון

■רעך טלל גם רשע ,ורק ־מקראי אחריני ילפינן דמותר
או גם מצוה לשנאתו .וא״כ לא שייך לרבות מקרא דזה
ספר תולדות אדם לענין רשע ,אחרי דגם בקרא קמא
דואהבת דמייתי רבי עקיבא שמעינן לה לולא כמיעוט
ממקום אמר:
אמנם בקה״ע שם הביא בשם י״מ ,דאסיפא דקרא
סמיך ,דכתיב בדמות אלקים עשה אותו ,וראוי
שיזהר בכבוד אדם חבירו ,עכ״ד עיי״ש .וכ״כ במת״כ
למד״ר שם דאסיפא דקרא סמיך ,עיי״ש .אך לא פירשו
מאי עדיפותא דהך קרא להיות כלל יותר גדול .ובפ״מ
שם ג״כ פי׳ דאסיפא דקרא סמיך ,ובתוספת ביאור,
דכשיתבונן אדם בזה יזהר מאוד בכבוד חבירו ,וכדאמר
בב״ר פ׳ כ״ד אם עשית כן דע למי אתה מבזה בדמות
אלקים עשה אותו ,ולכן אמר זה כלל גדול מזה ,לפי
שהוא כולל ב׳ ענינים ,שבהזהרו בכבוד חבירו לחוס על
כבוד קונו שהוא בדמות אלקים ,מכ״ש שיזהר מלמעול
מעל בה׳ ולהיות זרח בעשיית המצות לכבודו ית׳ ,עכ״ד
עיי״ש .ומצינן למימר ,דבאמת לא פליג עליה ,ולא נחית
אלא לפרש לקרא דואהבת לרעך כמוך ,דהוי כלל גדול
בתורה .אבל אכ״נ דאינך קרא הוי כלל גדול ממנו.
או יש לומר דרבי עקיבא סבירא ליה דקרא הנאמר
גבי אזהרה עדיף:
והנה רבינו ז״ל כאן לא הביא לא רישא ולא סיפא
 .דכך קרא ,אלא קרא אחרינא כי בצלם אלקים
עשה את האדם .ודוחק לומר דט״ם הוא וצ״ל קרא
דבדמות אלקים עשה אותו ,אחרי שבכל הדפוסין ובכת״י
שלפני ,וכן בהגמי״י דפוס קוש׳ פ״ו מהל׳ דעות כשהביא
לדברי רבינו ז״ל ,אי׳ הך קרא דכי בצלם אלקים עשה
את האדם .ואמנם גם במת״כ שם אי׳ קרא בצלם אלקים
וגו׳ .אבל שם ע״כ דט״ם הוא ,שכרי כתב דב״ע דייק
סיפיה דקרא ,והרי סיפיה דקרא דזה ספר וגר הוי בדמות
וגר .ועוד דהא מייתי לה גם מס׳ טעמי' המצות להריקנטי
ז״ל ,ושם אי׳ להדיא בדמות וגו׳ ,עיי״ש .וע״כ דבמת״כ שם
הוא ט״ס .אבל בדברי רבינו ז״ל ליכא למימר הכי ,וכמש״כ.
אך קשה ,אמרי דבתו״כ ובירושלמי שם וכן במד״ר
שם ,קדריש לה אקרא בדמות וגר ,למה שינה מינו ז״ל
והביא לקרא כי בצלם וגר:
והנראה ,דהנה דרכו של רבינו ז״ל שלא לדקדק טל
עיקר קרא של מקור הדרשה והדין ,כל כיכא
דאיכא למילף מידי מאידך קרא .ודוגמא לדבר ,דלהלן
סי׳

יום ראשון

עמודי גולה (םמ״כ!)

עג

סימן 1ז

חבירו 0 .ובכלל מצוה זו יש הבאת שלום שבין אדם לחבירו .ודוד המלך כתב בספרו
שלום ורדפהו .ודע והבן כי מאוד גדול השלום  0דאמר רבי יוחנן א! בית ראשון למה נחרב על שהי!
בו ג ,עבירות עכו״ם וג״ע וש״ד בית שני למה נחרב ")מכירים אנו שגדולים בתורה ובגמילות חסדינ
היו אם כן מפני מה נחרב מפני שהיה בהם שנאת חנם ונרמז בראשי תיבות דאיכה ישבה בדז
העיר רבתי עם היתה » איב״ה רע״ה .וזה הוא דבר הנראה לעינים כי גדול עונש שנאת חננ
מאד  pכי אותם שהיה .בהם ג׳ עבירות נגאלו אחר ע׳ שנה ואותם שהיה בהם ס) רק שנאוז
חנם
(תהלים לס בקע

!יונים א] יומא דף ט׳ נ׳ תוספתא סוף מנחות:

נ] יומא שם:

ביאורים מכת״י
א איבה רעה .ושנאת ״נם איבה רעה ,שהעושר .דבר לזזבירו יודע לפייסו ,אכל שנאת ״נם אינו יודע לפייסו .שמעתי[ .מיו״ם להר״ם מוריך];

צביון העמודים

סי׳ ע״ג כתב רבינו ז״ל וז< שלא לקרוס קרמה דכתיב
(ויקרא כא) לא יקרמו קרמה בראשם ט׳ ,עכ״ל עיי״ש.
וצ״ב מאי טעמא הביא להך קרא הנאמר• 3פ׳ אמור
גבי נהנים ,ולא לקרא (דברים י יד) ולא תשימו קרחה
בין עיניכם הנאמר בם׳ ראה לכל ישראל .וכתבנו שם
בס״ד ,דרצה לרמז בזה במה שנסתפק במנ״ח מצוה תס״ח,
כשהתרה לישראל משום קרא הנאמר גבי כהנים אי לקי,
ונשאר בספק ,עיי״ש .ולכן דקדק רבינו ז״ל והביא לקרא
הנאמר גבי כהנים ,להשמיענו דלענין התראה ליכא קפידא
בזה ,ולא כתב כן בפירוש משוס דליכא נפ״מ בזה האידנא
לדינא ,עיי״ש בארוכה .וכעין זה יש עוד בכ״ד בדברי
רבינו ז״ל ,ויתבאר בס״ד כל אמד במקומו .וה״ג י״ל,
דאף דמז״ל דרשו לה מקרא דכתיב בדמות וגו׳ ,משום
דקרא כי בצלם וגו׳ איצטריך לן לדרשה אחריתא ,אבל
מ״מ כיון דפיקר דרשה זו שלפנינו כאן ,לפי פשטיה דקרא
משתמע בהך קרא כי בצלם וגו׳ יותר ,לא חש רבינו ז״ל
מלהביא להך קרא:

וכוונתו בזה י״ל ,דהרי הך קרא כי בצלם וגר ,נאמר
גבי עונש מיתה לרוצח ,וכדכתיב שופך דם האדם
באדם דמו ישפך כי בצלם וגו׳ .ודריש הכי ,דאע״ג
דהרוצח יודע שיהרג ,שהרי ע״כ איירי בעדים והתראה,
עי׳ בפי׳ רש״י ז״ל עה״ת גבי הך קרא ,ואעפ״כ עושה
מה שהוא עושה ואינו חושש לחיות עצמו ,וחושב שכדאי
לו זה כדי להוציא זממו לפועל ולהרוג את חבירו ,מ3לי«
למשוש גם לחיות עצמו וגם לחיותו של מבירו ,והזהירתו
תורה דאע״פ שאינו חושש לחיות עצמו ,מ״מ צריך למוש
לחיותו של מבירו כי בצלם וגר .וה״ג איכא למילף מזה,
דאע״ג שאינו מקפיד לכבוד עצמו ,מ״מ צריך להקפיד
על כבוד מבירו .ובאמת עיקר הילפותא אה״נ דהוי
מקרא דבדמות וגד ,ורק דרבינו ז״ל רצה להסמיך
לזה הך דרוצח לתוספת ביאור הענין אשר מתפרש
בו יסוד זה וכמו שנתבאר .ועדיפותא דהך קרא דבדמות
וגר שדרש בו בן עזאי ,לגבי קרא דואהבת וגר מתבאר
בזה גופא ,דכשאינו מקפיד על כבוד עצמו ,אין קרא
דואהבת וגף מחייב להקפיד על כבוד חבירו ,שהרי
כמוך כתיב .אבל אידך קרא מחייב להקפיד על כבוד

מבירו גם בכי האי גוונא ,שאינו תלוי זה בזה:
והוא כמש״כ הראב״ד ז״ל בפי׳ לתו״כ גבי הך דר״ס
וב״ע ,שכתב וז״ל ,פי׳.שאלו מן הפסוק הראשוןלא שמענו אלא כמוך ,הרי שנתבזה הוא או נתקלל הוא
ונגזל ונחבל יתבזה חברו עמו ויתקלל עמו ויחבל עמו,
לכך נאמר בדמות אלקים עשה אותו ,את מי אתה מבזה
ואת מי אתה מקלל דמות דיוקנו של מקום ,זה הכלל
גדול מן הראשון ,עכ״ל עיי״ש .ובאמת מקור אריטח
לשון זה דהרי שנתבזה כר ,הוא במד״ר שם .והמפרשים
שם כתבו דאקרא דלעיל מיניה סמיך דכתיב לא תקום
ולא תטור ,דקרא דבדמות אלקים וגו׳ מסביר ענין איסורא
דלא תקום ולא חטור ,עכ״ד עיי״ש .אבל צ״ב שלא נזכר
במדרש שם הך קרא דלא תקום ולא תטור .אבל הרי
מבואר דהראב״ד ז״ל לא ס״ל הכי ,ומפרש כפשוטו ,דבזה
אתי המדרש לפרש ענין הכלל הגדול ביותר של בדמות
אלקים וגף .וקאמר הרי שנתבזה ט׳ ר״ל שאינו מקפיד
על עצמו ,ולא איכפת ליה אם נתבזה או נתקלל וכדומה,
א״כ מקרא דואהבת לרעך כמוך לא שמענו שצריך להקפיד
מל חבירו ,שהרי כמוך כתיב .אבל מקרא דבדמות אלקים
עשה את האדם שמענו כלל יותר גדול ,שאפי׳ בכה״ג
שאינו מקפיד על עצמו ,צריך הוא להקפיד על חבירו,
כיון דבדמות אלקים עשה את האדם .וזהו טונת רבינו
ז״ל כאן ,וכמש״נ בס״ד:

ו) ובכלל טצוה זו יש הבאת שלו׳ .בכ״ד דרכו של
רבינו ז״ל להזכיר תחלה את כל .הדברים
הנכללים בהמצוה ,ואח׳׳כ מפרשם אחד אחד .וה״נ כבר
הזכיר תחלה דבמצוה זו דואהבת נכלל הבאת שלף ,וכאן
כתב לה שוב בכדי לפרשה .אולם לפ״ז תיבת "יש" אינו
מדויק ,שהוא לשון המורה על חידוש שעדיין לא השמיענו.
ובאמת בכת״י ליתא תיבת יש:
ז) דאטר ר׳ יוחנן .פי׳ תוספתא סוף מנחות ויומא
דף י׳ ע״ב:

ח) מכירים אנו שגדולים בתורה ובגמ״ה היו.
כ״ה בתוספתא שם .ולפנינו זה מדברי
רביגו ז״ל ,ובכת״י זה בהגהות:
ט) רק שנאת חנם .בכת״י ליתא תיבת רק:
עובדי

עד

עמודי גולה (םמ״ק>

יום ראשון
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חנם לא נתגלה  wקצם .א] וגדול השלום שהרי הקב״ה שינה בו  p ♦wואפילו י> ישראל עובדי עכו״ם
ושלום ביניהם אין מדת הדין יכולה י") ליגע בהם שנאמר (הושע ד) חבור עצבים יא) [פי׳ עבודת עבו״ם]
אפרים הנח לו אבל (ש□ י) חלק לבם עתה יאשמו p .צא ולמד מדור המבול ודור הפלגה איזה חטאתם
מרובה שהרי דור הפלגה בקשו לשלוח יד בעיקר שנאמר (כראשית יא) ונעשה לנו שם ודור המבול
לא פשטו יד בעיקר אלו נשטפו ואלו לא נשטפו אלא שדור המבול היו גזלנים וחמסנים ושונאים
זה את זה לכך נשטפו ודור הפלגה כתיב בהו (שם) ויהי בל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ולפיכך
לא נשטפו p .וגדול השלום שהרי בקש הקב״ה כלי לברך את ישראל ולא מצא כלי טוב יב) מחזיק
כל הברכות אלא שלום שנא׳ (ת״לים  )Mה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום .ה] וברכת כהנים
חותמת בשלום .וי״ח ברכות חותמים בשלום .ו! ואם אדם יודע שחטא לחבירו אל יתבייש מלבקש
ממנו מחילה יג)אפי׳ נחשב לקטן כי יסכלנו בני איש אחד אנחנו .ומצינו ז] שרב שהיה גדול הדור
הוה לי׳ מילתא בהדי ההוא טבחא הלך ערב י״כ בבית של אותו הטבח «) לפייסו ופיו הכשילו לאותו
טבח ואמר?ימה בא רב כאן ™)וכי סבור את שמת אני ונשל הקרדום מידו והרג את עצמו יז)[משופ
דהשיב בפריצות] .וכל שכן שיש לאדם לשאל סליחה ומחילה מחבירו דאית ליה מלתא בהדיה
שאפי׳
הגהות הר״ף
[ג] יח) ויש ליתן טעם גם לתשובת השואלים כי בבית ראשון היו בהם שלש ,עבירו׳ ולאחר שגלו חזרו בתשובה מאותן
ג׳ עבירות אבל בית שני שחרב מפני שגאת חנם עריץ לא פסקד -ואעפ״ב הקב״ה בעית׳ יחישנה ויסיר ש״ת

ממנו כדכתיב (ישעיה יא) וסרה קנאת אפרים וגומר .ע״כ:
ןד]

כי שרה אמרה
שמעתי

גדול

(בראשית

השלום

יח)

שהרי

ואדוני זקן

שם

הקדוש

והקב״ה אמר
ברוך

לאברהם

הוא נמחק כדי

פיונים א] ינמות דף ס״ה נ׳ נ״מ דף פ״ז א׳ דא״ז פ׳ השלי':
ו] יומא דף פ״ז א׳:
ה] ספרי שם:
ספרי שם:

אביון
י) ישראל עובדי כר .כ״ה במד״ר בראשית פר׳ ל״ח
ובמדבר פר׳ י״א .ועי׳ מש״כ אא״ז הגאון
ז״ל בעמק כנצי״ב לספרי פ׳ נשא פי׳ מ״ב:
י•) ליגע בהם .בהגמי״י מביא הנוס׳ אין מדת הדין
שולטת בהם .ופשוט דבנוס׳ שלפנינו יש תוספת
מעלה ,דלא מיבעי שאין לה שליטה שהוא דרך קביעות,
אלא אפי׳ נגיעה בעלמא דרך עראי ,אינה יכולה .ושתי
הנוס׳ ישנס במדרשים:
יא) פי׳ עבודת עכו״ם .לפנינו זה במוקף ,ובכת״י .
ודפוס קוש׳ ליתא ,ובדפוס קרי׳ זה בהגהות :י
יב) מחזיק בל הברכות .כן הוא במד״ר סוף פ׳
שופטים ,פיי״ש .ובמשנה סוף עוקצין הנום׳
מחזיק ברכה ,עיי״ש .וכ״ה בספרי פ׳ נשא פי׳ מ״ב כלי
מקבל ברכה ,עיי״ש .וכ״ה במד״ר פ׳ נשא פי״א עיי״ש.
אבל פשוט דא״א לפרש ברכה פרטית לעצמה ,דהא כל
ברכה ממזיקה את עצמה .וע״כ דמתזיק כל הברכות
קאמר .ומביא ראיה מדכתיב ה׳ יברך את עמו .בשלו׳,
דאי שלו׳ הוי ברכה פרטית ,א״כ למה ברכס דוקא בזה.
ועוד דתיבת בשלד גורט ,דאילו אמר רק יברך את עמו,
מתפרש בכל הברכות .וע״כ דיסוד כל הברטת והכוללת את
כולן כוי השלו׳ .וע״ע מש״כ אא״ז כגאון ז״ל בעמק
כנצי״ב שם:
יג) אפי׳ נחשב לקטן; בדפוס קוש׳ הנוס׳ ואפי׳ הוא
נחשב לגדול ומבירו נחשב לקטן .ובכת״י הנום׳
ואפי׳ הוא נחשב לגדול ומברו נחשב לכלום .ובהגמי״י

b

בשם

לשים

שרה

(שם)

ואני

שלום בין איש

ספרי פ׳ נשא פי׳ מ"נ:
 ]1שם:

זקנתי.

יט)

ל״א

לאשתו:

ג] אדר״ג סי״נ:

]7

עוקצין פ״ג

העמודים
דפוס קוש׳ כנוס׳ אפי׳ הוא גדול וחברו קטן:
• יד) בלגו בני איש אחד .כלשון הפסוק מלאכי ב׳ י׳:
טו) לפייסו .עי׳ בח״א מהרש״א ז״ל ליומא ובכפות
תמרים חלק תיוה״כ .ובכגמי״י כנוס׳
ופייסו ,וזה טעות דמוכח:
טז) ובי סבור את שטת אני .בכת״י ובדפוס קוש׳
ליתא .ועי׳ הנוס׳ בגמ׳:
יז) משום דהשיב בפריצות .לפנינו זה במוקף ,ובכת״י
ודפוס קוש׳ ליתא ,ובדפוס קרי׳ זה בהגהות:
יח) סעהות הר-ף :ויש ליתן טעם .לפנינו זה בהגהות
כר״ף ז״ל וכ״ה בכת״י .וגם בדפוס קוש׳
כ״ה ושם מתחיל ואמר ה״ר פרן ויש ליתן כר .ובהגמי״י
דפוס קוש׳ הל׳ דעות זה בתוך דברי רבינו ז״ל .ובמקום
שלפנינו "השואלים" בשלשת המקומות שם "המינים".
ובמקום שלפנינו "ולאחר שגלו" ,בכת״י ודפוס קוש׳ "מיד
שגלו" .אמנם בין אם זה מדברי רבינו ז״ל ובין אם זה
מדברי הר״ף ז״ל ,אינו מובן ,דזה סותר למש״כ רבינו
ז״ל דגדול עונש שנאת מנם שהרי לא נתגלה קצם .אבל
אם הא דלא נתגלה קצם הוא משום דעדיין לא סר חטא
זה ,א״כ כרי י״ל דאין החטא גדול כ״כ ,וכשיסור כש״ת
מיד אנו נגאלין:
ים) שם :ל״א שמעתי גדול השלו׳ .מלשון זה משמע
דאתי לפרושי הך דהקב״ה שינה בו .וצ״ב מאי
שינוי הוא בזה .וצ״ל שהוא שינוי מכלל איסור מחיקת
השם דבככ״ג מותר .וזה דוחק .ובאמת בפ׳ השלד תרי
מילי

עמודי גולה (םמ״ר!)

יום ראשון

סימן ח

עה

■א!שאפי׳ כ) נותן כל ממון שבעולם אינו נמחל לו מסעד שיבקש ממנו מחילה שנאמר (בראשי" כ) ועתה
השב אשת האיש כי נביא הוא וגו׳ .ב! ומניין שלא יהיה המוחל אכזרי שנאמר (שם) ויתפלל בעדך.
ודין הוא שימחול שהרי הוא צריך שימחול הקב״ה על כל מה שעשה ועיוות .ג! וידוע יהיה לו שאם
לא ימחול אין הקב״ה מוחל לו כדכתיב (פיכה  0נושא עון ועובר על פשע למי הוא נושע עון למי
שעובר על פשע .וכן מצינו ברבי אליעזר  pשירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע רננות ולא נענה
ובא
ציונים א] נ״ק דף צ״נ א׳:

נ] שם:

ג] ר״ה דף י׳ז א׳ יומא דף כ״ג א׳ ודף פ״ז נ׳ מגילה דף כ״ת א׳:

ד] תענית דף כ״ה נ׳:

צביון העמודים
מילי נינהו ,הא דהקב״ה שינה בו היינו הך דהקב״ה
שינה מדיבורה של שרה ,ועוד דכשם נמחק כדי לעשות
שלו׳ ,עיי״ש .והנה לפנינו כאן זה בהגהות כר״ף ז״ל,
אבל בהגמי״י דפוס קוש׳ הל׳ דעות הר״ז מדברי רבינו ז״ל
בזה״ל ,ואפי׳ הקב״ה מצינו ששינה מפני השלף ,ואמר
הקב״ה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים בשביל השלף,
ע״כ .ולפ״ז ג״כ איכא לפרושי’דתרי מילי קאמר ,דמתחילה
הביא להא דהקב״ה שינה ,והיינו הך דשרה .ואח׳׳כ הביא
עוד דבר ,דאמר הקב״ה שמי שנכתב כף:
כ) נותן כל טמון .בב״ק דף צ״ב ע״א אי׳ ,אפי׳ הביא
כל אילי נביות שבעולם אין נמחל לו עד שיבקש
ממנו ט׳ ,ע׳׳כ עיי״ש .ואיכא לפרושי בתרי גווני .,או
דר״ל שאפי׳ הקריב כל אילי נביות על כמזבח אינו נמחל
לו .או דר״ל שאפי׳ נתן לו לחבירו כנפגע ממנו מתנה
כל כך גדולה של כל אילי נביות אינו נמחל לו .ופשטות
הדברים מורין על קרבנות ,דלשון זה אילי נביות גבי קרבנות
נאמר (ישעיה ם) .וכן פי׳ כרמב״ס ז״ל בכל׳ חו״מ פ״ה
שדה
עיי״ש .ועי׳ מש״כ אא״ז הגאון ז״ל בס׳
,לב״ק .אולם רבינו ז״ל כאן דייק וכתב שאפינו נותן
כל ממון שבעולם ,וזה מורה יותר .דהטונה שנתן לחבירו
הנפגע מתנה .ובימוד לפי כנוס׳ בכת״י ובדפוס קוש׳
בהוספת תיבה אמת ,אפי׳ נתן לו כל ממון כף ,ומבואר
דהטונה למתנה נמבירו .וכ׳׳כ גאון ז״ל הובא בשטמ״ק.
לב׳ק בזה״ל ,אפ״פ שמשלם לו את .הצער ,אפי׳ יהא
נותן לו כל ממון שבעולם אינו נמחל לו עד שיבקש
ממנו ,דצערא דגופו לא קא ממיל משום אגר ממונא,
פכ״ל עיי״ש .וכן מתבאר מפי׳ הראב״ד ז״ל הובא
בשמ״ק שם ,עיי״ש:
בא) עד שיבקש ממנו .לשון כמשנה בב׳ק דף צ״ב פ״א,
אע״פ שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש
ממנו כו׳ ,ע״כ עיי״ש .וכן הוא בברייתא שם .ואיכא
לפרושי דהדין הוא רק שצריך לבקש ,ושוב אינו תלוי
אם כלה מחל לו או לא .ומאי דאם לא מחל לו הוא
אכזרי כדקאמר במשנה שם ,לא תליא בצורט של המבקש
לעצם המחילה ,לומר דכיון דאינו נמחל לו עד שהוא
יממול לו כוי אכזריות מצדו שאינו מומ 3אלא דאפי׳
אין כמבקש צריך לזה ,אבל כיון שמבקשין ממנו כרי
הוא צריך לענות ,וכשאינו עונה יש בזה משום אכזריות.
דלפ״ז גם לשון המשנה ביומא דף פ״ה פ״ב ,אין יוה׳׳כ
מכפר עד שירצה את חבירו ,ע׳׳כ עיי״ש .ג״כ מתפרש
על זו הכוונה ,דר״ל עד שיעשה מצדו פעולת ריצוי,

דהיינו לבקש מחבירו ממילה ,ותו לא איכפת לן אם
חבירו יתפייס לו או לא .וכ׳׳כ הפר״ח או״ח סי׳ תר״ו
סעי׳ א׳ ,ודייק לה מדקאמר עד שירצה את מבירו ולא
קאמר עד שיתרצה חבירו ,עיי״ש:
אמנם בכפות תמרים .חלק תויוה״כ ליומא כתב לפרש
לשון העשנה דיומא שם ,דקאמר עד שירצה את
חבירו ,דר״ל עד שיתרצה חבירו ,ומשנה דב׳ק לא הזכיר
כלל ,עיי״ש בארוכה .ואף שאין זה מוכרח ,וגם הוא
עצמו ז״ל לא כתבשום הכרח לפי׳ זה ,עיי״ש .מ״מ
אפי׳ אם נסכים לזה ,דזהו פירושא דעד שירצה את
’ חבירו ,דר״ל עד שחבירו יתרצה לו .מ״מ הרי במשנה
דב׳ק וכן בברייתא שם אי׳ רק עד שיבקש .ובפשוטו
פירושו דתליא רק בבקשה ,וכמש״נ .ומתוך כך היה
נראה לכאורה ,דבאמת שני דינים נפרדים הם ,דמשנה
דב׳ק ומשנה דיומא תרי מילי קאמרי ,וכדיתבאר .דהנה
בכל עבירה שבין אדם לחבירו ,הרי יש בה שתי טבירות,
א׳ כלפי מבירו ,ב׳ כלפי שמים .וכ׳׳כ בפר״ס שם בשם
מוהר״ש גרמיזאן ז״ל ,עיי״ש .וצריך ע״ז שתי מחילות
לכל עבירה למוד ,א׳ מהקב״ה וא׳ ממבירו .ובזה מתבאר
לשון המשנה דב״ק ,דקאמר אע״פ שהוא נותן לו אינו
נמחל לו עד שיבקש ממנו .ור״ל דאע״פ שהוא משלם
לו הממון ,אבל הרי עדיין איכא העבירה כלפיו ,וצריך
לבקש ממנו מחילה .וע״ז רק דינא דבקשה הוא דאיכא.
דחיוב התשלומין שהתורה כעילה על המזיק כלפי הניזק,
כללה גם בקשת מחילה ,אבל רק עצם כבקשה ולא יותר.
אבל ביומא שם מיירי בחלק העבירה שכלפי שמים,
פיי״ש .ובזה דינא הוא דלא סגי בבקשה גרידא ,אלא
בעינן גם פד שיתרצה לו חבירו .ומש״ה דייק התנא שם
פד שירצה את חבירו ,ולא קאמר עד שיבקש כדתני

במשנה דב״ק:
אולם כ״ז אי נימא דפירושא דעד שיבקש דקחני כתנא
דב״ק ,הוא כפשוטו רק בקשה ולא יותר
וכדכתיבנא .אך כנה בחי׳ הראב״ד ז״ל לב״ק והובא
בשטמ״ק לב״ק אהך דאינו נמחל לו עד שיבקש ממנו,
כתב וז׳< אינו יוצא ידי שמים עד שיפייס את מבירו
והוא יבקש עליו רחמים כף ,עכ״ל עיי״ש .וכ׳׳כ כמאירי
ז״ל והובא ג״כ בשטמ״ק שם וז״ל ,כלומר שתבקש ממנו
עד שימחול לך בלב טוב כל כך שיהא מתפלל בעדך,
עכ״ל עיי״ש .ומבואר להדיא דמפרשי לשון עד שיבקש
דלא סגי בבקשה גרידא ,אלא בעינן גם עד שיתרצה
לו חבירו .אולם קשה לי מכא דקאמר ביומא שם בגמ׳,
אמר

.עו

יום ראשון

עמודי גולה (סטה!)

סימן זז

צכיון העמודים
אמר ריב״ח כל המבקש ■מטו מחבירו אל יבקש ממט
יותר מג׳ פעמים כר ,ע״כ עיי״ש[ .ועי ,מש״כ בס״ד
להלן אוח כ״ג .]:ואי דינא הוא דלא פגי בבקשה ^^ידא
אלא בעינן עד שחבירו יתפייס לו ,וכך פסיק החנא
במשנה .א״כ איך אתי אמורא ריב״ח לאפלוגי ופסק דלא
יבקש יותר מג״פ ,והכי פסקץ כל הפוסקים ז״ל:
והנדז הרמב״ם ז״ל פ״ה ■ מהל׳ חו״מ ה״ט כתב "ל,
אינו מתכפר לו עד שיבקש  ,מן הנחבל וימחול
לו ,עכ״ל עי״״ש .ומבואר ג״כ דס״ל דבעינן גם למחילת
המתבקש .וכ״ה מלשון בשו״ע חו״מ שם .ובטור דייק
וכתב עד שיבקש מן הנחבל שיממול לו ,עיי״ש .הה
מתבאר ^^שוטו דרק במ^ה סגי .אבל הרמב״ם ז״ל
שכתב ויתול לו ,היינו דבעינן גם להמחילה .וכ״כ בהל׳
תשובה פ״ב ה״ט וז״ל ,צריך לפייס ולפגע בו עד שימחול
לו ,עכ״ל טי״׳ש .והיינו ג״כ דבעינן לעצם המחילה,
מש׳ה צריך לפגע עד שיממול מש .אך קשה לי מהך
דינא דאל יבקש יותר מג״פ ,דמוכח דדין הוא רק
בבקשה ולח יותר ,וכמו שהקשנו על הראב״ד המאית
ז״ל .ויותר קשה שהרמב״ם ז״ל ע^מו הביא לזה בהל׳
תשובה שם באותה הלכה ,עי׳״ש .וא״כ הרי יש בזה
סתירה מיניה וביה .ולא ראיתי מי שהעיר בזה■ .וראיתי
בהוצאה ירושלמית של הל׳ תשובה להרמ״ם ז״ל (פאגי
תשד) הובא גום׳ w״* התימנים דבמקום "עזי שימחול"
כתוב שם "כדי שעמו" .וא״כ מתבאר דבאמת דין
הוא רק בבקשה .ולפ״ז גם בהל׳ חו׳מ שם ■צ״ל כן
"כדי שעמו" .אמנם הרי נוס׳ שלפנינו עד שימחול
ג״כ הרי שיטת ראשונים ז״ל היא ,הראב״ד והמאירי
ז״ל שהבאנו .וא״כ קשה "ז מהך דינא דיותר מג״פ
אל ■יב:קש ,דמשמע דבבקשה סגי ,ולא בעינן המ^לה
דוקא .שוב ראיתי ביש׳ש ב״ר! פ׳ המושל סי' מ״ט
שכתב בזה״ל ,שאין זה המח^י^לה תלוי הכל בדעת הנמחל
[אולי צ״ל המוחל] דהא כשהעמיד עליו ג׳ שורות ■בנ״א
ואיט ■ מוחל לו שזהו י פשוט שכבר יצא אפי׳ ידי שמים,
אלמא שעשה המבייש לפי דינו המוטל עליו ■.יצא כו׳,
עכ״ל ■עיי״ש .הרי רהוטה מהך דינא דיוחר מג״פ אל
יב:קש ,דלא תניא במחילת המתבקש .וא״כ קשה על
הראב״ד והמאירי והרמב״ם ז״ל לפי הנוס׳ שלפנינו,
דלא חיישי לזה וכמש״כ•.
והנראה בס״ד ,ע״פ ביאור כל עיקר ענין שיעורא
דג׳ פעמים .ונראה ,דהוא ע״פ מש״כ הרמב״ם
ז״ל בהל׳ חו״מ .שם ,ו־״ל ואסור לנחבל להיות אכזרי
ולא ימק אין .זה דרן* זרע ישראל ,אלא כיון שבקש
ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה ,וידע שהוא
טיו״׳ש.
שב מחטאו וניחם על רעתו ,ימחול ט ■ כף,
וכ״כ בטור ושו״ע שם ,ונדחק הב״ח שם להירש ,דש״כ
ראטנה ושניה היינו ראשונה בכל אדם ושניה ברב
לתלמיד ,עכ״ד עי׳״ש .ןהסמ״ע שם ס^ ה׳ כתב ,ד״ל
או בראשונה או בשניה ולן^^ שלא ימתק עד שיבקשנו
,פעם שלישית ,עכ״ד עי״ש .ועוד נראה ,דר״ל דהדבר

>

ניתן ביד האדם המתבקש■ ,להבחין אם המבקש שב מחטאו
וניחם על רעתו ,דאם לא שב מחטאו אין חיוב למחול לו,
כמבואר להדיא בדברי הרמב״ם ז״ל שם .ורק מדת
חסידות הוא למחול בכל גוונא ,ומשש בהל' דעות
פ״ו ה״ט ,עוייש .אבל מדינא אין צריך למוחלו .ונמסר
הדבר לידי התנקש להבחק בדבר ,ולפעמים  .מתברר
לו מיד  .כשהלה מובנקשו ,ולפעמים אינו מתברר אלא
ע״׳י כפילות הבקשה אם מתכוין בכל לבו .וזהו שכתב
הרמב״ם ז״ל פעם ראשונה ושניה ,ור״ל שאם מבחין בפעם
ראשונה שהמבקש מתכוין בכל לבו ,צריך למחול לו מניד,
ואם עדיין לא מחין בזה רשאי שלא למחול לו עד שהלה
יחזור ויבקשנו שנית ,ועי״ז יתברר לו כוונת המבקש:

ובזה יתיישב ■משח״ר בפרישה שם ,אהא דכתב הטור
שם כלשון הרמב״ם ז״ל פעם ראשונה ושניה,
ובאו״ח סי' תר׳ו כתב הטור ■שלש פעמים .ותירץ דבאו״ח
מיירי לענין ^בקןש שצריך לבקש ג״כ ■ עד ג' פעמים,
'.ובחו׳מ מיירי לענין התנקש שאין לו לה^תין עד
שיבקשנו ג״פ ,עכ״ד עי׳״ש .ועדיין צ״ב, ,למה צריך
המתבקש להמתין עד ב׳ פעמים .אבל לפמ׳ש יתבאר ■ שפיר,
דהא כל עקר מאי דצריך להכפיל את הוקשה ,הוא
משום דשמא ע־יין לא מחין המתבקש אם המבקש
מתכוין בכל לבו ,ועמש׳׳נ .וה״נ עדיין יש לחש שמא
עדיק לא הבחין התנקש גם בפעם שניה ולכן לא מחל
לו ,בכדי שהמבקש יחזור ויבקשנו פעם שלישית ועי״ז
יתברר לו כוונת המבקש .אבל זה פשוט דבשלשה פעמים
מתברר לכל ,ושוב אין למוש שמא עדק לא מחין בדבר.
ומש^ חייבוהו לבקש מד ג״פ שמא ■עדיין לא ■הבחין
המתבקש ,ויותר לא יבקש דשוב אין לחש לזה .אבל
בחו״מ איירי בסתמא דמלתא שמתברר בשני פעמים,
ומיד כשמבחק בדבר,צריך למחול לו:
ואולי בזה יתבאר מאי דאיכא למידק בהא דקאמר
ביומא שם דאאי יוסף בקשו מחילה :מיוסף ג״פ,
מדכתיב ג״פ נא בפסוק ,אנא שא נא ,ועתה שא נא ,עי׳
בהגהת הר״ף .ז״ל כאן אות כ׳ ,ובמש״כ בס״ד להלן
"אות כ״ג .וצ״ב במה נקרא הך דאתי יוסף ג״פ והרי אמרו
■כל שלשת הלשונות נא ביחד ,שמאי לא נימא דבכה״ג מקרי
ק פעם ■אחת .ואיך למידין מזה דיותר מג״פ אל ימןש.
•ונשלמא אי כל עקר הבקשה היה רק דין של זנקןשה
ולא תליא במחילת המתבקש ,היה אפשר לומר בפשיטות
דתו לא קפדינן אימת ובאיזה אופן היו שלשת הבקשות.
אולם הרי כבר נתבאר בס״ד ■לעול דדין הבקשה תניא
במחילת המוחל ,עיי״ש .וא׳כ מסתברא לכאורה דא^רי
כל בקשה צריך לראות אם התנקש נתרצה ־לו או לא.
להך דאחי יוסף שלשה פעמים .אבל
וא״כ ׳ איך
לפמש״נ כאן בס״ד י״ל ,דכיון דכל ■ עקר יסוד שלשת
מקשות ,הוא בכדי שיתברר להתבקש כוונת המגש
שהוא מתחרט באמת על מטאו כלפיו ,ויש שזה מתברר
בפעם אחת ,ויש שמתברר לו בב׳ פעמים ■ ,יש שלא
מתברר לו עד ג״פ .ומש׳ה תו לא איכפת לן אם שלשת
הפעמים

יום ראשון
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כמו שמצינו באחי יוסף (בראשית ג) שאמרו אנא שא נא ועתה שא נא ואין נא אלא לשון בקשה וג׳ פעמים אמרו נא $

ציונים א] יומא דף פ״ז א׳ טואו״ה סי׳ תר״ו:

צביון השמורים
הפעמים היו בבת אחת ,כל שהשתדל בכל לבו להראות
שהוא באמה נסם על הרפה:
ועפ״ז נראה ,דבאמת מעיקר הדבר ליכא דין בקשה
אלא רק פפם א׳ ,וכל עיקר מאי דבפינן ג״פ ,הוא
רק מפני שפי״ז יתברר להמתבקש כל לבו של המבקש,
שבאמת הוא נחם מל הרפה ,וכמש״נ .ונפ״ז י״ל דבאמת
כל עיקר מאי דכתבו הראב״ד והמאירי ז״ל שם ,דבעינן
גם למחילת המתבקש ,אין הכוונה דצריך להרבות בבקשותיו
עד שיתרצה לו חבירו ,אלא צריך להשתדל בבקשתו להראות
את כל לבו ,בכדי שמכירו יראה ויתרצה לו .אמנם יעם'
זה לא הופיל ,הרי הוי הריפותא מצד מבירו ,וכדקאמר
התנא במשנה דב״ק שם ומנין שאם לא מחל לו שהוא
אכזרי שנאמר כף ,ע״ג עיי״ש .והיינו ,דלולא זה היה
אפשר אולי לומר דיוסיף לבקש לו עוד שמא לא הבחין
הלה בדבר אם באמת זה נחם על הרעה .ולזה אתי
התנא לאשמופינן דתו הר״ז בגדר אכזריות ,דסתמא
דמילתא לא בעינן יותר מג׳׳פ לקבוע אם הלה מתכוין
באמת .ואם בכ״ז אינו מוחל לו הוי אכזריות ,ושוב אין
המבקש מחויב יותר ,וכמש״נ:
ומציגו גס שלא במקום אכזריות שמותר שלח למחול,
וכגון כשזה לטובת המבקש ,ולדעת כמה פוסקים
גם כשזה לטובת המתבקש ,עי׳ במפרשי הטור ושו״ע
או״ח שם .וכיון דאיכא טעמא למילתא במה שאינו
מחויב למחול ,י״ל דתו ממילא נפקע מהמבקש דין בקשה
עוד .וזה ג״כ תלוי בשלשה פעמים ,שעי״ז מתברר
להמתבקש כי המבקש כוונתו בכל לבו להיות נחם על
הרעה ,ושוב יש לו לדון אם ראוי לו למחול לכמבקש.
ורק אם עושה כן שלא למחול מבלי כל טעם ,הוא דהוי
אכזריות ,אבל כל שיש לו טעם לדבר שפיר דמי:
בב) א״ט חטאנו לפניך ונענה .לפנינו 3גמ׳ אי׳ נוס׳
אמרת בזה ,עיי״ש:
בג) עד נ׳ פעמים ויותר לא יבקש .כ״ה ביומא דף
פ״ז ע״א ,ואמר ריב״ח כל המבקש מטו מחבירו
אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים שנאמר אנא שא נא
ועתה שא נא ,ע״כ ,ופי׳ רש״י ז״ל וז״ל ,אין נא אלא
לשון בקשה ,עכ״ל עיי״ש .וכמו שהביא בהגהת כר״ף
ז״ל כאן אות ה׳ .וכתב מהרש״א ז״ל בח״א ביומא שם,
דיש להקשות מנ״ל למילף מהכא דאל יבקש יותר מג״פ
\ ואימא אם לא נתרצה להם יוסף בפעם ג׳ היו מבקשים
:ממנו יותר מג׳ פעמים .וי״ל דהא ודאי יוסף נתרצה

להם בפעם א׳ ,וא׳׳כ הא דכתיב הכא בבקשה ג״פ
נא ,ע״כ לאשמעינן שאילו לא היה נתרצה בפעם א׳
היו מבקשים יותר עד ג״פ ,ומינה לדעלמא שאל יבקש
יותר מג״פ ,עכ״ד עיי״ש .וזה דוחק ,לומר דכל עיקר
מה שאמרו ג׳ לשונות הוא בכדי להורות דרך תשובה
לאחרים ,דצריך לבקש ג׳ פעמים ויותר לא יבקש:
ובס׳ כפות תמרים חלק תויוה״כ ליומא כתב ,קשה
מנ״ל דלא יבקש יותר ,ויראה דנפ״ל מדכתיב אנא
שא נא פשע אחיך הרי א׳ ,וחטאתם כרי ב׳ ,כי רעה
גמלוך הרי ג׳ ,ועתה שא נא כלומר אמרי ששאלנו ממך
מחילה ג״פ ועתה שא נא ,כי אין יטלין לבקש מחילה
יותר מג״פ ,עכ״ד מיי״ש .ולפ״ז כל מיקר מאי דבעי
לבקש ג״פ ,אינו דין של בקשת מחילה ג״פ ,אלא הוא
ענין של וידוי ,להתודות לפני חבירו ג״פ על החטא,
ואח״כ לבקש מחילה ,שהרי לשון פשע וחטא ורעה אינו
לשון בקשה ,אלא ביטוי ענין כחטא .ומש״כ כלומר
אמרי ששאלנו ממך ממילה ג״פ ט׳ ,ע״כ דלאו דוקא
קאמר ,אלא ר״ל אחרי שפירשנו לפניך ענין החטא ג״פ
ועתה שא נא .וצ״ע ,דאין לשון הגמ׳ מורה כן ,דקאמר
כמבקש אל יבקש יותר מג׳׳פ ,דמוכח דדין של בקשת
ממילה הוא .ועוד דלפי דבריו דעיקר הראיה היא מדכתיב
ג׳ לשונות של חטא ,פשע וחטאתם כי רעה גמלוך,
א׳׳כ אמאי לא הביאו בגמ׳ לזה ,והביאו רק שנאמר
אנא שא נא ועתה שא נא ,וגם לא ציינו תיבת וגומר
שנפרש דהטונה לסיפא דקרא .וע״כ דהראיה היא רק
מדכתיב ג׳ פעמים תיבת נא ,וזה מייתי 3גמ׳ .וכן
מוכח מפירש״י ז״ל ,דאי הטונה לסיפא דקרא ,הרי
לא כוצרכנו להא דאין נא אלא לשון בקשה .וכיון שכן
מ״כ דדין 'של בקשת מחילה הוא .וכן אמת דבעת
בקשת מחילה צריך לפרש את החטא ,וכמש״כ הב״ח
או״ח םי׳ תר״ו בשם דרשות מהר״ש ז״ל ועי׳ מג״א שם
ס״ק א׳ .ולפרש כחטא הוי ענין של וידוי .ומכך טממא
י״ל דהזכירו אחי יוסף חטא ופשע ורעה .מ״מ מאי דצריך
לבקש ג״פ ,אין הטונה לשלשה לשונות של וידוי ,אלא עצם
הבקשה תהיה ג״פ ,וכמש״ג .והדרא קושיא מאי ראיה
היא מהא דאחי יוסף דיותר מג״פ לא יבקש:
וראיתי בס׳ יד_המלו פ״ב מכל׳ תשובה שכתב ,דבאמת
אין ראיה מאמי יוסף אהא דיותר מג׳ פעמים
לא יבקש ,והראיה מזה היא רק ד«ד ג״פ צריך לבקש.
אבל הא דיותר לא יבקש איכא למילף מדוכתא אחריתא,
דכמו
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דכמו דמצינו כקןי^ו^^ן דף ל״נ ע״ב ,אין ת״ח רשאי
לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית כדי שלא יהיה

כבודו מרובה ■ מכבוד שמים0 .״ yעיי״ש .הרי ■דיש קפידא
בכך ■שלא להגדיל כבוד בו״ד מכבוד שמים .ומצינו בחטא
לשה״ר שחטאו ישראל ננד כבודו ית״ש בהוציאם דבת
הארץ ,כאשר קש משה רחמים עליהם ,לא ביקש יותר
מנ״פ .וממילא החוטא ננד מבירו אין לו לבקש ממנו
יותר מנ״פ כדי שלא ירבה כבוד בו״ד מכבוד שמים,
עכ״ד עיי״ש .והנה בטנע לחשבונו שכתב ששם היו נ׳
ברשות לא פחות ולא יותר ,עי״׳ש ,יש לדון בזה:
אולם אפי׳ אי יהיבנא ליה דהכי הוא ,מ״מ תמוה,
דהא עיקר הקושיא דמההיא דיוסף ליכא ראיה
דיותר מנ״פ לא יבקש ,הוא משום די״ל דשאני התם
דיותר מזה לא הוצרכו ..וא״כ ה״נ מההיא מקשת משה
רבינו נ״כ ליכא ראיה ■ ,דהא י״נ דהתם נמי יותר מזה
לא הוצרך .ואי שום דכיון ■ דשם מצינו .נ״פ אפי ...אם
הטעם מפני שלא הוצרך יותר' ,תו אצל  .חבירו אפי׳
במקום צורך אין להרבות ,דש בזה ריבוי כבוד .בו״ד
על כבוד שמים ,זה לא מסתבר כלל .ושאני ■ ההיא
דקידושין ,דכך היא מצות התורה לקבל עליו טול מלכות
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שמים בק״ש רק ב׳ פעמים ביום שחרית וערבית .ועוד
קשה ,דאי ■ איכא למילף מההיא דמשה רבינו להא דיותר
מנ״פ לא יבקש ,א״כ איך כתב הרמב״ם ז״ל בהל׳ תשובה
שם ה״ט וז״ל ,ואם היה רבו הולך ובא אפי׳ אלף
פעמים עד שימחול לו ,עכ״ל עיי״ש .וכ״כ הרי״ף ז״ל
ביומא ,עיי״ש .והרי אין לך רב ותלמיד גדול מזה של

9.
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בקשת משה רבינו ,ובכ״ז לא ■ ביקש יותר ■ מנ״פ ,א״כ
ה״נ ■ כל תלמיד לא יבקש מרבו יותר מנ״פ:
ועוד ■דלפי דבריו ע״כ צ״ל דהא דאמרינן דאל יבקש
יותר מנ״פ איסורא קאמר ,כיון דיש בזה משום
כבוד שמים .וזה תליא בפלונתא דנש״י והרמב״ם ז״ל,
אהא .דקאמר בנמ׳ שם איקפד ר״ח אזל רב לנביה תליסר
מעלי יומא דכפורי לא ■ איפיים ,ופריך והיכי עביד הכי
והאמר ריב״ח כל הממש מטו ממבירו ■אל .יביש ממנו
יותר מנ״פ ,וכשני רב שאני ,ופירש״י ז״ל ■ וז״ל מחמיר
היה לעצמו ,עכ״ל עיי׳ש .והרמב״ם ז״ל ■בהל׳ תשובה
שם נרים רבו שאני ,ני׳ בכ״מ שם .אבל לולא שהיה רבו
אין כאן מקום מומרא .ועי׳ פר״ח או״ח סי׳ תר״ו.
ורבינו חננאל ז״ל ם״ל כפימ״י ז״ל שכתב ״ל ■ ואריב״ח
המביש מחילה מחבירו אינו חייב יותר מנ״פ כר ,עכ״ל
מי״׳ש ■ .ואם יש בתוספת בקשה איסורא כשום כבוד
שמים ,אם כן קשה לפירש״י והר״ח ז״ל איך הותר לרב
להחמיר בזה:
וטלבד כל זה אין משמעות סונית הנמ׳ ביומא שם
י מורה כדבריו ,לומר דמאמי ■ יוסף ילפינן רק
דינא דעד נ״פ מיהא צריך לביש .דהרי ריב״ח דמייתי
לקרא דאחי יוסף לא אמר דינא דצריך לביש נ״פ,
וזה רב מסדא הוא דקאמר שם בנמ׳ לעיל מיניה,
ומייתי נה מקרא אחרינא ,עיי׳ש[ .ופי׳ במראה הפנים
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לירושלמי ב״ק פ״ח ה״ז ,שכתב ,דמש״כ הרמב״ם ז״ל
בהל׳ מו״מ שם וז״ל ,אלא כיון שביקש ממנו המובל
ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה כף ,עכ״ל עיי״ש .דכשלא
מחל לו פעם ראשונה צריך לו עוד להרבות רעים בפעם
שניה ,אפשר דיצא לו זה מהא דאי׳ בירושלמי שם ,יעשה
שורת בנ״א ויפייסנו ,עכ״ד עי״״ש .ועי׳ בציוני מכר״נ
ז״ל להל׳ חו׳י« שם .ותמיהני מה הוצרכו לחפש ולמצא
בירושלמי ,אחרי דמבואר כן להדיא בב;^לי יומא שם,
עי״׳ש .ומש״כ הרמב׳^ם ז״ל רק ראשונה ושניה ,ולא הזכיר
שלישית ,נתבאר בס״ד לעיל אות כ״א ,עיי״ש] .אבל ריב״ח
קאמר כל המגש ט׳ אל יביש ממנו יותר מנ׳^פ שנאמר
אנא שא נא ופתה שא נא ,ע״ט ומבואר■ דאהא דיותר
מנ׳^פ לא יביש הוא דמייתי להך קרא דאמי יוסף,
ולא ■לענין עיקר הדבר דנ׳^פ צריך לבקש• והדרא קושיא
מאי ראיה היא מהך דיוסף ,אחרי די״ל דשאני התם
•־ • .׳■  .דלא הוצרכו יותר:
והנראה ,דהנה באמת צ״ב ,למה הוצרכו לנ׳ פעמים,
אמרי דמתוך תשובתו של ■ יוסף ניכר שכבר
היתה תשובה זו מוכנת לו ובלבו כבר התרצה להם,
א״כ הרי היה יטל להפסיקם אחרי אמרם לשון ראשון.
וע״כ צ״ל דלא רצה להכנם בתוך ■ דבריהם ,ונתן להם
תחלה לנמור דבורם .ואף דבאמת הרי הך לישנא דאנא
שא נא ונו׳ הוא בלשון שלוחי האחים כמבואר בקרא,
מ״מ כיון דהם היו השלוחים ■של אחיו ■ ,זהו כבוד האחים
שלא להכנס נם לתוך דברי שלוחיהם .ובפרט לפי דרשת
חז״ל הובא בפירש״י "ל עה״ת שהשלומים היו מלק
מאחיו ממש .ועוד יותר לפמ׳ש בתרנום יונתן בן עוזיאל

דבלהה עצמה היחה והשליח לדבר ,עי״״ש .והיה יוסף
חייב בכבודה משום אשת האב .ואם דינא הוא דצריך
לבקש אפי׳ יותר מנ׳^פ ,לא היו נמנעים מלהוסיף בבקשתם.
ואם הפסיקו בכדי לשמוע אם כבר נתרצה להם ,א״כ
היה להם ■להפסיק אחרי לשון הראשון .אלא פ׳^כ דזהו
שיפור בהבקשה ,ויותר מזה אל יבקש:
אולם כ״ז הוא לפי המתבאר בפשוטו דיוסף מחל להם
לאחיו על חטאם כלפיו .ועל יסוד זה היתה
הקושיא  .מאי מייתי בנמ׳ ראיה מהתם ■דיותר מנ׳^פ
אל יבקש ,הא שאני התם דלא הוצרכו יותר ■.אולם רבינו
בחיי ז״ל בפ׳ ויחי כתב ■וז״> והנה אחיו בישו ממנו
מחילה ,ולא באר הכתוב שממל להם ,וכבר בארו רז״ל
שכל מי שחטא למבירו ופשה תשובה אינו נמחל לעולם
עד שירצה את מבירו ,ואע״פ שהזכיר הכתוב וינחם
אותם וידבר ®ל לבם ,שנראה בזה שנהיה להם רצוי
מיוסף ,מ״מ לא ראינו שיזכיר הכתוב ממילה ביוסף ולא
שיודה להם שישא פשעם  .וחטאתם ,וא״כ מתו בעונשם
בלא ממילת יוסף ,וא״א להתכפר עונם רק במחילתו,
ופ״כ הוצרך ■ העונש להיותו כמוס וחתום להפקד אמר
זמן בענק פשרה הרוני מלכות ,עכ״ל עיי״׳ש .ולפ״ז י״ל
בפשיטות ,דהא ■ דילפיגן מאחי יוסף דיותר מנ״פ אל
יבקש ,הוא ממאי דרזזיכן דלאמר שבקשוהו שלש פעמים
לא
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כד) [שיבקש מחילה] יביא עשרה בני אדם על קברו ויאמר אנא חטאתי לה׳ אלהי ישראל ולפלוני
כד ).שדברתי עליו .ואשוב לעניין ראשון כמה כו) גדול המחלוקת א] שהרי ב״ד שלמטה אין עונשין
עד י״ג שנה ובית דין שלמעלה עד עשרים ובמחלוקת קרח אבדו כז) אפי׳ יונקי שדים נ] .וגם אמרו
חכמים  pמותר לספר לשון הרע על בעלי המחלוקת כ") [ודוקא למלך כשר כמו נתן לדוד]

שנאמר
ציונים א]

מ7״<־

נמדנר פ׳ י״מ:

נ] תנתומא ממלקת ר״ת מכה הרון לוקה קללה תופנה:

ג] וא״ז פ׳ השלו׳ ירושלמי פאה פ״א:

צביון העמודים
לא הועיל להם ,ולא מחל להם מאיזה טעם שיהיה.
וא״כ למה באמה לא חזרו לבקשכו עוד ע״ז .וע׳׳כ
דיותר מג״פ אל יבקש:
אך לפ״ז צ״ב ,דכיון דכא היו מחויבים לבקש יוחר,
א״כ למה נשאר עדיין החטא להפקד אמר זמן רב.
שהרי הרמב״ם ז״ל בהל׳ תשובה שם כתב וז׳< נא רצה
חבירו למחול לו מביא לו שורה של ג׳ בנ״א כו׳ לא רצה
מניחו והולך לו וזה שלא ממל הוא החוטא ,עכ״ל עיי״ש.
והך "הוא החוטא" אי אתי נאשמעינן עצם האיסור
במה שאינו מוחל ,הא פירש כן להדיא שם בהלכה שלאמ״ז,
עיי״ש .וע״כ דרצה להשמיענו בזה לענין המבקש ,דאם
לא רצה המתבקש למחול הוי הוא ורק הוא החוטא,
אבל המבקש כבר יצא יד״ח ופטור ,וא״כ למה נשאר
עדיין חטא אמי יוסף אחר בקשת המחילה .והרי לא
מסתבר כלל לומר דרבינו בחיי ז״ל פליג על הרמב״ם ז״ל
וס״ל דכל שהלה לא מחל לו אפי׳ אם המבקש כבר יצא
יד״ח בבקשותיו נשאר עליו עדיין החטא ,דכיון דעשה
כל מה שמחויב לעשות מהיכי תיתי נימא דנשאר עליו עדיין
החטא .ומצינן למימר דתליא בפלוגהא דרש״י וכרמב״ם
ז״ל שהבאנו לעיל כאן ,לענין אם מותר לבקש יותר
מג״פ .די״ל דמש״כ הרמב״ס ז״ל דאחרי שביקש ג״פ
שוב אין עליו חטא ,הוא משום דלטעמיה אזיל דאסור
לבקש יותר מג״פ ,וא״כ עשה כל מה שבידו לעשות.
אבל לרש״י ז״ל דמותר להחמיר ולבקש עוד ,וכן דעת
הר״ח ז״ל .א״כ אף דכבר יצא יד״ח בבקשה ג״פ ,מ״מ
החטא לא בטל עדיין לגמרי ,ובפרט לקדושי עליון שבטי
ישורון שהיה להם להחמיר בדבר כמו שמצינו לרב שהחמיר
בזה .והכי י״ל דס״ל לרבינו בחיי ז״ל .ולזה העירוני
קצת .ועוד נראה ,דהרי ים אופנים שאינו מחויב למחול,
כגון כשזה לטובת המבקש ,ויש פוסקים גם כשזה לטובת
המתבקש וכמו שהבאנו לעיל כאן .ובכה״ג הרי אין
המתבקש חוטא במה שאינו מוחל שהרי רשאי למשות כן,
ובככ״ג נשאר החטא על כמבקש .והרי היה לו ליוסף טעם
נסתר במה שלא מחל לכם ,לשיטת רבינו בחיי.ז״ל:
כד) שיבקש מחילה .לפנינו זה במוקף ,ובכת״י ודפוס
קוש׳ ליתא ,ובדפוס קרי׳ זה בהגהות.
וכפה״ג פי׳ הוא מאחד המעתיקים דמפרש דר״ל דמת
קודם בקשת המחילה .וכ״כ הרמב״ם ז״ל פ״ב מהל׳
תשובה כי״א וז״ל ,כחוטא לחבירו ומת מבירו קודם
שיבקש מחילה מביא עשרה בנ״א ט׳ ,פכ״ל עיי״ש.
ומלשון זה היה אפשר לדייק ,דדוקא בכה״ג הוא דאיכא
חיוב לילן על קברו ,אבל אס עצם כחטא המחייב בקשת

המחילה היה לאחר מיתה ,אינו חייב לילך מל קברו
דוקא ,אלא מבקש מחילה במקומו .וכ״כ בשלטי כגבורים
ב״מ פ׳ כזהב ובכפ״ת חתויוכ״כ ליומא .אבל ביש״ש
ב״ק פ׳ המובל סי׳ נ׳ פליג ע״ז ,וס״ל דגם בכה״ג מחויב
לילך על קברו דוקא ,עיי״ש:
כה) שדברתי עליו .בגמ׳ כנוס׳ שחבלתי בו .ופשוט
דכל אחד לפי עניינו .ובהגמי״י דפוס
קוש׳ מביא הנוס׳ בדברי רבינו ז״ל כאן שדברתי עליו
לא נטנה .וסתמא דמילתא פירושא דלא נכונה כיינו
הוצאת שם רנג וממילא איכא לפרושי דאפי׳ הוציא עליו
שם רע דא״צ למחול לו ,וכמבואר בירושלמי ב״ק פ״ח
ה״ז ,והביאוהו הפוסקים להלכה ,מ״מ כיון דאם רצה
למחול מוחל ,מש״ה אם מת צריך לילך על קברו ,דאמרינן
אילו כיה חי שמא ג״כ כיה מוחל לו .וכמש״כ הט״ז
או״ח סי׳ תר״ו ס״ק ג׳ ,מיי״ש .או י״ל ד״לא נכונה"
שכתב רבינו ז״ל ,לא קאי על תוכן הדיבור שדיבר עליו
דברים שאינם נכונים .אלא קאי מל האדם המדבר ,ור״ל
שלא היה נכון מצדו במה שהיה מדבר מליו ,ומפרש
בזה ענין החטא לדבר מה שלא היה צריך .ובאמת תוק
כדיבור י״ל שהוא אמת ,וליכא ראיה מכאן להצריך לילך
על קברו כשדבר עליו דברים שאינם נטנים:
כו) גדול המחלוקת .ר״ל גדול עונשו של במל מחלוקת.
ובכת״י ודפוס קוש׳ כנוס׳ קשה המחלוקת.
וכן הוא במד״ר במדבר פ׳ קרח פרשה י״ח ,עיי״ש.
וזה מדויק יותר ,דגדול משתמע בפשוטו להיפך על
מעלת וחשיבות הדבר:

בז) אפי׳ יונקי שדים .פי׳ דלא רק שהעובר עצמו
לוקה,אלא עונשו כל כך גדול שגם כל
משפחתו נאבדים עמו .ומי׳ בציונים כאן אות ב׳ ,ובדפוס
קרי׳ זה בהגהות .ולפנינו במדרש תנחומא פ׳ קרח אות ח׳
במקום מכה אי׳ מרה ,מיי״ש:

כח) ודוקא למלך כשר כמו נתן לדוד .לפנינו זה במוקף
ובכת״י ודפוס קוש׳ ליתא ,ובדפוס קרי׳ זה
בהגהות .וכפכ״נ הוספה היא מא׳ המעתיקים .ואיני יודע
פירושו ,דהא בירושלמי ובפ׳ השלר סתמא קאמר .ועוד דאי
דייקינן דבעינן כמו כתם ,א״כ נימא נמי דוקא נביא כנתן.
ושממתי ממכם אחד לפרש ,דאין זה פירוש ותנאי בעצם
ההיתר של אמירת לומר לשה״ר על בעלי כמחלוקת,
לומר דדוקא בכה״ג שרי .אנא הוי בגדר עצה טובה,
ור״ל דאם המקבל אינו מלך כשר יש למוש דמיד יהרוג
לזה שדבר עליו .וכרי אי׳ בסנהדרין דף ק״י ע״א ,רקם
משה וילך אל דתן ואבירם ,אמר ר״ל מכאן שאין מחזיקין
במחלוקת

פ
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שנאמר (מלכים א א) ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך .וגם אמרינן א] מפני מה נהרג אדוניה
עילה מצאו כס) להרוג בעלי המחלוקת .וגם משל הקדמוני יהיה לעד אם יקשור אדם ל) ג׳ שבטים
יחד לא ישברם גבור שבגבוהים וכשהם אחדים נפרדים אפי׳ חלש שבחלשים ישברם .והנה לכל
השנאות יש לא) תקוה חוץ מאותו שנאה של קנאה .לב) לכך ירחק אדם לבו ב] מן הקנאה כי היא
מוציאתו מן העולם כמו שאמרו חכמים ג] .גם  ]7ממאה רקב בעצמותיו לג) [קנאה ר״ת "קרח "נחש
"אופה "המן כולם נכשלו עבור קנאה] שנא׳ שי יד) ורקב עצמות קנאה .ואשרי מי שאין בו קנאה
כרבי אחאי בן יאשיה ה! שלא נרקבו עצמותיו:
ט ח למול ערלת לב שנאמר ד-בריס י> ומלתם 'את ■ערלת לבבכם .פי׳ א) לאהוב ■ את התוכחות ולאהוב
מי שיוכיחנו .וגם שלמה המלך ע״ה כתב ■ בספרו (משלי ם) הוכח לחכם ויאהבך .ובמצוה זו
יש לאו שנאמר !;דברים י> וערפכם לא תקשו עוד:
להיות
!.
ג]
ציודם א] ד״ז פ׳ השלו׳ ירושלמי פאה פ״א :נ] רמנ״ם הל׳ דשת פ״נ:
ו] ' רמנ״ם וסמ״ג לא מנו מצוה זו לא נכלל לשין ולא ;בלל לאוין:

אנות פ״ד:

ד] שנת דף קנ'נ נ׳:

ה!]

שם:

מיידן העמודים
במחלקת כו׳ ,ופירש" ,ז״ל ו״ל שממל _על כבודו והוא
עצמו הלך לבטל מחלק^־עכ״ל ־עי״׳ש .ומכש״כ׳ שלא
להרוג את בעלי המחלקת .וכן ■ מבואר ממה שהביא
רבינו ז״ל בסמוך מהירושלמי ,פילה מצאו להרוג בעלי
מחלקת ,ע״כ .הרי דמשום המחלקת עצמה לא קנ1לינן'
ליה ,ורק עילה אחרת הוא דח&שו ומצאו לצרך אל מון

המחלקת .וזהו דמפרשינן דדוקא למלך כשר כדוד שיכול
להבניג טל רגשותיו ,הוא דמותר לספר לשה״ר ,והוא
יעשה את המוטל שליו כדי לבטל המחלקת .ומסתברא
דכל עקר התירא .דלומר לשה״ר מל בעלי המחלקת,
הוא רק ,לתועלת בכדי לבטל המחלוקת ,אבל דיבור ■ במלמא
שלא ■לתועלת אסור' .וכ״כ באפך חיים כלל ח׳ סעי׳ מ׳,
עי״ש .ובזה מתיישב היי׳ בס׳ חסידים סי׳ תרל״א,
דבמקום מותר גרים מצוה ,עי״׳ש .וצ״ב איזה מצוה יש
בזה .אבל לפמ״ש א״ש ,כיון דכל עיקר הדבר הוא בכדי
שעי״ז התבטל המיזלוק^ ,ומש״ה יש מלוה בדבר:
אך לפ״ז צ״ב ,דאי הטונה היא דרק משום התועלת
שבדבר הוא דמותר ,א״כ מאי רבותא דמותר לומר
לשה״ר על בעלי  .המחלקת ,ומ״ש מכל ענות שבתורה
שמותר וגם מצוה להעיד על ל העבירות שימשה האדם.
וה״נ לענין מחלקת בגוונא שהאומר נאמן .והרי לא
שייך למיסר הכא משום ההיא דטוביא חטא וזיגוד מנגיד
בפסחים דף קי״ג ע״ב ,עי״׳ש ,דהתס הוי עדות על
העבר והאחד אינו נאמן ע״ז .אבל בהך מובדא דאדוניה
הרי היה דבר הגלוי לכל ובאמצע פעולתו ,והיה דוד
המלך יטל לשלוח ולראות ולברר המתת הדבר .וא״כ
היה מותר מן' הדין ,ומאי רבותא דמותר לספר לשה״ר
מל בענני הנחלקת .וצ״ל דעקר הרבותא היא אפי׳
בהוספת דברים שאינם שייכים לעצם הענק ,וגם בכפל
הדברים כשכבר .נודע הדבר להמקבל .מפי אמר דלעקר
התוטנת שבדבר היה ' אפשר לומר דזה אסור .ואתי
לאשמעינן דגם בכה״ג שרי ,דבכדי לבטל המחלקת
יש גם בזה תועלת .וכמש״כ בס׳ דינא דמיי לסמ״ג
לאוון י /עי״״ש:

והנה מה שהביא רבינו -ז״ל כאן להך דמותר לספר
'לשה״ר על בעלי מחלקת ' ,הוא רק אגב גררא
.
לברר חומר ענין איסור המחלקת ■ שהתירו אפי׳ לומר
לשה״ר עציהם .אבל עיקר הדבר שיין להלן סי׳ קכ״ד
וסי׳ רל״ג גבי איסור לומר ולקבל ■ לשה״ר ,ושם יתבאר
בס״ד מה שיש לדון בזה:
כט> להרוג בעלי מחלוקות לפנינו בירושלמי הנוס׳
להתיר דמן של בעלי י מ^^וקת ,וכן היא
הנוס׳ בדברי רבינו ז״ל לפי מה שהובא בהגמי״י דפוס
קוש׳ .וזה מדויק ,יותר .אבל גס הנוס׳ שלפנינו ,כאן
״להרוג״ ממגרש על זו הטונה ' ,וכמו שכתבנו באות
הקודם ,עי״״ש:
"
ל>

ג׳ שבטים .ובהממי״י דפום קוש׳ הנוס׳ הרבה
שבטים .וזה יותר מדויק ,על חוזק ,הדבר לגבי

גבור שבגבורים:
לא> תקוה ..וכ״ה בס׳ מבחר הפנינים שער מ״ח .ובכת״י
ודפוס קוש׳ הנוס׳ תקנה .ועי׳ ■באורחות חיים
להרא״ש ז״ל אות קי״ג שכתב וז״> אל תתן בלבבך קנאה
־ שזו היא רעה חולה שאין לה רפואה ,עכ״ל:
לב)"לכך ירחק אדם כר .ר״ל הרחקה יתירה ,דמפני
החומר שבזה צריך להזהר יותר מזהירות רגילה
מכל שנאה ,וז״פ:
לג> קנאה כר עד עבור קנאה .לפנינו זה במוקף ובכת״י
ודפוס קוש׳ ליתא ,ובדפוס קןר" זה בהגהות.
וב^יקר הדבר ,מאי דחשיב לאופה לא ידעתי פירושו .וגם
מ״ש הני ארבעה דמשיב ,הא איכא עוד ■מובא ,עי׳
סוטה דף ט׳ ע״ב:
א>  ,לאהוב את התוכחות .י בקרא כתיב ומלחם את
ערלת לבבכם וערפכם לא מר,שו עוד ,רישא

דקרא הוי עשה וסיפא הוי ל״ת .וס״ל לרבינו ■ "ל
דתרווייהו קיימי אחדא מילתא לענק לאהוב את התוכחות
ושלא להקשות פורף לתוכחות ונדמפרש ואזיל .והא דלא
הביא להל״ת במנינא ,הוא משום ■ דלטעמיה אזיל בכל
כה״ג היכא  .דאיכא בחדא מלתא שה ול״ת ,דלא אתי
במנינא

קול

מזנות עשה דואהבת לרעך כמוך

רנא

הרב יואל חנן ונגר
רב דביהנרד עץ חיים ור״מ דישיבת מרכז התורה תפארת מרדכי ,מונטריאל

מצות עשה דואהבת לרעך כמוך
ברמב״ם (פת* מהל׳ אבל ה״א) מצות עשה של דבריהם לבקר חולים
ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק
בכל צרכי הקבורה ...ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור,
אע״פ שבל מצוות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל
הדברים שאתת רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן לאחיך
בתורה ובמצוות.

והגה הפרי מגדים (באשל אברהם ארח סי׳ ע״ב סק״ד) בתב לענין הא
דהעוסק במצות ניחום אבלים פטור ממצות קריאת שמע ודל הנה
ברמב״ם רביחום אבלים מצרה עשה מדברי סופרים ,ועי׳ בשורש הא׳.
ומיהו שם כתב דבבלל ואהבת לרעך במוך הוא .ועי׳ במהרש״א שבת פרק
ב׳ דמה 'רסני׳ לך ,הא הטבה אין בכלל זה יערש דחייך קודמים ,וכן
משמע בשורש הא /ועי׳ מח שכתבתי בפתיחה כוללת מזה ,וצ״ע .ועי׳
תום׳ ירט פרק ג׳ דברכות משנה ב׳ [ודל לא יתחילו  -דתגחומי אבלים
מדאורייתא דבכלל גמילות חסד הוי וגפרח מן התורה כדאמרי׳ (ביק ק.
ב״ם ל ).והודעת לחם את הדרך (שמות י״ח) זו גמ״ח והעוסק במצוה כר,
הרבינו יונה ].עכ״ל.

והיינו דהפמיג נדל דגחלקו הר״מ ורבינו יונה אם מצות ניחום אבלים
[וביקור חולים] היא מדאורייתא או מדרבנן .אבל צ״ב בשיטת הרים,
דבשלמא הא דלא קשה לו מה שרביט יונה למד המצוה מוהודעת להם
את הדרך ,הרי להריא חלק על זה בשורש השני של ספר המצוות ,ודלכשמצאו פסוק ילמדו ממט דברים רבים על צד הביאור והראיה,
והנסמכים במחשבה זו מט בכלל מצות עשה ביקור חולים וניחום אבלים
וקבורת מתים בעבור הדרש הנזכר ,באמרו יתברך והודעת להם את
הדרך ילכו בה ,והוא אמרם את הדרך זו גמילות חסדים ,ילכו זה ביקור
חולים ,בה זו קבורת מתים ,ואת המעשה אלו הדינין ,אשר יעשון זו
לפגים משורת הדין ,וחשבו בי בל פועל ופועל מאלו הפעולות מצוה בפני
עצמה ,ולא ידעו בי אלו הפעולות כולם והדומים להם נכנסות תחת
מצוה אתת מכלל המצוות חבתובות בתורה בביאור ,והוא אמרו יתברך
ואהבת לרעך במוך ,עב״ל .אבל עדיין קשה ,דלדבריו למה אינה בכלל
מצרה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך ,ומהי כוונת הר״מ במה שכתב
בהל׳ אבל דהיא מצוה דרבנן ובכלל מצות ואהבת ,אם נכללת במצות
ואהבת למה אינה מצוה דאורייתא.
והנה הפמ״ג ציין לדברי המהרש״א (שבת לא) שכתב ודל על רגל אחת
וכר נראה שגם הוא [הגוי שבא להתגייר] נתבוין לפי התשובה דהלל,
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חידושי תורה בעניגיס שונים

מתורה

דהיינו שילמדנו שבל התורה תהיה לה רגל ויסוד אחד  ...ואמר דהלל
למדו דעלך סני להברך לא בו /והיינו דבתיב בתורה ואהבת לרעך כמוך
וגר .ויש לעיין בזה ,גם שאמר ליה בלשון תרגום שכן היה לשונם אז
בירושלים ,מכל מקום אמאי שינה לומר לו בלשון שלילה ,דעלך סני כר,
דתרגום מלישנא רקרא הול״ל ותרחמיה לחברך כוותך בת״א .וי״ל
דמשמע ליה רקרא לא איירי אלא בבי האי גוונא בל״ת ,רגבי לא תקום
ולא תסור כתיב ועלה קאי ואהבת לרעך וגר שלא תעשה לו רעה מכל
רסני לך כר ,אבל לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת לרעך כמוך
בדאמרינן חייך קודטין לחיי אחיך .וכן מוביחין דברי ת״י ע״ש [לא תהוון
נקמין ולא נטרין דבבו לבני עמך ותרחמי לחברך דמן אנה סני לך לא
תעביד ליה אנא ה׳ ].ודרק ,עב״ל.

היוצא מדברי המהרש״א דבאמת ליכא מעות דאורייתא לעשות חסד
להכירו מעד ואהבת לרעך כמוך .אבל נראה דקשה לומר בן בשיטת
הר״מ ,דרל הרמב״ם (ספר המעוות מע״ע ר״ו) היא שעוונו לאהוב קעתנו
את קעתנו כמו שנאהב עעמנו ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי בהמלתי
ואהבתי לעעמי בממונו וגופו וכל מה שיהיה ברשותו ,או ירעה אותו וכל '
מה שארעה לעעמי ארעה לו כמוהו ,וכל מה שאשנא לעעמי או למי
שידבק בי אשנא לו כמוהו ,והוא אמרו ית׳ ואהבת לרעך כמוך .ובן בפ״ו
מהלכות דעות דרג רל מעות על בל אדם לאהוב את בל אחד ואחד
מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,לפיכן^עריך לספר בשבחו
ולחוס על ממונו באשר הוא חם על ממון עעמו ורועה בכבוד עעמו,
והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא עכ״ל ,והיינו דמעות
ואהבת לרעך במוך קאי על ב׳ אנפי ,לעשות [לספר בשבחו] ולמנוע,
ורלא בדמשמע מדברי המהרש״א והתרגום יונתן ’.ועוד ע״ע דלדבריהם
איך שייך לומר דגכלל ביקור חולים במעות ואהבה"
ויותר מזה קשה ללמוד בהר״ט כהמחרש״א ,רבבר הזכרנו דהר״מ כתב
(בשורש ב׳) "ולא ידעו כי אלו הפעולות כולם והדומים להם נכנסות תחת
מעוה אחת מכלל המעוות הכתובות בתורה בביאור ,והוא אמרו יתברך
ואהבת לרעך במוך ,בלומר דא״א ללמוד דבפסוק והודעת נתחדשה
מעוה מן התורה שכבר נכלל במעות ואהבת לרעך במוך ,ואי נימא
כהמהרש״א הרי לא קשה על הבורג ודעימי׳ בלל וכלל ,שהרי אינן
נכללים במעות ואהבת לרעך במוך ,דהיא אינה מהייבתו לעשות רק
למנוע מלעשות רע.

גושרר בספר המפתח על הר׳מ שעיין לדברי הפרי מגדים (אשל אברהם סי׳ קנ״ו} וז״ל
ושם (רמב״ם דעות ו׳ ג fמשמע ברע לאהוב כל ישראל כמו עצמו ,אפילו לעשות טובה
כמו לעצמו .עיין מהרש״א שבת דף לא הביאותיו לעיל עכ״ל ,והיינו בדברינו דלשון
הר״מ בהל׳ דעות סותרים דברי חמחדש״א ,ברוך שהנחני בדרך האמת
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מצות עשה דואתבת לרעך כמוך
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רנג

והנה במגילת אסתר (שורש ראשון ,עמי מ״ו בדפוס פרנקל) כבר עמד על
לשון הר״מ בהל׳ אבל ,וכתב דכוונת הר״מ בשורש שני דמוכח ממה
שדרשו [אסמבתא] מוהודעת דאינן נכללות במעות ואהבת ,כלומר
דבאמת מקורו של הר״ם לומר דאין מעוות אלו מן התורה מואחבת
לרעך כמוך הוא ממה שדרשו חז״ל לרבותם מוהודעת דע״ב אסמכתא
בעלמא היא בעיקר שיטח הר׳מ שם וע״ב דאינם נכללים במעוה
דאורייתא אחרת ,דא׳לו״מןז בהם מעות דאורייתא למה הוערבו
לאסמכתא .ולפי זה ע״ל דמה שכתב שם הר״מ שהם נכללים בואהבת
לרעך במוך היינו רק לדברי חבה״ג ודעימי׳ ,ראם והודעת הוה דרשה
גמורה ויש באן מעות דאורייתא א״ב ל״ל הדרשה גילף המעוח מואהבת
לרעך כמוך .וא״ב אינו מוכרה מלשון חר״מ בשורש ב׳ לשיטתו דואהבת
לרעך כמוך קאי על מעוות אלו לאשווינהו דאורייתא ,אלא דהא עדיין
ע״ב למה באמה אינן בכלל ואהבת לרעך במוך ,והרי ביארנו דליכא
למימר דס״ל כהמחרש״א

והגה הרמב״ן (ויקרא י״ט י״ה) כתב ודל וטעם ואהבת לרעך כמוך -
הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את הבירו כאהבתו את נפשו,
ועוד שכב^ב^ךבי עקיבא ולמד חייך קודמין להיי הבירך ...עכיל[ ,ע״ש
בכל דבריו שביאר מהי עורת המעוה] .ואשר על בן נראה דהרייט פליג
בזה על הרמב״ן וסבר דהמעוה היא כמוך ממש ועב ס״ל דמעות ואהבת
לרעך במוך אינה מתקיימת עיי פעולת ביקור הולים או ניהום אבלים
וכירב משום דבדרך כלל אין במעשים אלו "כמוך" ,ומעשים שאינן כמוך
אינן בכלל המעוה ,ובאמת אין לומר דמהוייב להיות כמוך ממש דהרי
דרש ר״ע הייך קורמיןי ,ועב הם רק בכלל מעוה מדרבנן שסמכו על
הפסוק והודעת (ב״מ דף ל) .ובזה מבוארים דברי המהרש״א" דהלל אמר
מה דעלך סני ולא בדרך פעולה במו שכתוב בתורה ,דבאמת אין כוונת
התורה לקיים המעוח עי פעולות של הסד רק דביטול המעות שייך בכל
פעולה שאינה מתאימה עם אהבת עעמו? ונבאר יותר להלן בעה להבין
איך נכללות פעולות אלו במעות ואהבת לרעך במוך.

י ועוד הוסיף ידידי חגרי בן עוליל שליעא דייל דאין לחייבו לעטות כמוך דאם יבקר
ועחם בל אדם בדרגה של במוך ממש בודאי תחא סתירח לחייך קודמים.
" ועיין בספר ילקוט לקח טוב (חיים של תגרה ח״ג פ׳ קרח בשם הגרא״ל שטיינמאן
שליט״א) הבנה אחרת בהא דנקט חלל השלילי ולא תעשיית ועיין עוד בהקדמה לשערי
ישר דנראה דפירש בהמהרש״א .ולענ״ד יש ליישב קושיית המהרש״א בפשיטות ,דוזבא
להתגייר ביקש שילמדנו יסוד אהד בתורה דמיני׳ יבוא לבל התורה ,וע׳ב אמר לו הלל
דהפתה לבל ההורה הוא לוותהיל בהשלילי דבודאי קל יותר ליבגם למדה האהבה
באופן זה ורק בזה חובל להתחיל ,ועל ,אבל אינו מוכה דזוהי עיקר כוונת התורה
בהתרגום יונתן ושפיר נובל ללמוד כאתקלס.
1ועב כתב החפץ חיים (בפתיחה נדע ב׳) דבדיבור של לשון הרע מבטל מצות ואהבת
לרעך במוך.
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מתורה

והנה כבר הזכרנו דהבה״ג למד מצוה דאורייתא בביקור חולים וניחום
אבלים ממה שדרשו מוהודעת ,והראשונים מביאו עוד הררסוה במס׳
סוטה יד .ואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב אחרי מ׳ א-להיכם
תלכו ,וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה ,והלא כבר נאמר כי ה׳ א 
לחין־־ אש אוכלה הוא ,אלא הלך אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא ,מה
הוא מלג^^רומים « אף אתה הלבש ערומים ,הקדוש ברוך הוא ביקר
חולים דבתיב  ....אף אתה בקר הולים ,הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים
דכתיב  ...אף אתה נחם אבלים ,הקדוש ברוך הוא קבר מתים דכתיב
ויקבר  mjgבגיא אף אתה קבור מתים.
והנה חר״מ (פ״א מחל׳ דעות ודו} הביא ע״ז דרשה אחרת ,וזיל [שנאמר
והלפת בדרכיו] כך למדו בפירוש מצוה זו ,מה הוא נקרא חנון אף אתה
חיה חנון ,מה הוא נקרא רחום אף אחה היה רחום ,מה הוא נקרא קדוש
אף אתה חיה קדוש .ויש לעיין למה לא הביא חר״מ האי לישנא דגמי
סוטה ללמוד עניני חסד כביקור חולים וניחום אבלים.

והנה ראיתי בספר אשר לשלמה (ח״א סי׳ ז׳) דפירש הגרש ברמן זצ״ל
דיש חילוק יסודי בין המצדה של ״מה הוא .״ אף אתה" להא דתיקנו רבנן
לבקר חולים ,דחמצוה של "מה הוא ~ אף אתה" מתקיימת רק אם מכוין
לזה ,משא״ב מצות ביקור חולים מתקיימת כל שכיקר את החולה ,וכן
להיפך אם הלך לבקר לשם התדמות לקונו ית׳ ולא עלתה בידו מ״מ קיים
אותה מצוה משא״ב מצות ביקור חולים שלא נתקיימה ,עיי״ש.
ונראה על פי דרך זה להוסיף ביאור ,רהר״מ למד שחמצוה היא קניית
המרה ולא הפעולה ,וע״כ לא הביא מחנם׳ סוטה רק שצריכים לחיות
רחום וחנון ,דזהו עיקר המצוח ,ואין עצם הביקור חולים בכלל המצוה,
דפעולת הביקור אינה מעשה המצוה של הליכה בדרכיו .וכן משמע
מלשון חר״מ שכתב שם ,ועל דרך זו קראו הנביאים לא-ל בבל אותן
הכנויין ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גיבור והזק וכיוצא בהן,
להודיע שהן דרבים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן
ולהדמות אליו כפי כחו ,עכ״ל .והיינו כמשנ׳ית רחמצוה כוללת רק
הבנויים שהוזכרו בדברי הנביאים שחם המדות שצריכים לקנות.

ונראה דמבואר בעין זה אף לענין מצות ואהבת לרעך כמוך בלשון
הר״מ בחל׳ אבל ,שכתב ודל אע״פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן
בכלל ואחבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך
אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות עכ״ל ,דלבאורה צי׳ע
למה הוצרך להאריך לומר "כל הדברים שאתה רוצה וכו׳" ,אלא נראה
דס״ל דגם במצות ואהבת לרעך במוך המצות היא המרה של אהבת
רעים והיינו שיעשה כל הדברים ,ולא פעולות בודדות של חסד .ובן
משמע נמי מלשונו בהל׳ דעות "מצות על כל אדם לאהוב את כל אחד
ואחד מישראל בגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,לפיכך צריך ...״.
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שהמערה היא האהבה ,והמעשים הוזכרו רק בדרך "לפיבך" ולא שהם
עעם פעולוה המעווז.

והיוצא מזה דעעם מעות ביקור חולים אינה אלא מזנוה מדרבנן ,אבל
יכולים להגיע על ידה לקיים מעוה דאורייתא אם יקנה מדת אהבה
לריעו .ומה שכתב הר״מ בשורש שני דמעוות אלו נכללות בואהבת לרעך
כמוך היינו דכמו שהעיקר במעות והודעת או והלכת בדרכיו שיקנה
המרה הטובה במרב לענין ואהבת לרעך כמוך ,ואם נדל להחולקים
דהפעולות בכללות בהמעוח א״ב נימא בן אף לענין ואהבת לרעך כמוך.
ולפי״ז שפיר טבל לפרש דהר״מ נדל כשאר הראשונים בביאור מעות
ואהבת דקאי גם על הפעולות ולא רק על השלילי ,ואין עריבים ללמוד
כדזמהרש״א .ונבר הערנו שיבולים ליישב קושיית המהרשייא באופנים
אחרים שיתאימו דברי הגמרא עם הראשונים.
והנה בהא דבמס׳ סוטה למת קבורת מתים ממה שקבר הקב״ה את משה
ויבינו יש לעיין ,דהרי אמרו במשגה (שם בסוטה) יוסף זבה לקבור את
אביו ואין באהיו גדול ממנו ...מי לנו גדול מיוסף ,שלא נתעסק בו אלא
משה .משה זכה בעעמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו .״ מי גדול ממשה
שלא נתעסק בו אלא המקום ,שנאמר ויקבר אותו בגי .ולא על משה
בלבד אמרו ,אלא על בל העריקים ,שנאמר והלך לפניך עדקך כבוד ה׳
יאספך .הרי שהיה ראוי למשה רבינו ליקבר ע״י הקב״ה בזכות שנתעסק
בעעמות יוסף ,וא״ב קשה איך למדו מכאן הענין של גמילות חסד ,והלא
הקבורה היתה שברו ולא מעשה הסד.

ואפשר לבאר על פי מה שראיתי בשם הגה״ע ר׳ אליהו לאפיאן זעייל
בביאור דברי מרן ר׳ ישראל סלנטר זע״ל דאין שאלה של לפגי עור לא
תתן מכשול בנתינת כבוד להכירו שאין עריבים לדאוג אולי יבשל בנאוה
וכירב עי׳י מה שמכבדו ,ולכאורה קשה למה יגרע נאוה וכבוד משאר
מבשולות וביאר ע״פ משל לאהד שבא לאמריקא לאסוף כסף לעורך
ערקה ,והשאיל לו קרובו שהיה מחלל שבת ר״ל האוטו שלו ,דבודאי אין
כאן שאלה של לפני עור כשמחזיר לו האוטו ,דאינו נותן לו כלום רק מה
שהוא שלו ,ובן לענין הנהגת כבור עם חבית אנו מחוייבים ליתן בבור
לחברינו ואנו טתנים להם רק מה שראוי להם על פי תן וע״ב בודאי אין
באן שאלה של לפני עור.

ונראה דזהו האופן שעריכים לגמול חסר ,והיינו הנלמד מהליכה בדרכיו
ית׳ ,שהקב״ה קבר משה בדרך מרח כנגד מרה בשכר מה שעסק משה
רבינו בעעמות יוסף ונרמ נקרא זה הסד ,דחסר כזה שהמקבל מרגיש
שאינו מקבל נהמא דבסופא הוא חסד האמיתי שעריבים ללמוד מהבורא
ית׳ .הלב שפיר למדים מקבורת משה ,מת הוא ית׳ קובר מתים אף .אתה
עריך לקבור מתים ,דהיינו שעריבים לעשות באופן שאינה מתנת הנם.
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חידושי תדרך! בעניגים ®ונים

וזתורה

וא״ב נחזור לעניגנו ,דמדבן שכל המעשים של חסד ,לבקר חולה לשעה
קלה או לנהם אבלים בדברים מעטים הם רק מעוות דרבנן ,דלאו כל
אדם יבול להגיע במעשים אלו למעלתם השלימה ובקיום שלא במדרגה
זו אינן מעוות דאורייתא של ללכת בדרכיו או ואהבת לרעך במוך,
וכמשרת.

הרב שלמה הכהן קאפעלנער
ציריך

בשים בברכת המזון
בגמ׳ ברבות כ .א״ל רבינא לרבא נשים בברבת-המזון דאורייתא או
דרבנן ,למאי נפקא מינה לאפוקי רבים ידי חובתן ,אא״ב דאורייתא אתי
דאורייתא ומפיק דאורייתא ,אלא אי אמרת דרבנן הוי שאינו מהוייב
בדבר וכל שאינו מחוייב בדבר אינו מועיא את הרבים ידי חובתן ,עייב.
ובעליה שם הביא מה שהקשה בשרת שער אפרים למה לא אמרו בגם׳
דנפקא מינה כשהיא מסופקת אם בירכה ברהנרו ,ראם הוא ספיקא
דאורייתא חייבת לברך מספק ,דספיקא דאורייתא להומרא .וכוונת
קושייתו נראה דבוה יש נפ״ם לגבי נשים בעעמן ,ולמה הביא הגמרא
דוגמא הנוגעת רק לאחרים ,דהיינו אם יבולה להועיא אנשים בברהמ״ז.

ויצא העל״ה לחלק בדבר הדש ,ודל ולולי דמסתפינא הייתי אומר דהא
דקיי״ל ספק דרבנן אין עריך לחזור היינו כמו קריאת שמע דלרב יהודה’
ראמר (ברכות כא ).ספק קרא ק״ש ספק לא קרא אינו חוזר וקורא ,מאי
טעמא ק״ש דרבנן ,היינו שק״ש היא מדרבנן לבל ,ולית בה תיובא
דאורייתא בלל (לדעת רב יהודה) ,אבל ברהמיז דלאנשים היא אמנם מן
התורה ,אם תיקנוה רבנן גם לנשים כעין דאורייתא תיקנו ולא חילקו
כלל בין גברי לנשי ,ובמו שאנשים הייבים להוור ולברך מספק ה״נ נשים.
והוסיף עוד העל״ה דבזה נדחה מסרב המגייא (סי׳ קפ״ד סק״ח) בי
המסופק אם בירך ברהמ״ז עריך לברך מספק רק אם אבל בדי שביעה,
שאז חיובו מה״ת וספיקא דאורייתא לחומרא ,אבל כשלא אכל בדי
שביעה היובו רק מדרבנן ואינו חוזר ומברך מספק ,ככל ספיקא דרבנן
לקולא .והעל״ח עפ״י דרכו דחה דבריו ,דביון שאם אבל בדי שביעה חייב
לברך מה״ת ,וחכמים תיקנו שיתחייב אפילו בכזית ,א״ב כעין דאורייתא
תיקנו ,וגם כשאכל רק כזית חייב לברך מספק ,ע״ב תרד העל״ח.

אמנם לענ״ד נראה דיש מקום לקיים דברי המנ״א גם לפי יסודו של
העל״ח ,ובהקדם מה שיתבאר דעעם חידושו של העל״ח לכאורה תלוי
במחלוקת ראשונים .דהנה בגט׳ סוכה (ל ).אמר שמואל לא שנו (שאינו
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רביד

 .פרשת

#מ!ר שגאו לחלק נין ענייה שראם יחידי ונץ יש שני עדים
ויש נזה נ*מ לדיגא דשונא לגל אינו היי 3נעריקה וכ&דית
^^לגיונא נו נכתונ ר*פ ויקויא אצל יקריב אותו י ג הראש פ ג
דסנהדרק ותה •/כלל ג׳ אס מיען שא*א לו לדזן לסג* מדיו
 ,ל!י שהוא שונא צריו לנרר שהוא שונא שלא טזשרו '®•אל על
" pפי׳ שיעניו על לאתשגא ומרש שונא לדון מפורש  °מהעי
והוא לא אגיב לו:
*

רוכתתוחח״י׳יאתשא ״״ל״“‘׳:T

עשתנות ת׳ל ולא תשא ונו׳ (ומכאן דן ר*א ממיז נפ״י °י׳ י״ז
ק*ז למבייש בחגה) זע׳ פ׳ נכר ולאתומ וע• ימנ*םפ*ז מהל׳
דעות וא״ח פי׳ תר״ח וע' ע׳ נהר אצל גאלה תהי׳ לו ופ,
ונ^יס אצל לא תנורו וי״ד ס״ס של״ד • זב' ה^ים שעל ל*ת
חייג לשמות:
-

u.

קדשיים

י

ההב

כתיב ויבכו גל גני ישראל משום כבוד ימשהרע״ם ונמסה לא
כתיב כל דלא הי' כבוד חיים כל נד‘ :

שדה  0תזרע כלאיים « ,היי•! יול?.
בהרכבה
סזקי לה
*
9
דומיא דנהמתו לא תרביע 1ג*מ דהזי חייכת הגז ן ונוהג בח״ל
אגל כלאי זרעים אימ נוהג בח״ל >וכ׳ בכלבו יגסמהך לאו
נ'
דווקא ה״ה בהמת אחרים וכן נהמתו שגיוד הדברות)
בשא•<י‘^וה מדכתיב את חקתי לשון רבים כולל הרבעה
והרכבה י כ׳הרמכ׳סס״ו מהלכלאים דז ורע מ״ג הגפנים
פי׳ השמינים בקרקע הוי הרכבה ע׳ ת״הס*׳ קצ׳ג יכן נ סל*
אילן וע׳ חוס' קידושין ד׳ל״ח כ' ר׳ ירוחם נ״ו דמוכת בסוגי*'
ישרי המורכב באכילה וכ'כ ק*ס מרנתיגפ׳תצא גבי כלאי
הכרס פן תוקדש מכלל דבפלסא לא ולינא למימי אכילה
מניין יש לומר מדאיתקש להרבעה ושם וודאי שיי ^תוב ר'<ן

ויקרא אצל מן הנקי וע׳רמ׳י בא׳חסי׳וןרמ׳ח ■דאתרוג
המורכב פסול רלע^דה מ עבירה ■ והמ״א השיג עליו דפפול
דני״ל חינו מינו י וע׳ שי*ע סי' ליה* ולכרי •מ^״יי’דבעבלם
לחברך ל■ תעביד כולל כל התירם ולשון הגמרא לכאורה אילו עבירה נר ראתאןכפימ״שפ כא אצל תורי ה כפיו ב׳ סה״ת
מעין המקר* דמשסע אהבה בפויגל ונע׳ מפרש מה דשני לו * דמפהדמצוהמן המובחר לכתום סתו״ס על עור שליל דלא
הוא מניפת■ רפה והפפד מה שהיה זיי־זיק .מעליו ונראה דקרא נענדה בו עבירה זע' משש ע*ז (וכמס ע*ו ר׳ס׳ד >'ל מהאי
דייק הכי בכתיב ואוהבת ואיו שייר צווי דאין וה נבחירתו קרח ד אסור לקייס כלאים וכני י״יש של♦ כלאים דרישא
ל "סב' אלא משמע שימנע הרע והכפשד מכל אער לרעו כתוך
שיו לא ומ ,ס' תצא אצל לא תזרע
אשרך וה.ני קאמר
דכהו שאתה מקפיד אס חבירן תרום ויעשה לד בבר רע או \
כרמן נלחים לישת הסערי) זע' פ אמור ערי עץ הדר 1
הפ׳שד א? דבר מופע ווה כולל גל התרה בין אדס לחני^תץ
דנם 3קן °ועשה יהיה כלמה שאתה מקפיד אס צא יעכה־לוJ
הנייד כן בגין להלמתדלנקרו נחלי■ ו ולנחם נאנלו כדלקמן /
ונפי פרש פ' תנא שעשיז צמר ופשתים יחדיו □ •*.ק דינמית
־־ ד״-ית למידק דמאהרשהזהיר הכתוב ואז:נת|לרעו אס כן למ°
הזהיד הכתוונ לא תשנא הרי ק*ו הוא ואיי■3מ*ש שם נ׳ פ״י ד*ד ובספרי  1עו פ״ש דכלbד' ובפ' תצא כתיב לא תלבש מריכי
־ממסב אמנם גילה דאיצשריו דואהנת היא עשני .ובא הכתוב לא חרווייהו דאי נ־ לא תלט ה*ח העלאה מותי ואי כתיב לא
תשנא ליתן ל״ת על השנאה והוא שחידשו התום פ׳ האעס רבה יעלה ה״א אפילו מוכרי כסות ע*פ תרומה שש משזר !תכלת *
דן נ״ה שעם הא דבאמבם•אשם לומר מת נהלי שתתמס אן
דמיהמא לי׳ לאחיישיק דמאהבתה לא דייקא שפיר אנל לומר
ישלה ? 5771שם בירושלמי שאם הי־ הבגד גדול
בקצה האחד כלאים לא ^פה נצר
* ■
מתידמי׳שתשא יל!:־ ,לא מהימנא דשני ל.׳ ולא דייקא שפיר
השני אן דאין כאן הכאת חימום צנו^ן הכלהיס ותלמוד י לידן
אס חת דנ1יולס שנאת השמאים מאהבת הא׳־.וגיס ע/ה צריך
מס׳ י'מ דן י*ר אגל אהה מצע תחתיך אכל אמרו חכמים שמא
אוסרה דל" לא תשנא כ' הרמב*ה ש״ג מסכ/יבלשע״ז הכתיב
נמ!נו כל מ*ע של דנייהם הכנסת אירה*ם יניקור חולים חבריו לו.נימא ואסרו אפל עשר מבפוה זרע״ג זו י וב' הג״א
וניייוה אגלים וע׳ נ'°ג שתכניסנ נמנין המצות.ונפ‘ר^,רסישם דבנשרו נוגע אפור הצעה מדאורייתא (ע׳ ראנ״ן דן ר״*■ )■.ע'
ר״ן ויש״ש ולפיו צ*ל מה שאתר אגל אתה מניע חחחין היינר
וגקר  '°ניאשית ושאיליזוו״שס שהקג״ס עשה כל אלו'ומייהי
מקרא׳ י י עוד כ הי־מנ״ס מי ערי* לו להחע0ק.ע 0המת ועם בהפסק בעני! שאין בשייר נוגע וסברא ה■ א דנשרוכוגע העלאה
ועם הכלה מניח הכלה ומתעסק עם  nvונן »א'אומר לב היא שספריו מתפפד (ל״ר סי׳קיג סעי"׳) ועלל סנינז וע'ה0l׳■
חכמיה נ«-ית האבל ■ מת וכלה שפגעו זה בזה מעבירין המת' נדה דן ס*א גבי נגד שאגד בה כללים הז׳ לא ימכרכה לנגרי•
מלפני הכלה בדאמרפ׳ב וכתובית וכ׳ הלה במס׳ שמתות .וע׳ פ תנא אצל לא תלבש שעמו באורן קצת .וע' פ' משפשיס
וי־מב ן נ ׳ תה״א דל*ה חולק שגם לעסוק סכלה קורמת ע^ב אצל אחרי יניס להמתת  :ופרסי דיני נלאיס ביי 3פי' ש*א 4 ,
 Y»foיר'* ,ש" ש׳ס (זולת מת מציה) דכמד חיים גדול מכנוד.
מתיס פ' פ' תצא אנל איננו שוסע ופ' ר׳ ירוחם נ' ו״ב יו>ב
ע״ק מידושין .דן ו"-אענג* ל׳
אמר את תרונ[^:־ אי־ הזי לשון
זהגה’ת סה*ק .שי' צ״ז־ סה*ש אתר ריש  wwמת אגיו של
קידושין ולא איפשיס נ' ר׳ ירוחם ריש סי חוה והרמנ"} פ*ג
(ועי ה' מצורע אצל ופנו את.
חתן מקדימיז 1׳ ימי המשתה
מי^' אישות כ ,ימקודשת ותמהו עליו ה׳ל למימר ספק
עעס אחר מה (וס' פ' שמיבי הן היום) וממארים
אע/ימשמ^ת מקץדשת וםב״י■<סי׳ ו״ו כ׳ יכן <שס חידוגיי ריענ׳א ותמה עליו
השימית ^*י סי׳ שמ*נ ע' ד״נ סי* ן״ח)
נן ואישתמיעלי' שכן נ' הרמביס ובחיבורו כפן משגה ביאר
לאו  omזה מ*ס לולא ד^מוד חיים קודם לא היו
פנדת הימב״ם והיה כ׳ישכו הפלס הרשג״א :
0קייהדן סכלה בשום ענין וראיתי ל*א סן המפרשים דגל אסו־ן

לרעד כמד

ומד כדאים עזעטזז XS״S?X
לא.

גחרפח,לאי#

•

'
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חופשה

הלכות

כםןי סש™

קפט

פרק ו הלבה ג

ג מצוד!

על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו

כ סצוה קל בל ארב לאהוב
וכו׳ והמתכבד בקלח חבית ונר .נפרק כ׳ דאגות:

_

----------

פירוש רמב״ם השאיר

----------

כ טצוח על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד פישראל ׳כגופו׳ ,שנאמד (ויקרא י״ט י״ח ),׳ואהבת
לרעך כמון* ,בחמשת הפרקים הראשונים ביאר המצוה להידמות בדרכיו ,ובפרק ו׳ הלכות
א׳־ב׳ ביאר המצוה להידבק ביודעיו ,וכאן מבאר המצדה לאהוב רעים ,ומנאה בספר

המצוות <עשה

ר״ו )2וגם הסמ״ג (עשה ם׳ )3והחינוך (מעיה רמ״ג )4מנאוה.
ובגופו׳ ,מדייק מ׳ואהבת לרעך כמוך׳ כפי שאוהב את עצמו וכבספר המצוות ,׳שציוונו לאהוב
קצתנו את קצתנו כמו שנאהב עצמנו ותהא חמלתי ואהבתי לכל אהד מישראל שהוא כאח ,מזמלתי
ואהבתי לעצמי ,בממונו וגופו וכל מה שברשותו או ירצה בו ,שכל מה שארצה לעצמי ארצה לחברי

כמוהו ,וכל מה שאשנא עצמי או למי שידבק בי אשנא לו כמוהו׳ ,כבשבת (לא ),.שהלל אמר לגר

ש׳כל דעלך סני לחברך לא תעביד׳ זה כלל התורה.
נמוקי מהרא״י (מובא בספר הליקוטים‘) מציין לירושלמי (נרתם פרק ט׳ הלכה ד׳י) ׳היאך עבידא ,הוה מקטע

קופר ומחת סכינא לידא תחזור ותמחי לירא ואהבת לרעך כמוך׳ .והפני משה

(נדרים פרק ט׳ הלכה ד׳),

מפרש ,אס חתך בשר בסכין והכה את ידו ,לא יכה ביד השניה ליד הראשונה ,כך יחוס על חברו אף
אס ציערו ,שכל ישראל כגוף א׳ ,והביאו הסמ״ג <עשה ט׳•).
המגן אברהם (קנ״ז* ),מונה מצוות המוזכרים בגמרא שאמם מובאים בשולחן ערוך ,ביניהם ׳לאהוב

כל אחד מישראל כגופו ,שנאמר ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ,והפרי מגדים

(או״ח קנו באשל אברהם ד״ה מה

שכתב ואהבת לרעך כמוך") מציין למהרש״א (שבת לא .ד״ה דעלך ),2שרק ׳מאן רסני עלך׳ לא תעשה
להברך אבל לא חייב להיטיב לו ,והפרי מגדים דן אם רק בטובה שיכול לעשותה לעצמו אינו עובר

כשאינו עושה להבירו או אף בטובה שאינו יכול לעשות לעצמו,

ובהמשך <פרי מגדים או״ח קנו באשל

אברהם ד״ה ומה שכתב המתכבד בקלח הבדלי) מדייק מהרמב״ם אצלינו ׳מצות עשה לאהוב בל אחד
מישראל כגופו׳ ,שצריך לעשות לחבירו טובה כמו לעצמו ,ולא כהמהרש״א.

׳ואהבת לרעך כמוך ,הגהות מיימוניות (אות א׳ ),4מוסיף דווקא ׳רעך בתודה ומצוות׳ ,אבל רשע
שאינו מקבל תוכחה מצוה לשגאותו שנאמר (משלי ח׳ י״ג“) ׳יראת ה׳ שנאת רע׳ ,ואומר (תהילים קל״ט

כ״א“) ׳הלא משנאיך ה׳ אשנא׳ ,ומציין לפסחים <קיגז”) והמגן אברהם (או״ה קנ-ו* ),מביא מתוספות
(ממתים קיג )1’:שאם צריך סיוע להטעין בהמתו במשא ,מצוה לטעון כדי לכוף יצרו של המטעיץ שלא

יבא לשנאה גמורה ,ולמרות שמדובר באופן שמותר לשנאו.
הפרי מגדים (קנו ד״ה נסתמקתי*) והמנחת חינוך (מצוה תל״א") דנים אס עבד כנעני בכלל ׳רעך,

והפמ״ג מביא מרש״י (שמות כ״א ,כ׳“) ׳רעהו ולא עובד כוכבים׳ ,ורבנו אליהו מזרחי
אומר שעבד כנעני חייב במצוות ונכלל ב׳רעך ,והפרי מגדים מציין להלכות רוצח (פרק ה׳ הלכה ג”)
(שמות כ״א ,כ׳")

ומקורו במכות <ה!“) שנכלל ב׳רעהו׳ ,במגילת אסתר <ט׳ י״גז4ב) נאמר ׳ומשלוח מנות איש לרעהו׳,
והפרי מגדים ותרצ״ה”) והשדי חמד וכללים .מערכת הר׳ כלל נ׳") דנים אס יוצא כששולח לעבד כנעני.
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קע

הלכור♦

דעות

פרק ו הלכה ג

שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום על ממונו כאשר הוא חם על
--------

פירוש רמנ״ם המאיר

--------

בהלכות מתנות עניים (פרק ה׳ הלכה י׳’ )2אומר ,׳פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ,והמעלים עין
מפריק שבויים עובר בכמה לאוים וביטל את ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ואין לך מצוה רבה כפריק

שבויים׳.
בהלכות אבל (פרק י״ד הלכה א׳® )3אומר ׳מצרה מדרבנן לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת
ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולעסוק בכל צרכי הקבורה ,לשאת על הכתף ולילך לפניו ולספוד

ולקבור ,וכן לשמח" חתן וכלה ולסעדם בכל צרכיהם ,ואלו הן גמילות חסדים בגופו שאין להם

שיעור ,ואף על פי שכל אלה מדבריהם ,הם בכלל ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ,שכל שאתה רוצה שיעשו

לך אחרים ,עשה לאחיך בתורה ובמצוות׳.

על ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ,אומר הרמב״ן (ויקרא י״ם י-ח )3,שהדבר מופלג כי לא יקבל לב האדם
שיאהב חברו
סם”) ,אלא המצוה שיאהב חברו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב ,ולא אמר ואהבת ׳את׳
כאהבתו את נפשו ,ועוד שרבי עקיבא-אומר ׳חייך קודמים לחיי חברך׳ <בבא מציעא

רעך כמוך ,וכן לענין גר (ויקרא י״ט ל״דגנ) נאמר ואהבת ׳לו׳ כמוך ,להשוות אהבת שניהם בדעתו ,את
רעך ואת הגר ,כי לפעמים יאהב לרעהו להיטיב לו בעושר ולא בחכמה ,ואם אוהבו בכל דבר

ויחפוץ שיזכה בעושר ונכסים וכבוד ודעת וחכמה ,ולא שישווה אליו ,אלא יחפוץ לעולם שיהיה
יותר מחבירו בכל טובה ,על זה אומר הפסוק שיאהב ברבות הטובה לחברו כמו לנפשו ,ולא יתן

שיעורין באהבה לומר שאוהבו שיהיה לו דבר זה ולא דבר אחר ,ולכן ביהונתן
כ׳ י״לנ) ׳אהבת נפשו׳ אהבו ,שיהונתן הסיר מלבו מידת הקנאה בדוד,

ודוד נאמר <שםואל א׳

שאמר לו (שמואל א׳ כ״ג י״ז“)

׳ואתה תמלוך על ישראל׳ ,המהר״ם שיק (כספיו על תרי-ג מצוות ,מנוה רמ״ר“) מבאר כך את ׳ואהבת

לרעך
לפיכך צריך לפפר בשבחו ,של החבר ,ולחום קל סטונו כאשר חוא וזם קל ממון קצפו ורוצח בבבוד
כמוך׳ ומציין למלבי״ם (ויקרא י״ט י״ח”).

קצטו ,בפרק ז׳ הלכה ד׳ אוסר לשבת אדם בפני שונאיו ,שמתוך שבהו בא לידי גנותו ,׳לחוס על

ממונו ...ורוצה בכבוד עצמו׳ ,הכסף משנה מציין לאבות <םרק ב׳ סשנה י׳ )3,׳ר׳ אליעזר אומר יהי

׳כבוד׳ חברך חביב עליך כשלך׳ ,ובהמשך (אבות פרק ב׳ משנה י־ב’נ) ׳ר׳ יוסי אומר יהי ׳ממק׳ חברך
הביב עליך כשלך׳.

התוספות יום טוב (אבות פרק ב׳ משנה יי" )4בשם מדרש שמואל מעיר ,האם מי שאינו מקפיד על כבודו
לא צריך לחוש לכבוד חברו ,וזה אינו ,שדוד המלך אומר (תהילים ט״ו ד׳") ׳נבזה בעיניו נמאס ואת
יראי ה׳ יכבד׳ ,שבעיניו ראוי לו שיהיה נבזה ולא אכפת לו שמבזים אותו ,אבל את יראי ה׳ יכבד,
לכן המדרש שמואל גורס יהי כבוד ׳תלמידך׳ כשלך ,כי דיו לתלמיד להיות כרבו ,ואת הגירסה

שלפנינו התוספות יום טוב מיישב שמדובר במי שכבוד עצמו חביב עליו ,ולכן התנא אומר חביב
׳עליך׳ ,ומביא ממשנה י״ב ׳ח יוסי אומר יהי ׳ממק׳ הברך חביב עליך כשלך׳ ,וכי המפזר ממונו

ומאבדו יהיה רשאי לפזר ולאבד ממק חברו ,הס מלהזכיר ,אלא שר׳ יוסי מדבר במי שממונו הביב
עליו.
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הלנות

דזןות

פרק ו הלכה ג

קעא

ממק עצמו ורוצה בכבוד עצמו ,והמתכבד בקלון חבירו אק לו הלק לעולם הבא.
-----------

פידוע רסכ״ם חפאיר

-----------

וחסתבבד בקלון חכרו אין לו הלק לעולם חס /הכסף משנה מציין לאבות (שדק ב /2והגאון רכי
עקיבא איגד מעיר שבמשנה שם זה לא מבואר .בהלכות תשובה (שרק ג׳ הלכה י״ד )43מביא עבירות

קלות שאמרו חכמים שלדגיל בהם אין חלק לעולם הבא ,וא׳ מהם ׳המתכבד בקלת הברד ,והכסף
משנה (פרק ג׳ הלכה י״ד )44אומד שאינו יודע מקורו ,ומביא ממגילה (כה )45.שר׳ נחוניא  pהקנה האריך
!.מים כי לא נתכבד בקלת חברו.
הסדר משנה ,יד המלך ,מרכבת המשנה ,פרי חדש ומים חיים (פרק ג ההלכות  nawnהלכה יד מם אצלנו")4
מציינים לירושלמי (ו»עה פרק ב׳ הלכה א׳ )47ולמדרש (בראשית רבה פרשה א סי׳ ה" ,)4בתשובות חיים שאל
(להחיד״א הלק ב סי׳ מג אות ו*") העיר על הכסף משנה אצלנו שמציין לאבוד /ומהר״י אלפנדרי מוסיף
ששם נאמר ׳המלבין׳ פני חברו ,ומביא משערי קדושה (לרבי היים וישאל“) ׳המלבין פני חברו ׳בפניו׳
וה׳מתכבד בקלת חברו׳ אין להם הלק וכו׳ ,ונראה לי שגם זה בפניו׳ ,והחיד״א מביא מהשאלת
שלום (פירוש על השאילתות רהב אחאי ,לר׳ ישעיהו ברלין ,בהקדמה )’1שמציין לירושלמי הנ״ל ,ומשמע
"
שסובר שהמתכבד בקלת חברו עובר גם שלא בפניו.
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אזחכמה

3

 3ppך*

ספר חמות  -מוח רו

<טיז

שלא נחטא ושלא נעזוב זולתנו מאומתנו *שימרה ואם השתדל להמרות חייבין אנו להוכיחו ולהשיבו ואע״ם
שלא יצא עליו עדות *וחייב עליו דין .והוא אמרו יתעלה הוכח תוכיח את עמיתך* ,ונכנס בצווי הזה שנוכיח
קצתנו לקצתנו כשיחטא איש טמנו לאיש ולא נטור בלבבנו ולא נחשוב לו עון אבל נצטוינו להוכיחו כמאמר
עד שלא ישאר דבד כנפש .ולשון ספרא מנין שאפילו הוכיחו שתים או שלש פעמים שחוזר ומוכיח אותו
תלמוד לומר הוכח תוכיח אפילו אלף פעמים יכול אחה מוכיחו *ופניו משתנות תלמוד לומד ולא תשא עליו
חטא .וכבר בארו חכמים שחיוב מצוה זו על כל אדם ואפילו *הפחות לנכבד הוא חייב להוכיחו ואפילו קלל
אוחו ובזחו לא יסוד מלהוכיחו עד שיפריז כמו שבארו מקבלי התודה ואמרו (ערכין ס׳־יס *עד הכאה .ויש למצוה
זו *תנאים ומשפטים התבארו כמפומות מסוזתם מהתלמוד( .קתשיס  ,■ranמדע קלמח _______ mrt »»80

מוח רו

היא *שצונו *לאהוב *קצתנו את קצתגו כאשד נאהב עצמנו ושתחיה אהבתו וחמלתו לאחיו כאהבתו
פרי בנימין

®.שימרח .ע׳ הל׳ דעות פ״ו הל״ז וו״ל הרואה חבית
שחטא או שהלך כדון לא מוכה מצוה
להחזירו למוטב וכו׳ ע״ש .חג׳ הגהות הגרעק״א שם
שציין על מש״ב בדרך לא טוכה .ע׳ תום׳ ברכוה לא:
ד״ה דבר שאינו הגון ,שמנות הוכחה הוא אפילו
בדליכא איסור דאורייתא .וע׳ קת׳ בהמ״ד גליוני הר״מ
םש״כ על הר״ם שם .וע׳ שד״וז ח״ז מערכת ה׳ אוח ד׳.
03׳ תהל״ד ציין לענין חיוב תוכחה במצוות עשה לע׳
בם׳ חסידים ס״ה שב׳ להוכיח כ״א מישראל
שמתייאש ומהעצל כעצמו אפילו כאחת סן ומ״ח מצות
עשה ע״ש .וע׳ טו״א על הו״מ שם וע׳ שד״ח שם.

®וחייג.

בס׳ יד הקטנה הגירסא ואע״ם שלא יצא עליו
הדין ע״ש.
עדות ולא חייג

®תכנם.

וע׳ שם פ״ו הל״ו .וע׳ דמב״ן עה״ת ויקרא י״ט

*ומניו

משתנות .ע׳ לקמן מל״ת ש״ג .וע׳ שו״ת שתם
מהדות״ל ח״ב ס״ל.

®חמחות לנכגד .גם׳ ב״ס לא .תלמיד לרב מנץ ת״ל
הוכח הוכיח מ״ם ע״ש ,וצ״ע למה לא הביאו
הר״ם בהל׳ דעות שם וכבר עמד ע״ו הלח״ט שם .וע׳
מל״ם שם שב׳ דחביאו בהל׳ ת״ת ס״ה הל״ט ז״ל ראה
רבו עובר על ד״ת אומר לו לימדתנו רבנו כך וכך .וע׳
ס׳ ה״ה הל׳ איסור לשה״ר נלל ד׳ כאמ״ח סע׳ י״ת.

*עד הכאה .גם׳ ערכין ט״ז :עד היכן תוכחה רב אמר
עד הכאה ושמואל אמר עד קללה וד״י אמר עד
טיפה ע״ש .והקשו המפרשים למה פסק כרב וקי״ל רב
ור״י הלכה כר״י .ע׳ הנחות פיימוניות שס ,ומגדל עוו

׳ --------------------------------־*

שם ,ונ״ם ולח״מ שם ,וקוית ספר שם ,ום׳ בעל הפרדס
ח״ב ע׳ י״4
ע׳ חינוך מצוה של״ט ד״ל עד הכאה כלומר שחייב
המוכיח להרבות הוכחותיו אל החוטא עד כדי
שיהא קרוב החוטא להכות את המוכיח עכ״ל .וע׳
מנה״ח שם סע״ב שכ׳ שדעת הר״ם אינו כן .ולעג״ד
נראה שדעת הר״מ כהחינוך שם .שב׳ כאן ואפילו קלל
אוחו ומהו לא יסור מלהוכיחו עד שיפתו כמו שבארו
מקבלי ההורה ואמרו עד הכאה .ואס איתא רעד הכאה
היינו הכאה ממש למה כ׳ ואפילו קלל הו״ל לכתוב
ואפילו הכהו ,וי״ל.

®תנאים .ע׳ רמ״א יו״ד של״ד סע׳ מ״ח שאין חייב
להוציא ממק לקיים מצות תוכחה .וע׳ פ״ת
יתד 0׳ קנ״ז כשם תיבת גמא שנסתפק אם חייב להוציא
כל ממונו לקיים מצוה זו כיוון שהוא מתן ערבות והוי
כאילו עבר על ל״ת ,ועל ל״ת חייב להוציא כל ממונו
ע״ש.

ממוח רו
®שמונו .עי׳ פידש״י עה״ת ואהבת לרעך כמוך :אר״ע
וה כלל גדול בהרוה ,והוא בהו״ב שם .וע׳
שבת ל״א .שהלל אסר דעלך סני לחברך לא תעביד זו
היא כל ההורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור ע״ש.
והנה בסרש״י שם לא הביא קרא דואהבת לרעך כמוך
ע״ש .ובפהרש״א שם ,והיינו דכתיב בהורה ואהבת
לרעך כמוך ע״ש .וצ״ת אם רבת הלל ורבת ר״ע שווים.
וע׳ פי׳ רא״ם עה״ת שם .ופי׳ ר״ש משאנ״ץ והראב״ד
על תו״כ שם .וע׳ מהת״ץ חיות שבה שם .ובחינוך רמ״ג
מצות אהבת ישראל הביא בכלל זה רבת הלל ע״ש .ע׳
רמב״ן וחזקוני עה״ת שם.
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פח•

ספר הנמות  -מצוח רז

בנימין

קעג

וחמלתו לעצמו *בממונו ובגופו וכל מה שיהיה ברשותו *אם ירצה אותו ארצה אני אותו *וכל מה שארצה
לעצמי ארצה לו כמוהו .והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעך במוך( .קדושים "היו™ ,נ הלכות מוח פ*:0
 iTlXttרז היא שצונו *לאהוב את הגרים והוא אמרו יתעלה ואהבתם את הגר .ואע״ם שהיה נבלל בזה עם

פרי בנימין
"לאהוב .בהל׳ דעות פ״ו הל״ג מעוד על כל אדם
לאהוב את בל או״א מישראל כגופו שגא'
ואהבת לרעך כמוך .לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום
על ממונו כאשר הוא הס על ממק עצמו ורועה בכבוד
עצמו עכ״ל .ומקורו במם׳ דרך ארץ זוטא פ״ק אס הפץ
אתה להחדבק באהבת וזבירך הוי נושא ונותן בטובתו.
ויל״ע במחזיר אבירה האס מקיים גס ט״ע של ואהבת
לרעך בפוך .וע׳ חינוך שאם לא נזהר בסמון חבירו
לשומרו ,ונ״ש אם הזיק אותו בספק או צערו ביטל
עשה זה ע״ש במצוה רמ״ג .וע׳ ר״י בס׳ היראה אות
צ״ב.

°קצתב 1את קצתנו .א .ע׳ הגהות סיימתי הל׳ דעות
פ״ו הל״ה דדוקא אם הוא רעך בתורה
ובמצוות וכן הוא מפורש בהל׳ אבל ם׳ י״ד הל״א ת״ל
כל הדברים שאתה תעה שיעשו אותם לך אחרים .עשה
אתה אותן לאחיך בתודה ובמצוות עכ״ל .ומבואר דרק
ברעך בהורה מצווה כאהבת רעים .וצ״ת מדברי הספרי
דברים י״ג נד והובא במל״ת י״ז .לא תאבה לו מכלל
שנא׳ ואהבת לרעך כמוך יכול אחה אוהב לזה ת״ל לא
תאבה לו ע״ש ובסרש״י עה״ת שם .וצ״ת דמסית אינו
בכלל רעך ואין מעוה לאהוב אוהו .וע׳ פ״ע ת׳ ד״ה
שיתואר.
מגן צ״ב בדברי הגם׳ סנהדרין נ״ב .ברור לו מיתה יפה
דאמר קרא ואהבת לרעך כמוך .וכן שם ע״ב ,וכן
שס מ״ה ע״א .ואיירי שם במהוייבי סיתת ב״ד דאינם
בכלל רעך .ובמשנה שם ט״ו .לא היו קובוץ אותו
בקברות אבותיו ע״ש ובנם׳ מ״ז שם לסי שאץ קוברין
רשע אצל צדיק ע״ש .ואע״פ שכל המומתץ מתורץ
ברתנן שם מג :עריץ נקרא רשע .וכיון שאינם ככלל
רעך .א״ב מה שייך בהם טעות ואהבת לרעך נמוך .וע׳
ש״ם בחובות ל״ז :שעמד בדה.
ב .הר הל׳ אבל שם שגס הוצאת המת ולהתעסק
בערכי הקבורה בכלל ואהבת לרעך בסון.
ומשמע שמעוה זו הוא נם לפת וצ״ת וע׳ יד ומה
סנהדרין מ״ה ע״ת וע׳ סי׳ ד״י ברכות פרק ג׳.
ג .בחל׳ דעות ס״ו ה״ג משמע שהמחכבד בקלץ
חבית עובר משום מ״ע של ואהבת לרעך
נסוך ע״ש וע׳ ר״ם פ״ר מהל׳ תשובה הל״ד .וע׳ מנח״ח
רמ״ג.

ד .בגב׳ קידושין סא .אסור לאדם שיקדש את האשה
עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה
ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבה לרעך בפוך ע״ש.
ומכאן שכעעם זה שהיא תתגנה עליו עובר משום
ואהבת לרעך כמוךדזמשסע שמעות אהבת רעים הוא
בלב .ובחדרים הביא הסעוה בכלל מעוות התלויות בלב.
וכן הוא ברמב״ם ל״ת ש״ב שאם שונא את חבית בלב
עובר בל״ת וגם במ״ע של ואהבת לרעך כמוך .עי׳ עסק
ברכה הל׳ ד״א ,ועי׳ רש״י נדרים ס״ה ע״ב.
3°םםמו ובגופו .בהל׳ רעות שם ,לפיכך צריך לספר
בשבחו ולחוס על ממונו באשר הוא הס על
ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו ע״ש .ועי׳ חינוך ומ״4

"אם

ירצה .כלומר דבר שהוא רוצה ,ארעה גם אני
שיהיה לו( .עי׳ הו׳ ש״ס).

ח״ל בסה״ם מהדרין נב .ווה שאנו עושץ  pלחסלה
על האיש ההוא לסי שזה מסהר מיתתן ואמר
רחמנא ואהבה לרעך כמוך לסי שהאדם כשהוא חייב
מיתה הוא בותר לנפשו הקלה שבמיתות ואשר צערה
מועט כסו  pנעשה בזולתגו וכו׳ ע״ש .וע׳ סרש״יסנהדרין פ״ר :ד״ה ואהבת.

°וכל מה שארצה .כלומר דבר שאני תעה שיעשו לי.
ארצה לעשות לו .וע׳ חל׳ אבל שם ת״ל מצות
עשה של דבריהם לבקר הולים .ולנחם אבלים ולהוציא
הםו 4ולהכניס הכלה .וללוות האורחים .ולהתעסק בכל
צרכי הקבורה וכר .וכן לשמה הכלה והחתן .ולסעדם
בכל צרכיהם וכד .אע״ם שכל מצות אלו מדבריהם הרי
הן בכלל ואהבה לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה
שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אחה אותן לאחיך בתורה
ובמעות עכ״ל .וצ״ח אס הן בכלל ואהבת לרעך כמוך
למה כתב בריש ההלכה מ״ע של דבריהם .ועוד למה
לא כלל כל זה בהל׳ דעות שם שמביא עיקר מעות
אהבת רעים( .וע׳ מ״ע רל״א).

מנוה רז
"לאהוב ,ע׳ חשב״ץ בס׳ זהר הרקיע אות ב״ח ת״ל אני
חטה למה לא הכניסו בכלל המעוות סבלת
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קעד
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ספר המות  -מעוד! דדו

ישראל נאמרו ואהבת לרעך כמוך שזה הגר גר ערק אבל מפני ’שנכנס בתורתנו הוסיף האל אהבה *על אהבתו

’וייחד לו מצות נוספת כמו שעשה באזהרת ולא תונו ואמר וגד לא חונה .והתבאר מלשון הגמרא («rn
שחייבין על אונאת הגר משוב לא תונו ומשוב וגר לא תונה גב אנחנו זזייבין באהבתו משום ואהבת לרעך
ומשום ואהבתם את הגר ,וזה מבואר אין ספק בו ואיני יודע אדם ממי שמנח המעות שסבל זח ,ובדוב המדרשות
בארו שהאל עונו על הגר *במו שעונו על עצמו אמר ואהבת את ה ,אאזין* ואמר ואהבתם את הגר( .יחיה
G0-B

 naמלכתו תוזו 0־:0

מנוח רדו היא שעונו לעדק הפלס והמאזנים והמשקולות והמרות ’להפליג בעמעומם .והוא אמרו יתעלה מאזני
ערק .ולשון פפרא מאזני ערק ערק את המאזנים יפה אבני ערק ערק את המשקולות יפה ,איפת ערק ערק את
האיפה יפת ,וחין ערק ערק את ההין יפה .וכבר נודע שחאיפה היא מדת היבש וחמין מדת הלח ,ואלה בלס
עדנים אם נשתנו מיני השיעורים כפי הדבר שישקול או ימוד אמנם הוא שיעור ערך מן המערבים ,ואלו כולם
רועה לומר הפלס והמאזנים והאיפה יקראו מדות וחעוזי שנעטוינו להפליג בעמעום השיעור המוסכם עליו מכל
מין ומין מהם יקרא מעות מדות .ולשק ספרי על תנאי כך חועאתי אהבם מארץ מערים על מנת שתקבלו עליכם
מעות מדת שכל חמודה במעות מדת *סודה ביעיאת מערים וכל הכופר בה כופר ביעיאת מעדים .וכבר התבארו

משפטי מעת זו בחמישי מכהרא( .ןמי 1ותדר ,מלכת! !נס!  tramפ*!!)!
פדי בנימין

נוספה הכאה לזירוז ,ע׳ מש״ב בזה בס׳ שו״ת שאילת
יעק□

נחם שהיא מיתר בב״ד לקבלם ולא לחזותם וכמו
שאמר ביבמות מז :מלין אתו מיד משום דאשהויי
מצדה לא משהינן ,וא״ב ראוי הוא שתבא במנץ פרטי.
"כמו שמלתו על מעטו .וכ״ב בהל׳ דעות פ״ו הל״ד
ואיני יודע על איזו מעת נסמוך אתה אס אינה נמניה
וז״ל עוה על אהבת גר כמו שעת על אהבת עצמו
מעת מיוחדת .ואלו חיו כל הדינין נסנין מנוה אחת היה
שנאמר ואהבת את ה׳ א׳ עכ״ל .ואולי כוונתו בזה
אפשר לכלול זח עם כולם ,אבל ביוץ שהסכימו למנת
כמש״ב בתשובותיו ס״ג וז״ל דע שחובה חייבתנו ההורה
כל חלק דין בפני עעמו כך היה ראוי לעשות מזאת
על הגרים גדולה היא ,על האב ועל האם נעמדנו בכבוד
הפעור ,.ואפילו נכניס כל הדינין במעת אזזת כמו שהוא
ובמורא ,ועל הנביאים לשמוע להם ,ואפשר שיכבד ארם
דעתי ,מעת זו ראויה לחמנות מיוחדת ע״נ ת״ד וע״ש
ויירא וישמע ממי שאינו אוהבו ,ועל הגרים עונו באהבת
כי קעדתי( .וע׳ בס׳ דבר אברהם ח״ב ס* כ״זז ,ואבי עזרי
רבה המסורה ללב ואהבתם אה הגו ונו׳ במו שעונו
על הר״מ מהדו״ק פ״ג הל׳ כ״ג מהל׳ אישות .וע׳ מש״ב
 .לאהוב את שמו ואהבת את ה׳ א׳ עכ״ל( .וע׳ מש׳־כ בזה
במ״ע ג׳ ומ״ע קכ׳׳•0
ן בהגהת בני בנימין על חר״מ הל׳ דעת שם .וע׳ פרד״י
עה״ת פ׳ קדושים סש״ב בזה).
°שנכנפ כתורתנו .ב* הטעם להוספת הסעת משום I
שנכנס לתורתנו .וכעין זה כ׳ בהל׳ דעוה שם
מעוח רח
ה״ל אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה שהי
מעות עשה ע״ש .וכ*כ ר״י בשע״ת שער ג׳ אות
0להפליג .ע׳ הל׳ גניבה ס״ח הל״א וז״ל מעת עשת
מ״ט.
לצדק המאזנים והמשקלות והמרות יפה יפה

°על אהבתו .ע׳ הל׳ דעות ס״ו הל״ד וד״ל הקב״ח
עעמו אוהב גרים שנאמד ואוהב גר עכ״ל.

ולדקדק בחשבונן בשעת עשייתן שנא׳ ובו׳ ע״ש .וע׳
בקונטרס נפועות ישראל להח״ח זע״ל שגרפם סוף ס׳
שם עולם פ״ח בהערה.

0וייחד לו מעוזה נוספת .י״ל במעת וו אס אהבת
הגר גדול מאהבת ישראל או דאק חיוב לאהוב
הגר גדול מהחיוב לאהוב ישראל ,ואתו אלא מעת

°מודח כיעיאת פערים .ע׳ הל׳ גניבה שם חל׳ י״ב
ובמ״ם שם ,וטור חו״מ ם׳ רל״א ופרישה שם
סעי׳ כ״ה ,ושו״ע שם ,וסמ״ע שם .וע׳ מל״ת רע״א.
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מ״ןן ר״ו ״ואהבת לדמו כטיו״

מצוה רו היא שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו* כאשר נאהב עצמנו,
ושתהיה אהבתו 3וחמלתו לאחיו /כאהבה וחמלתו לעצמו ,בממונו ובגופו
מ'« ר״ו א .כוונתו לאהוב זה את זה ,במו שאנו אוהביה את עצמתו .3 .בר״ח העליר הנוסח מתוקן
עין המלך
•ושתהיה חמלתי ,ואהבתי ,לאהי ,בהסלתי ואהבתי לעעסי" .תנה מלשון •ושתהיה ובו׳" משמע שיש כאן ב• ענינים,
לאהוב את תבידו ,ועור שתחיה אהבתי והסלתי לאמי .ואולי הביאור עפ״י חנתבאו־ בפנים שעיקר הסעוה היא האהבה
בנופו ,והיא בלב ,ושוב הוסיף שנכלל במעוה זו גס שיהא מראה האהבה ע״י חמלתי לאהי בממונו ובגופו ,דהיינו ע״י
נ ,מה נבלל באחי ,אי בעי דווקא אחיו
עשיית תסבת או מניעת תוע ממנו ,וע״ע בפנים ביאורי חשיסות אות ד׳.

ממילא אץ שני פניני מוכמס שייכים אהדדי ,ולא שייני
במצות הונס חוכיס].
[ואף דשיטת הר״מ הוא דכל שאינו נושר השנאה
גלנו ,דהיינו שגילה לו שנאמו גפה ,אינו עובר
נל״ס דלא תשנא ,פי׳ מל״ת ש״ב ,וא״נ לכאורה גם
לדין אפרושי מאיסורא לא נפי להתווכח ממו ,דלזה
סגי כשאומר לו הנפגע דשונא הוא לו .אולם זה אינו,
דמ״מ ניטול עשה דואהנת לרעך כמוך איכא עדיין
נזה ,פי׳ ר״מ נל״נז הנ״ל ,ולק נטי להסוומו עמו שלא
יהא אפילו ניטול עשה דואהנת לרעך .וגם בביטול
עשה איכא דינא דלאפרושי מאיסורא וכמו שהוכיח
נספר שוהם וישפה ריש הלכות דעות ודלא כגינח
וורדים ,ופ״ע נשד״ס אסיפת דיטם מערכה ה׳ סי׳ נ׳
נד׳ה וכמ 3הרג צרור הגזיים].

מ״ע ר״ו

"ואהבת לרעך כמוך"
ענף א :שיטות הראשונים
הנה נפרשת קדושים כתיב "לא תקום ולא חטור אח
בני עמך ,ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י״ע,
י״< ,)1ומזה הוא דמט רוב הראשונים מוט המצות
מצות אהבת ישראל .אולם נגדר מצוה זו נמלקו
הראשוטם ז״ל ,אם הוא אהבה בעצם ,או רק הגדרה
מה מוטל פניי לעשות למנירו ,וכמו שיתבאר
נט״ה לפטט.

ולהשיבו" ,וא״נ גס מנת זה נפיק הדין להתווכח עמו,
דאולי ימנזול לו .ויחק שמצד הפוגע יש משש גס ללאו
דלא תשנא ,שהרי לא גילה לו נפה שהוא שונא אומו,
רק הרע לו ,וממילא פשוט דמייב להתווכח טמו מדין
אסרושי מאיסורא ,דאולי פי״ז יבקש ממט ממילה,
וככל הג״ל.

א) שיטת הר״ט :בר״מ כאן נסהמ׳־צ מבואר
דסנר דהמצוה היא כפשוטו
עצם האהבה ,שצריך לאהוב מנירו כמו שאוהב אח
עצמו ,ומכת זה הוא שכתב הר״מ דכל מה שרוצה
לעצמו ירצה גם לנזנירו ,וכל מה שאינו רוצה לעצמו לא
ירצה גס לסנירו יעו״ש .וק מבואר נר״מ נפ״ו
מהלכות דעות ה״ג שכתב "מצוה על כל אדה לאהוב
אח כל אמד ואמד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך
כמוך ,לפיכך צריך לספר בשנתו וכו׳" ,ומלשון "כגופו"
משמט דגוף המצוה היא אהבת כל אמד כגופו .וטי׳
לקמן דנר״מ הלכות אבל לא משמע כן ,ויתבאר
בביאורי השיטות.

ורצה לפי הנתבאר מיושב הא דנצמוה הנפגע למזור
אתר הפוגע ולבקש ממט למה פשית כך וכך,
אף דלכאורה דין נקשת ממילה מוטלת היא טל מי
שהרע למנירו שהוא ימזור אמריו ,ולא על הנפגע.
אולם להנ״ל י״ל דכיק דמיוב זה לאו מדין ממילה היא,
אלא מדין אסרושי מאיסזוא .ממילא כיק שנידו של
הנפגע הוא לאפרושו מאיסורא [בין לעצמו ובין
לסבירו] בנדון זה ע״י שיפווכמ עמו ,ממילא מל עליו
מיוב זה.

 0שיטת הרטב״ך הנה נרמב״ן בפרשת
קדושים (וקרא י״ט,
י״ז) כתב דלא יתכן לומר דמצות ואהבת לרעך כמוך
הייט כסשטיה שיאהוב אוחו כגופו" ,כי לא יקבל לב
האדם שיאהוב אח מבירו כאהבתו את נפשו" ,ועוד
דכבר אמר רני טקינא בנא מציטא ס״ב ,א ,חייך
קודמין למיי מכריך [כוונתו ,ואי גדר המצוה אהבתו
עופו ממש ,לא יתכן שיהא מיין קודמין ].ולק כתב
הרמב״ז שט ביאוריה נמצוה זו ,מדא" ,שיאהוב סנירו

והנה יפוי׳ נר״מ נסהמ״צ כאן שמשמע שהדין
לאפרושי מאיסורא הוא גס מצד הפוגע,
שיפריש אוחו מעבירה ,שנתב בחמילח המצוה •אבל
_ אנחנו מצווי! שלא נמרה מלא נטזוב זולמיט מאומתנו
'שימרה ,ואם השתדל להמרות ,יויינין אנו להוכימו
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ט״ע ר״ו "ואהבת לרעך בטוך"

המלך

קמז

וכל מה שיהיה ברשותוי אם ירצה" אותו ארצה אני אותו ,וכל מה
שארצהי לעצמי ארצה לו כמוהו .והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעך כמוך
(ייקרא י״ט ,י״ח).
בסזנות ,עי׳ הנחות מיימוני חל׳ דעות ם»ו אות א׳ וסש־כ בזח בפנים בביאורי השיס״ז אוח א׳ ולהלן .ועי׳ באן בנוסח
ה .בלוסר דבר שהוא רועה בו,
ד .כוונתו וכל פח שיש לו.
הערבי ומהדורת קאפח השני׳) •לאחי באמונה׳ יעו״ש.
ו .בלומר דבר שאני רועה שיעשה לי ,ארעה לעשותו לו .והוא כלשון הריס בהל׳ אבל פי״ד
ארעה נס אני שיהיה לו.
ה־א •בל הדברים שאתה רועה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך בהודה ובסעות• יעו״ש.

נכל מנין כאשר יאהוב את נפשו ככל המוג" ,וכוונתו
נראה שהוא ענק משיית המנה לסכירו ,ולא פצם

אהנה ןד5זה לא פיק■ מד כדי שיעור ד״כמוך" וכנ״ל],
דהיינו שיעשה למבירו דברים שהוא היה רוצה שיעשה
איורים לעצמו .ועוד כתב עדר מצוה זו ,דהמצוה היא
מענק המדות ,שישוום סבירך לעצמך ,שכל מה שיש
ליונירו  toיקנא אותו ,אלא אדרבה יאהוב אותו,
וישמח במה שיש לו כמו שהיה שמנו במה שיש לעצמו.
ונמצא מבואר לפי ביאור השני דמצות ואהבת לרעך
כמוך היא ה״מצוח עשה דמדת הקנאה".
ג) שיטת מהרש״א :הנה במהרש״א למס׳
שנת ל״א ,א ,המיר
בלשון שאמר הלל להגר "דמלך פני לחברך לא העביד",
למה אמר לו נלשק שלילה ,דעלך פני ,הוי לים לומר לו
ותרחמיה לחברך כווחך ,וכמו שתרגום נאמת שם׳-
נאונקלם .ומיישב המהרש״א דמשמע לים להלל דקרא
לא איירי אלא נכי האי גוונא ,דהרי ממילת הפסוק
הוא לא מקום ולא הטור ,וטלה קאי ואהבת לרעך,
שלא תעשה לו רעה מכל דפני לך ,אבל לגבי לעשות לו
מונה ,לא קאמר ואהבת לרעך כמוך ,כדאמריק חייך
קודמק לחיי אתיו .ומוכיח כן מדברי התרגום יונתן בן
עחיאל שכתב "וחרחמי לחברך ,דמן אנת סני לך׳ לא
מעביד ליה* טכ״ד .ומבואר מדבריו שמכם קושיח
הרמנ״ן הנ״ל מתייך קודמק ,פירש דמצות ואהבת
לרעך כמוך ,הוא רק בשלילה ,שלא יעשה הרע לחנירו,
אבל משיית הטוב לא נאמר נמצוה זו.

רעוץ ביראים השלם פי׳ רכ״ד שכנראה דכחב נ׳
שיטות הנ׳יל ,דהיינו שיטת הרמנ״ן דהמצוה
היא עשיית הטבה ,ושימח מהרש״א בביאור חיב״ט
דאינו אלא מניעת הרע .שכתב שה שמצות ואהבת
לרעך כמוך ,היינו "שלא למשות לו ולא לאמר דבר
המסור ללבו וכו׳! ,ופי׳ שם נחופפות ראם דהיינו דבר
שנוגע ללבו של אדם ומצטער מזה ].והיינו דאמריק

נשבח ס״ב דמלך סני למברך לל^זטביד" יפו״ש .וכתב
נתוטפות ראם דמטאר דלפי סי׳ זה המצוה היא
מניעת הרפה והפסד יטו״נג ושוב כתב היראים "ט״א
!ענק אמר] למדנו מכאן שמצווים ישראל לאהוב את
חבריהם להיות בלב טוב זה עם זה וכר" ,וכתב
בתוספות ראם דנהע״א מפרש רניגו ואהבת בפועל
ממם ,דיפשה לו טוב ולא רק מניעת רמה יפו״ש .ויתכן
לומר דשיטח היראים הוא דחרמי אימנייהו נמצום זו,
נק מניעת רע ,ונק עשיית הטוב ,דלפק פנק אמר אולי
כוונתו דיש בזה גם ענק אמר.

ד) שייטת התום’ :הנה במום׳ סנהדרק מ״ה ,א,
נד״ם ברור לו ,כתב די״מ
דמצות ואהבת לרעך כמוך לא שייך מחיים ,דהרי
קיימ״ל דמייך קודמק יעו״ש .ומבואר בפשטות בשיטת
החום׳ דמדאמריק שה עמרא דילפיק מקרא״דואהנש
לרעך דנמייני מימת ני״ד איכא דק לברור לו מיתה
יפה ,דלכאורה כיק דפשטיה דקרא מתפרש כפשוטו
להתנהג ברעהו באהבה ,מהיכא מימי למידרים קרא
בחייבי מימות ,דמן הסברא היה נראה דנמייבי מימות
לא ידרוש פנק אהבת רפים ,שהרי פוסק ברעתם
להמיתם ,ולמם ידרוש להקל נהה גופא מכח ואהבת.
ומזה הוא דהוכיח החום׳ דמצוח לרעך לא קאי כלל
מחיים ,דהרי דרשיק ומי אחיך עמך ,חייך קודמק ,ולק
דרשו אותו לענק לאחר מימה ולהקל נמיחחס ,יעוי׳
סה נגרי״ע ז״ל מ״א דף קמ״ג ,טור ג׳.

רעף* בגרי״ע שם קמ״ד טור נ׳ 2כחנ דלפי השום׳
פשוט דאף דקרא הוא רק אלאחר מיתה ,מ״מ
שוב שמעיק דק״ו שחייב לאהוב כל ישראל בחייהם
ימו״ש .אולם בדעת רנינו יונה נראם מבואר דרק
לאחר מיתה למוד הוא דאיכא חיוב .דנמם׳ סנהדרק
כשב כחום׳ הנ״ל דקאי אלאמר מיתה .ונפ״ב מאבות
מ״י כנראה דאזיל □ה לשיטתו ,שכתב בהא דאימא
במשנה שם יהי כבוד מברך חביב עליך כשלך ,דהיינו

ס3ר המצוות לרמב״ס  -מצוות המלך  -ג צימענט ,עיריאל  pיעקב דוד עמוד מס 157הור0ס ע״י תמת אוצר החכמה

—קפח

מצות

ט״ע ר״ו  yrb rarwכמוך"

מהלבוח ייו אין ,והוא מדרן המוסר יעו״ש .ונבר
נתקשה בספר ממק ברנה [דף כדגן למה לא תי׳ דהוא
סדק חורה נכלל ואהבת לרמך כמון יעו״ש .ומבואר
דליכא בוה דק ואהבת לרעך נזה ממיקר הדין,
ובפשטות השעה דלשיפתו הוא דמצוה זו לא נאמר
מנוייה .ממתה מבואר דממייס ליבא אוחו מלוה כלל,
ואפילו מניו הק״ו לא הוי ,ורק נדרך המוסר למרד.

ענף ב :מקור השיטות
< n1"Wנקרא נתיב ואהבת לרסן "כמוך" ,ובנראה
דמזה מונית הר״מ דהמצוה היא לאהובו
מופו ,אולם לפאר הראשוניס דאק במצוה זו מצות
אהבת נפשו מופו ,צ״ב בכוונת "כמוך׳ .ועי׳ ניראיס
השלם סי׳ רכ״ד שנתב בביאור הראפק ,ומצות ואהבת
לרעך היא שלילת מסשה רע ,ומק שלא יאמר לו דבר
המצטמר לו .וסל זה הוסיף היראים וני תשאל וכי
נביא אני לידע אחה דבר מצטסר לו ,לק נתיב
"במוך׳ ,בלומר שממך תלמוד ,דהיינו דבר שאתה יודט
שמסור ללבך ,שאתה מצטער ממנו ,אל ידבר בזה
למבירו יעו״45
 0דעה נרמב״ן מונינו שיטתו בג׳ פנים .מדא דלא
יקבל על לב האדם שיאהוג אח תנירו
כנפשו ,ועוד דקיימ״ל ברני טקינא דחייך קודמק.
וטונח קושיא הב׳ הוא לכאורה דאי נימא דכמוך
כוונתו מופו ממש ,א״כ גם לטנק מסירת נפשו ,למה
קדים מסבירו .אולם נדסת הר״מ י״ל דאף דלטנק
אהבה נוייב לאוהבו כנפשו ,צר מ בדק מסירת נפשו יש
דק פני ,דומי אמין עמך ,מיק■ קודמק ,והיינו דלענק
מסירת נפשו גזרה תורה שהוא סייב מל נמירת והצלח
נפשו קודם שמירת והצלת נפש מנירו ,ואק בזה התירה
לאהבת למבירו ,דהא דמציל נפשו קודם אק זה מכח
אהבת נפשו ,אלא דכך גזרה חורה וכמו שנתבאר.

ענף נ :ביאורי השיטות
א) דעה בעיקר שיטח הר״מ צל״ע מהלכות דעות
הנ״ל מבואר דהמצוה היא עצם אהבה,
שמצוה לאהוב כל אמד מישראל כנפשו ,מדכחב הר״מ
"מופו" .ואילו בפי״ד מהלכות אבל ה״ 6כתב הר״מ
"אע״ס שכל אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך
כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיענו אותם ל!
אמרים ,עשה אמה אותן לאחיך בחורה וגמצות" ,הרי
דהגדרת מצות ואהבת לרעך הוא משיית הטוב למבירו,
ואולי ליכא דת בעצם האהבה.
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רעדד יש לפיק ,שבהלמת דעות נתב הר״מ "מצוה
על נל אדה לאהוב את כל אמד ואחד מישראל
מופו שנאמר ואהבת לרעך נמוך ,ומשמע דלכל
ישראל ממש אינא מצוה זו ,בק צדיק בק רשע [כל
שהוא עדיק בנלל שה ישראל ,עי׳ לקמן אוח ה׳] ,אולם
נהל׳ אבל הנ״ל כתב הר״מ "ואהבת לרעך נמוך וכר
עשה אחה אותן לאמיך בתורה ובמצות" ,הרי רק
לאחיך במצות אינא מצות ואהבת .ועי׳ בהגהות
מיימונית בפ״ו מהל׳ דעות שם אוח א׳ שכתב על
הר״מ דדוקא רען במצות אבל אדם רשע שאינו מקבל
תוכחה מצוה לשנאתו יטו״ש ,אולם נר׳׳מ גופא מבואר "
דעל כל אמד ואמד איכא האי מצוה ,ונמצא
דסותר משנתו.

מגות שנאת רשעים
 0רהנראה ,פפ״י מה דיש להעיר בעיקר הסוגיא
דסנהדרק נדה ,א ,הדל ,דילפיק
מואהנח לרעך לחייבי מיתות ני״ד לברור לו מיתה
יעה ,דלכאורה כיק דרשע הוא ,ורשע הלא מצוה
לשנאותו כמבואר נפסנויס קי״ג ,נ ,א״נ מה שייך נלל
גבייהו דק ואהבת לרעך .והנה לזה היה אפשר לומר
דהמצוה לשנאוחו הוא רק כשאינו מקבל תוכחה
כמבואר בהגהות מיימונית הדל ,אבל קודם תונחה
יש מצוה לאהוב גם רשע ,ולק יתכן מצות ואהבת לרעך

גם במי שהוא רשע[ ,ונדע במזו״א יו״ד הי׳ 5׳ אות
כ״ח בשה הגר״י מולק שלק בזה״ז שאק אנו יודעק
להוכיח ,הוי כל רשע כקודם תוכחה ,וממילא יש מצות
ואהבת אף לרשעים יסו״ש] .אולם עדיק צל״ע במי
שנחמייב מיתה נבי״ד שהיה לו התראה ,דלנאורה
התראה הוא כדק חוכמה ,א״כ ברשע כזה צ״ע למה
נוררק לו מיתה יעה מדק ואהבת .ועוד דאסילו תימא
דהחראה צא משיבי כדק חוכמה ,מ״מ הרי נר״מ נהל׳
דעות לא מילק בק קודם מוכסה או לאסר חוכמה,
וכתב סתם דאיכא מצוה לאהוב כל אמד ואמד
מישראל ,דמפמע דרשע בכל אוק איכא מצוה לאהוב
אומו ,לזה צ״ט הא רשע מצוח לשנאחו.

ובירתו* קשה למה שכתב ברמ״ה בהנהדרק נ״ב ,נ,
בהא דילפיק מואהבת לרעך דק דנורר לו
מיתה יעה" ,ומסרקינן אמר קרא ואהבת לרעך נמוך,
וכל הינא דנמיב רעך משמע ישראל ואפילו רשע
פנמסייב מימה אחה חייב למזור אסר זכותו לברור לו
מימה יפה .ויש לפרש רעך לשק רעים שבך שנחמיינו
מיסה ,ברור להם מיתה יפה" .הרי דבגוף הקרא
דואהבת מבואר דגם לרשע ^יכא האי מצוה .שלשת
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רעך היינו נק צדיק ונק רשע יפו״ש .וצ״ע היאך קאי
הפסוק גופא גה ארשעיס ,הלוא לרשע איכא מצוה
לשנאותו .ועי׳ גרי״פ דל שה בדך קמ״ד מור א׳ דכחב
דאק לומר דכוונח הרמ״ה הוא לרשע שהורגין אוחו,
וכרשע כזה דרשיק מדכחיב ונקלה אחין לעיניך ,כיון
שנקלה הרי הוא כאחיך ,דהרי אגיי כסנהדרין מ״ז ,א,
סכר דרק כהרוגי מלכות כיק דשלא כדין מיקטלו הוה
להו כקן^ אכל הרוגי כ״ד כיק דנדק קא מקטלי לא
הוי ליה כפרה יעו״ש .מפתה לאניי היאך ישכן דין
ברור לו מיתה יפה .ועוד ,דבשירוצו הב׳ כתב הרמ״ה
דגוך הקרא קאי רק לרשעים ,א״כ בזה ודאי תמוה,
הא לרשעים מצוה איכא לשנאתם.

שנאה מדין תמחה
נגרי״ם דל שס שנתב דהא דנרשע מצוה
ג>
לשנאותו ,היינו דוקא בעודו נמייה ,ומשום
חוכמה ,דפל ידי כך אפשר שיחזור למוטב וכדמשמע
מפניני דקרא ,אבל לאתר מיתה או כשהולך למות לקבל
עונשו ,אפשר שהזהיר עליו הכתוב להתנהג עמו
באהבה ולברור לו מיתה יפה מכ״ד יטו״ש .ולימדתי
מתוך דבריו ,דנאמת גם לרשע איכא מצות עשה
דואהבח לרעך ,רק דמדק חוכמה בעיק להתנהג כאילו
הוא שונא לו ,כדי שיחזור בחשובה .והיינו דנלב עדיק
מייב באהבתו ככל שאר ישראל ,ורק לענק עשיית
פעולת המנה מדן ואהבת לרעך ,נזה נאמר דמצוה
לשנאוחו ,ומהלכות תוכחה ,כדי שיחזור[ .ושו״ר כפק
זה נחועפוח ראם ביראים השלם סי׳ קצ״ה אוח ר
בשה מהרש־׳ל].

ויסוד לזה ראיתי מניאק מלשק הר״מ בסי״ג
מהלכות רוצח הי״ד ,שכתב שם "השונא
שנאמר בחורה וכו׳ כגק שראהו לבדו שעבר ענירה
ומ׳ הרי זה מצוה לשונאו עד שיעשה תשונה וישוב
מרשעו" .וצ״ב נמה שהוסיף הר״מ "עד שיעשה
תשונה וכר" ,וכי ס״ד דלאמר שמשה תשונה עדיק
מצות לשנאו ,הא כנר אינו רשע .אלא נראה דלא בא
הר״מ להורות שיפור המצוה עד היכן המצוה נוהגת,
אלא כוונת הר״מ להורות יסוד המצוה דשנאה ,ועל ק
כתב מד שיעשה תשונה ,דהיינו תכלית המצוה היא
שישנא אוהו עד שישוב ,דהמצוה לשנאתו מדק תוכחה
היא ,ולק כשישוב בחשובה אק זה רק דעי״ז שוב לא
שייך מצוה זו ,אלא דכזה כנר קיים המצוה ,והבן.
וכן מבואר מעיקר הסוגיא בפסחים קי״ג ,נ ,דרב
נמק בר יצחק סבר דלא רק דמותר לשנאתו אלא
דגם מצוה איכא בשנאת הרשעים יעו״ש .ולכאורה
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קמט

צל״ע מובא ,דאה״ג דהלאו דלא תשנא את אחיך בלבבך
ליכא כיק שהוא רשע ,מ״מ מנלי׳ דמצוה איכא
לשנאתו .אלא הביאור דהמצוה היא מדק תוכחה,
דעיי׳ז אולי יחזור .וכן ביארו במה שנתב בחינוך מצוה
רל״ח דהמצוה לשנוא הרשעים הוא רק לאחר שנוכיח
אותם ולא קבלו למזור יפו״ב והנה לא מצינו נשאר
הדינים כשנוהגים עמו בתורת ישע ,דיהא מקדים לו
דק חוכמה ,ונר ש בדק שנאת רשעים .והביאור כנ״ל
דהמצוה לשנוא הרשעים מדק חוכמה היא ,ולק רק
אם כנר פשה עיקר הדק תוכחה ,ולא מזר ,אז דינו
למשות התוכחה השנית דהיינו השנאה ,דאולי עי״ז
עכ׳׳פ ייסור.

 0ומבואר מכל זה דחלוק מצות משה דואהנת
לרעך באחיך בתורה ומצות לאחיך
שאינו בחורה ומצות ,דאך דלשניהס איכא המצוה בלב,
דהיינו עצה אהבה לאהוב אותם כגופו ,דלענק זה
נכללו כולם נקרא דואהבת לרעך כמוך ,מ״מ להיטיב
לחבירו ,בזה מלוקים הס ,דרק לאחיך במצות הוא
דאיכא הדק גס להיטיב לו ,אבל ברשע אסור להיטיב
לו ,ומדק תוכחה כדי שיחזור וככל הנ״ל -ובביאור
הדבר י״ל דניסוד הדק מצות ואהבת לרעך היא פצה
אהבה ,וכדמשמע מהר״מ בסהמ״צ ונהל׳ דעות הנ״ל
דאהבה היא שיאהוב אבירו כנפשו ,אלא דהאוק
שמראה אהבתו ,היינו כשמטיב לו ,אבל גס נזה יסוד
המצוה היא אהבה מצמית[ .ויש לפיק לפ״ז במטיב
לחנירו ,אבל היא מתוך שנאה ,אם קיים מצוה בזה].
מעתה סבר סר״מ דנרשע אך שמצות ואהבת לרעך
נוהגת גם לו ,מ" מ להראות לו האהבה אסור

מדק תוכחה.
טעתה י״ל דמה הוא דחלוק מה שכתב הר״מ נהל׳
דמות למש״ב בהל׳ אבל .דנהלמח דעות
דכחב "מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד
מישראל" ,דכלל נזה גם הרשמים ,א״כ קאי שם רק
לענק האהבה בלב ,דהיינו גוך האהבה בלא להמיבו,
דרק בזה נתמייבו לרשעים ,ממילא שה לא הוסיך
דמצוה להטיב לו כאשר הוא רוצה שיטיבו לו אמרים.
אבל בהל׳ אבל דקאי להדיא רק לאחיך במצות ,שם
כתב נגדר המצוה "כל הדברים שאתה רוצה שימשו
אותם לך אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך בחורה
ובמצות" ,דנאחיך במצוה איכא גם דק העבה מק
מעיקר הדק דאהנה בלב[ .אלא דצל״ע לפ״ז ביותר הא
דכתב הר״מ בהל׳ דעות "ומצוה לספר בשבחו" ,וכי
מצוה להפר בשבח הרשע ,והר״מ הרי כתב כל אחד
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ואחד מישראל ואולי ל5דדק קחני ,וענק סיפור בשבחו
היינו רק לאחין במצות ,וצ״ע].

רשע ואפיקורס
 Pהמק יפוי׳ בפיכמ״ש להר״מ בהקדמה לפרק
סלק ,שלאחר שהביא הי״ג פיקריס נחב
"וכאשר יאמץ אדם אלה היסודוח מלם ונחברר בה
אמונחו בהם ,הוא נכנם גכלל ישראל ומצרה לאהבו
ולרחם פליו ולנהוג סמו גכלל מה שצוה הש״י איש
למבירו מן אהבה והאמוה ,ואפילו פשה מה שיכול מן
הפבירוח מחמס המאוה ונו׳ .וכשנתקלקל לאדם יסוד
מאלה היסודוס ,הרי יצא מן הכלל וכפר נמיקר,
ונקרא מין ואפיקורס קיק בנטיעוח ,ומצוה לשונאו
ולאבדו וכו׳" .ומבואר דהמצוה לשנוא הרשעים הוא
רק כשכסר בעיקר היסודוס ,אבל רשע שעבר לחיאבון,
מצוה לאהוב אוחו כשאר ישראל[ .ונאמח ק הוא
הלשון בר״מ הל׳ דעוה שנשב מצרה לאהוב כל אחד
ואחד מישראל ,הרי שדייק דעכ״פ הוא מכלל ישראל].
והקשה הספן סיים באהבה חסד נחיב החסד פ״ג סוף
אוח ב׳ ,מהא דכחב הר״מ בסי״ג מהל׳ רוצח הי״ד
הנ״ל "השונא שנאמר נחורס הוא מישראל וכו׳ ,והיאך
יהיה לישראל שונא מישראל וכו׳ ,אמרו חכמים כגון
שראוהו לבדו שעבר מבירה ,והסרה בו ולא הזר ,הרי
מצוה לשכואר פד שעשה חשובה ויחזור מרשעו",
דמשמס דבכל רשע איכא מצוה לשנאתו ולא רק
בכופרים.

ולמי

פנים" שממחה הרשע שונא אוחו ,ומכיון שכן ניחוסף
לו גם להצדיק עוד שנאה להרשע ,ושנאה זו כנר אינו
שנאת מצוה .וכעין זה ראיתי בשם סער טל חורה שם
בפסחים בביאור דברי החום׳ .מעסה י״ל שרק ברשע
דפלמא ,בזהו דרק שנאה דמצוה היא מוחרח ,ולא
שנאת הגברא שנפשם פ״י כמים פגים אל פנים ,אבל
נאפיקורס ,מוסר גם אותו שנאה נוספת ,וכן הביא
שם נמל חורה בשם הגרש״ז ז״ל שבכוסרים נאמר
חכליח שנאם שנאתם ,דהיינו שמותר לשנוא גם הגברא
שנו ,יפו״ש.

[והנה להלכה □ה ,יעוי׳ נשו״ע יו״ד סי׳ רנ״א
נרמ״א סעיף נ׳ דרשע לחיאבון אינו מחויב
לפדוחו ,ונפשמוח הדין כן גם נשאר פניני המנה.
אולם נפסחי חשובה שם סק״א האריך לבאר פפ״י
הבכור שור דלהלכה אינו ק ,אלא דכל שהוא רק
לסיאבץ עדיין הוא במצות להחיותו ולהלראשו יפו״ש.
וק עסק הספן סיים נפער אהבח חסד דיני מצות
הלואה פ״ג סעיף נ׳ יעו״ש .והנה בדעח הרמ״א
דסנר דנרשט לחיאנון ליכא מצוס גמ״ס ,י״ל דקאי
נשיעח הר״מ הנ״ל [וכמו שציין הרמ״א דזהו שיפת
הנ״י נדטח הר״מן דברשע אף דעיקר מצוח ואהנח
לרעך קאי גם לו ,מ״מ להטיב לו ליכא ,וממילא ליכא
מצוח גמילת חסדים לרשע אפילו לתיאבון .וע״ע בנתיב
כחסד שם םק״נ מש״כ נשם הגר״א דגם כר״מ
סנירא ליה דמיינין להמיוחו ,וצל״ע עוד בכל זה].

מ״ע מדרבנן ,בכלל ואהבת

הנחבאר י״ל ,דבאמס גס לרשע איכא מצוה
דואהבח לרעך ,וכמו שכתב בהל׳ דעוח ,והא
דנחב נהל׳ רוצח דבכל ישע איכא מצוה לשנאוסו,
היינו מדין חוכסה בלבד ,וכלשון הר״מ שם שהמצוה
לשנאו הוא עד שיעשה חשובה וכג״ל ,ולק רק להפיגו
הוא מאסר ,אבל בלב עדיין נשאר סמצוה לאוהבו.
אולם במי שכנר כפר נהי״ג מיקרים ,דנזה יצא מכלל
ישראל ,שוב ליכא מצום כלל לאוהבו ,ונשאר אצלו
המצוה לשונאו מעיקר דק שנאה [ולא מדין חוכחה],
וכמו שסיים הר״מ שם נפיהמ״ש "ומצוה לשונאו
ולאבדו ,ועליו נאמר הלא משנאי הי׳ אשנא".

 0הנה ז״ל הר״מ בריש סי״ד מהלכוח אבל "מצוס
עשה של דבריהם לנקר חולים ,ולנחם
אבלים ,ולהוציא המח ,ולהכנים ככלה ,וללוח
האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי הקבורה וכר .ואלו
הן גמילח חסדים שבגופו שאץ להם שיעור .אס״פ שכל
מצוח אלו מדבריהם ,הרי הן נכלל ואהבח לרעך
כמוך .וצ״ב מובא ,כיץ דבץ כך הן בכלל מצוח עשה
דאורייחא דואהבח לרמן■ כמון ,למאי עשאום חז״ל
למצוח עשה מדבריהם.

והנה בפשוטו י״ל עוד וכעץ הנ״ל ,דהסילוק נץ
ישע דטלמא למי שכבר נעשה אפיקורס ,הוא
עפ״י מש״ה הגר״י בלאזר ז״ל [הובא בלב אליהו
בראשינו עמוד ק״ס] בביאור דברי החום׳ פסחים
קי״ג ,ב ,הנ״ל ,דאף דלכל רשפ איכא מצום לשנאמו,
מ״מ היינו רק סל כמעשה שעשה ,שזהו שנאח מצוה,
אלא דע״י ק ניחוסף עוד שנאה מכס "כמים פנים אל

ובשם הגרי״ד סאלאווייציק ז״ל שמפחי [וכ״ה
נברכח אברהם נדרים ל״ט ,נ ,וט״ע שם]
דהנ״מ הוא לסנין דין קדימה ,דאף דבכל מעשם כמנה
שיעשה לסבירו יקיים מצוח ואהנח לרעך ,מ״מ נפגע
נ׳ מנינים שעליו לעשוח ,אמד מהני מצוח שקבעו חז״ל
וגם סשייח המנה בעלמא ,דין קדימה היא למעשה
שקבעו סז״ל למצוח עשה.
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מ״ע ר״ז אהבת הגר

קנא

מצוד! רז היא שצונו לאהוב את הגרים ,והוא אמרו יתעלה ואהבתם את
הגר (יברים י ,י״ט> .ואע״פ שהיה נכלל בזה עם ישראל באמרו ואהבת לרעך
כמוך (ויקרא י״ט ,י״ה)א ,שזה הנר גר צדק ,אבל מפני שנכנס בתורתנו,
הוסיף האל אהבה על אהבתו ,3וייחד לו מצוה נוספת ,כמו שעשה
 .9בו״ח העליר ■הוסיף הקל אהבה ,וייחד לו גהנוזז רבו".
מ׳ע ר״ו א .עי׳ לעיל נדע ר״ו בזח.
עין המלך
מלשון הד*ס באן משפע שהיא אהבה יהירה ,לא רק נהנות נוספה .ועי׳ בפנים ביאורי השיסות אות ג׳ שמפורש בן בר־פ

והנה לפי הנחבאר י״ל עוד ,דהנה נתבאר בשיטה
הי״מ דהמצוה דואהבה לרמך כמוך היינו
עצם אהבה שאוהגו כגופו שהיא בלג ,אלא דמזה
ניתוהף גם ענק המנה ,טי׳ אות ד׳ ,מפהס י״ל דגם
אם אוהב יובילו בלבו ,אנל לא משה לו שום ממשה
הטבה ,אולי ליכא ביטול משה נזה ,וצ״ע .מעתה י״ל
דלק עשו נזז״ל לעניניס אלו הורת מצוה ,שמעכשיו כל
שלא עשו הגי מעשים פרטיים [אף שאהבו כנפשו] לא
קיים המצוה.

מ״ע ר״ז

אהבת הגר
ענף א :שיטות הראשונים
הנה מצות אהבת הגר כתוב בחורה בשגי מקומות,
חדא נפרשת קדושים "כאזמז מכם יהיה לכם
הגר הגר אחכם ,ואהבת לו כמוך ,כי גרים הייתם
נאק מצרים" (ויקרא י״ט ,ליק .ועוד נפרשת עקב
"ואהבתם אח הגר כי גרים הייתם נאק מצרים"
(דברים י ,י״ע) .והנה רוב הראשונים מנו מצות אהבת
הגל מהפסוק בפלשת עקב ,ויתבאר מעמם בהמשך
דברינו .והנה אף דכל הראשונים ז״ל מודים שיש מצות
אהבה נגר ,מ״מ נמלקו לענק מנץ המצות ,אם היא
נמנה במנין החרי״ג ,וכמו שיתבאר בט״ה לפנינו.
א) שיטת הר"נג הר״מ כאן וק בפ״ו מהלכות
דעות ה״ד כתב דאף דגם
אהבת הגר נכלל במצות ואהבת לרעך נמוך [אשר מנה
במ״ע ר״ו ,1מ״מ ים מצוה גוססת נמגין המצות לאהוב
את הגר ,ומקרא דואהנחם אח הגר ,ונמצא דנאוהב
את הגר קיים שחי מצות פשה .וכעיקר שימה זו כתב
גס במינוך נמצוה תל״א ,והוסיף דלק המצער אח הגר

מנטל נ׳ מצות פשה ,ועי׳ לקמן אות ג׳ עוד
בדעת החינוך.
 )5שיטת הרס״ג :הנה הגרי״פ ז״ל נמ״פ פ״ב
כתב דהרס״ג מולק על
הר״מ □ה ,והובר דניק דגם אסנת הגר .נכלל
במצות ואהבת לרעך כמוך ,שוב אק מונק אהבת הגר
גמצוה בפני פצמה במנק המצות ,דאק נסקוחאינעשה
זו אלא כדי להוסיף עשה יחירא בגר צדק יטו״ש.

והנה גס הרס״ג מונה נגר מצוה מיומדת ,אולם
לענק אמר ,והיא מקרא בפרשת קדושים
"כאזרמ מכם יהיה לכם הגר הגר אחכם" ,וכמבואר
בלשק הרה״ג נמצוה ס״ב "גרי צדק כאזרמ׳י ,וכוונתו
נמצוה זו ביאר הגרי״ס ז״ל "דכל גר שנתגייר וקבל
עליו את כל דברי התורה ,תיינק אט להשוותו לכל
משפטיו ודיניו לישראל גמור .ואם נמנעו ב״ד מלדק
אומו לכל דבר כישראל גמור ,וק כל אדם שהתנהג מם
הגר שלא כמו שטהג עם אחד מישראל ,הרי זה עובר
נעשה זו דכמיב נאזרס מכם יהיה".
ג) שיטת החינוך :הנה בחינוך נמצוה חל״א
כתב כדעת הר״מ בעיקר
המצוה דים מצוה נוספת לאהבה בגר ,אלא דסייס
"ועובר טליה ומצער אומה או שמחרשל בהצלת ממונם
או שמקל בכבודם מצד שהם גרים ואק להם פוזר
נאומה ,גימל פשה זה" .ומבואר מדבריו דהניטול
עשה הוא רק אם מצער אותו או אינו מכבדו מכת
שהוא גר ,אבל אם איט מכבדו או מצערו החם[ ,אף
דמצוח ואהבת לרעך כבר ביטל נזה] ,אק □ה ניטול
פשה דואסנתס את סגר .אולם מדברי הר״מ
בתשובותיו [הובא דבריו לקמן] משמע דבמצפר הגר
עובר בכל אופן ,טי׳ לקמן בביאורי השימות אוח ה.,
{ויעדי* בסימן־ שה שהוסיף "וים לט ללמוד מן
המצוה הקרה הזאת ,לרמה על אדם שהיא
נעיר שאינה ארן מולדתו ונר ,ולא נעבור מליו הדרן
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קנב

מצות

המלך

ט״ע ר״ז אהבת הגר

באזהרת ולא תונו ,ואמר וגר לא תונה (ויקרא כ״ה ,י"!) .והתבאר מלשון הנמראי
שחייבין על אונאת הנר משום לא תונו ,ומשום וגר לא תונה .גם אנחנו"
חייבין באהבתו משום ואהבת לרעך ,ומשום ואהבתם את הנר .וזה מבואר
אין ספק בו ,ואינו יורע אדם ממי שמנה המצות שסכל זה .וברוב
 .1בר״ת חעליר •כמו שעשח באזתרת באונאתו® ,אגור ולא תונו אי® את ענויתו ,ואפר וגר לא תונו)•.
בתשובות.
ת .בריח חעליר •ובן נס בן אנו תייבין באתבתו■•
ד .בבא מביעא נ״ס

נמצאנו אוחו יחידי ורחקו מפליו מחריר ונו" ,יפו״ש.
וצל״ס א® כוונתו פגה זה היא מעיקר המצוה ומלל
נו ,ולכן מי שאינו מרמס פליו ניטל הפשה ,או שהיא
רק מדרכי המוסר ,וצ״פ].

ה שיטת ר״י אברגלונה

הנה יפוי׳ «רי״ם
דל סוף פשה י״ט
נח״א דף קמ״ז טור ד׳] שהניא נשם אזהרות רני יצחק
נר ראונן אנרגלוני פכתנ "יחסה נצלנם גר הנא
להתגייר ,נאומרו בך ה׳ מסיחי ,יקבלוהו ויודיעוהוקצת מצות קלות וחמורות וכו" ,ופי׳ הגרי״ט דל דסנר
רני יצחק אנרגלוני דנכלל מצוין אהבח גויס מללח גם
המצוה לקגל גרים להכניסם חחת ננפי השכינה
יפו״ש[ .אולם יפוי׳ נסי׳ נתיג מצותיו שס טל אזהרות
רני יצחק אנרגלוני נדף מ״ו ,א ,שכחנ ואגב אורחה
הודים קצת מדיני גר דנא להתגייר והוא מובן יפר׳ש,
ומשמע דסנר דהמצוה הוא רק אהבת הגר ,ורק אגב
זה כתב דק קבלת גרים ,ולפ״ז אינו מבואר דקבלת
גרים מלל במצות אהבת הגר ,ואולי ליכא מצוה
בקבלת גרים].
וע״ע בזוהר הרקיע פשק סי׳ כ״ח שגס הוא סבר
דקנליו גרים מצוה היא ,ולק הקשה שם למה
לא מנו מוני המצות מצוה לקבל גרים נמנק המצות,
ומוכיח מיבמות מ״ז ,נ ,דיש מצוה בזה ,דאיתא שם
מלק אותו מיד משוס דשהויי מצוה לא משהיק יפו״ש,
ולק כיזב "מצוה זו [לקבל גרים] ואוי להמנות
מיוחדת" .אולם בסוף ססרו נשמסדר משבק המצות
מסופק אם הוא מצוה בפני עצמו ,דאולי נכנם הוא
בכלל מצות מילה וטבילה של ק ישראל ,יעו״ש וכמה
שכתבנו במצות המלך פשה ג׳ ביאורי מיטות אות ו׳.

הנה

ענף כ .מקור השיטות

לטיקר המצוה .והביאור נזה פשוט דפל קרא בפרשת
קדושיה "ואהבת לו כמוך (ויקרא י״ס ,ל״ד) ,איחא
נתו״נ שס [במלבי״ם אוח ס״ג] "ואהבת לו כמוך,
כשם שנאמר לישראל ואהבת לרעך כמוך ,כך נאמר
לגרים ואהבת לו כמוך׳ ,ומשמע דקרא הנ״ל אינו אלא
לרבות הגר בהדי מצות אהבה דכל ישראל ,א״נ והו
הלימוד דגה גר נכלל במצות ואהבת לרמך כמוך ,אבל
אק בזה מצוה מיוחדת ,ורק מקרא דפרשת עקב ילפיק
המצוה המיוחדת ,וכמו שיתבאר לקמן בדברינו[ .אלא
חה גופא יש לפיק למאי בטיק קרא לרבות הגר בהדי
ישראל ,חיפוק ליה דרפך גופא כולל גר כמו ישראל
נמו שכתב בר״מ הלכות דפום הנ״ל ונחינוך מצוה
תל״א ,ופ״פ מלני״ם נם׳ ויקרא אות קצ״א באריכות,
דנמקום שנאמר בני ישראל בפיק קרא לרבות גרים,
אבל אי לא כתיב בני ישראל ,אז גם גרים נכלל ולא
צריך רבוי מיוחד להם יפו״ש ,א״ב כאן דנתיב רפך,
לכאורה גרים נכלל אף בלא לימוד יתירא].

אולם

יסוי׳ נמהרש״ל בביאורו פל הפמ״ג מ״ע יי,
והובא ככרית משה שם ,שכתב דמה שכתב
הסמ״ג שבגר יש שחי מצות פשה היינו "פי׳ ואהבת
לרעך כמוך ,ואהבת לו כמוך ,אבל "ואהבתם אח הגר"
שהוא במשנה חורה ,אינה מצוה בפני עצמה וט",
ומבואר דלא פירש כשאר הראשונים דל .ולכאורה
צל״ט מובא דבחו״ב הנ״ל מבואר דקרא דואהנת לו
כמוך אינו אלא לימוד דגם הגר הוא כישראל ונכלל
במצות ואהבת לרטך כמוך וכנ״ל ,א״כ למה מנה נגר
פחי מצות לדעת מהרש״ל .וע״ע ביאורי
השימות אות ד.

ענף ג :ביאורי השיטות
א)

הנה

נעקר שיטח הר" מ דמונה ואהבתם את

הגר למצוה בפני פצמה ,לכאורה צ״ב ,מה
כנר הקדמנו דמצוח אהבת הגר כתיב ב׳
א)
ניחופף בזה שהוא גר ,דהרי גם הגר נכלל בדק רק•
פעמים בתורה ,בפרשת קדטים ונפרשת
וכמו שנתב הר״מ והחינוך ,א״כ אק זה אלא אוחו
פקב ,ומ״מ מנו רוב המפרשים מקרא דפרשת פקב
ספר המצוות לרמב״ם  -מצוות המלך  -ג צימענט ,עזריאל בן יעקב דוד עמוד מס 162הו1ססע״י^^ן אוצר החכמוז

מצות

ט״ע ר״ז אהבח הגר

sp

המדרשות בארו שהאל צונו על הגר כמו שצונו על עצמוי ,אמר ואהבת
את ה׳ אלהיך (דברים ו ,ח) ,ואמר ואהבתם את הגר.
ו .עי׳ ד״מ פ״ו דעות ת״ד  marעל אתכת תגר כמו שעות על אחבת שמו ,שנאמר ואזזבת את ח׳ *לקיו ,חקב״ח עצמו
אוהב גרים שנאמר ואוהב גר" יעריש.

המצוה דואהנח לרען ,אלא דנכפלו ,ומנלי׳ למנוח צווי
כזה כמצוה גפני עצמה .והגרי״ם דל הנ״ל במ״ע פ״ב
כתב דזהו באמת מעמא דהרס״ג שלא מנה ואהגחם
את הגר למצוה בפני עצמה .והנה אך דמסתבר דכיון
שיש בגר משוס ב׳ ציווים ,יהא להגר דק קדימה לשאר
ישראל ,וכגק שנא לפניו ישראל וגר ,ויש ^נולחן
לקיים מצות אהבה רק עם אמד מהם ,מסחנרא ד־הגר
קודם דהרי יש לו ב׳ ציוויה הר׳ ל ,קרא דואהנת לרעך
וגם ואהבתם את הגר ,מ" מ נראה דאק נזה מפה
שיהא נמנה מכת זה למצוה בפני עצמה.

והנה בדעת החינוך היה מקום ליישב הא דנמנה
אהבת גר למצוה מיוחדת .דהנה בחינוך מצוה
רמ״ג משמע דמצות אהבת ישראל אינו אלא נדרך
שלילי ,שלא יעשה לתבירו מה שאינו רוצה שיעשה לו,
מה דפלך סני לחברך לא תעבוד ,אבל עשיית המנה
בפועל לא מצינו שיהא מצווה נו .אבל במצות אהבת
הגר במצוה חל״א הוסיך החינוך גס עשיית הטבה
יעו״ש .מפתה י״ל שבאמת חלוקיה הס דק אהבה
בישראל לדק אהבה בגר נעצם יסוד האהבה ,דבגר יש
דק נוסך במצות אהבה דכולל גם עשיית הטבה ,ושפיר
נמנה לפ״ז נמצוה מיוחדת .אולם כנר כתבנו במצות
המלך לעיל מ״ע ר״ו דאך דק הוא דעת המהרש״א
במם׳ שנח דמצוח אהבת ישראל אינו אלא נדרך שלילי,
מ״מ בדעת הר״מ מבואר דסנר דגם נאהבת ישראל
איכא חיוב סשיית הטבה ,א״כ לדעת הר״מ עדיק
צ״ב כנ״ל.

"את" לרכות בגר
בהגהות בני בנימק להגאק האדרת דל
ק
נפ״ו מהלכות דעות ה״ד שגה הוא נקט
דמצוח ואהבת אח הגר מוסיך טל הקרא דואהנח
לרעך ,והגדר נזה ד״את" נא לרבות ,ולק רק במצות
ואהבת אח הגר דכחיב בו לשק "את" ,יש בו רבוי,
משא״ב במצות אהבת ישראל דכחיב לרעך ,ולא את
רעך ,אק בו רבוי .והרבוי שגחרבה מ״איד הוא,
ש״כמו שמי שאוהב אשה הוא שמח כשיראה עבד
ושפתה מאותו בית ,כן יהי׳ באהבת השי״ת וכו׳ ,תהו

ספר המצוות לרמב״ם  -מצוות י

ג״כ נאהבת הגר ,משא״כ נאהבת כל אדה" .וכוונתו
נראה דאך דממצות אהבת הגר אינו מאויב אלא
באהבת הגר עצמו ,וסה שווק אהנת כל ישראל לאהבת
הגר [ועי׳ לקמן נשם מנ״ח עד נמה דורות קרוק גר
לענק זה] ,מ״מ דק שמחה יש נגר לענק ענדו ושפתחו,
מכא הדק אהבה שיש נהאדק ,וכמשל לאהבת
אשה הג״ל.
לש להוסיך בזה ,דהנה במנ״ת במצוה תל״א אות כ׳
נסתפק עד כמה דורות נקרא גר ,אם הוא לבדו
מכנס לדת ,או גס בניו אחריו יעו״ש .והנה לשק
החינוך "והגרים הם כל מי שנתחבר אלינו משאר
האומות ,שהניס דתו ונכנס בדתנו" ,משמע דרק הגר
עצמו קרוי גר לענק זה .אולם ממה שסיים בחינוך
ממה שאמרו בסנהדרק צ״ד ,א ,גיורא פד פשרה דרי
לא תבזי ארמאה באגפיה ,משמע דגם זה נכלל במצות
אהבת הגר ,א״נ לא רק הגר עצמו ,אלא גה לדורות
אתריו יש מצות אהבת הגר וצ״נג ולסנתנאר בס׳ בני
בנימק יתק לומר דאך אי נימא דגוך המצוה דאהבה
הוא רק להגר עצמו ,כלשק המינדך בריש דבריו ,מ״מ
“ל5א גרע בניו ,מעבדו ושפחתו .דדק שממה עכ״פ יש
בהם ,א״כ גם לבניו איכא דק שממה הנ״ל .ואולי מכת
זה הוא דאסור לבזותם ולצערם אפילו עד פשרה
דורות ,ולא קשה דברי החינוך אהדדי.

רעוי* עוד בבני בגימק שם שמיישב בזה קושיה
תשובת מהרי״ל בסי׳ א׳ ,שהקשה למה פירש
שמעק העמסוני מאת ה׳ אלקק־ תירא ,ולא פירש
מואהנת אש ה׳ אלקיך ,דהוא קדים .ותיק המהרי״ל
דסבר דלגבי אהבה ימק לרבות תלמידי חכמים,
דאפילו באב ואם השוו כנודם לכבוד המקום ,ורק
ניראה הוא דפירש יעו״ש ונפנ״י מס׳ קידושק ריש דך
נ״ז .ולהנ״ל י״ל דה״את" נא לרבות בני ישראל שהם
בנים למקום ,ומחוך אהבת ה׳ ישמח פכ״פ בבניו
וכהא דשמת בעבדו ושפחתו של האשה אשר אוהב ,ק
נראה בכוונתו[ .ומבואר אגב מדברי מהרי״ל ,דאהבה
מישך שייכי לדק כבוד אב ואם ,אולם לקמן סוך אוח
ג׳ מבואר בדעת הר״מ דשני ענינים הם ,ימו״ש.ז
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מצות

ט״ק ר״ז אהבת הגר

גדר האהבה בגר
ג) אולם האמח נראה בדעת הר״מ דגם גוף האהבה
מיש נמצום ואהגחם אח הגר מלקה היא
מאהבה שיש במצום ואהבח לרעך כמון ,דמצוח אהבה
בגר ימירה היא מחיוב אהבה שיש בכל ישראל .ה״ל
הר׳ מ כאן בסהמ״צ "אגל מפני שנכנס בחורמינו
הוסיף הקל אהבה פל אהבחו" ,הרי דמצוח אהנח
הגר הוא אהבה נוססח .וט״ע ר׳ מ כאן בסהמ״צ וק
בפ״ו מדפום ה״ד-שמדמה אהבח הגר לאהבם ה׳,
ואילו במצום אהבם ישראל שם בהלכה ג׳ לא דימה
אומה לאהבם ה׳ ,הרי דסוג אהבה אסרם היא ממצום
ואהבם לרפך.
תעדר בזה נראה עפ״י מה שכחב המלבי״ס בם׳
קדושים (וקרא י״פ ,י״ם) ,דלשון "לרעך׳
כיינו רק מה שהוא ניחן לרעך ,ולא שיש מיוב אהבה
פצמים ,משא״כ לשק "אם" ,היינו אילו כחב ואכנח
אם רען־ ,אז המצוה היא אהבה פצמים ,ולק במצום
"ואהבם לרעך המצוה היא שיעשה למברו מה שהוא
רוצה שיעשה לו ,נחינם הפגה וכדר ,אבל שיאהוב
סבירו ממש מנלי׳ מכ״ד .ושו״מ בספר נחיב מציחיך
בביאורו פל אזהרוח רבי יצחק אברגלוני דף מ ,ב ,ק
בשם האק עזרא בספרו יסוד מורא" ,דמה דנחב
ואהבם לרעך בלמ״ד ולא אש רעך ,כמו ואהבם אם ה׳
אלקיך או ואהבם רעך כמוך ,הוא לפי שאי אפשר
בעולם לאדם שיאהב אדם אמר כמו שאוהב אם עצמו,
וכמ״ש ז״ל אדם קרוב אצל עצמו ,אבל הכוונה בפסק
זה הוא לומר שמה שיאהב וירצה לו ק העובום ,ק
יאהב וירצה שיבוא לסגירו ,וכן כל מה שלא ירצה
שיבוא לעצמו ק הרעוח ,לא ירצה שיבא
לסבירו* יפו״ש.

מעתה

י״ל דבזה הוא דסלק מצום אהבם מגר
ממצים ואמנם לרעך הנאמר לכל ישראל,

דבגר הרי כסיב ואהבם אח הגר ,א״כ גדר ממצוה היא
שיאהב הגר עצמו ,וכמצום אהבם ם׳ דגם שם נאמר
ואהבם אם מ׳ אלקיך ,אשר לכן ממצוה היא אהבה
עצמים של הקנ״ה ,ולק גם בגר ממצוה היא לאהב אם
הגר עצמו .חמו שדימה הר״מ מצום אהבם הגר למצוח
אהבם ה׳ ,דבשניהם כחיב לשק אח ,ולא כלשק לרעך.
ואף דכמב המלבי״ם והאב״ע דלא יחכן שאדם יאהב
סנירו כמוחו ממש ,י״ל דזהו דוקא שיהא כמוך ,אבל
ססם אהבה עצמים ודאי שייך ,מעמה רק נמצום
ואהבם לרעך כמוך ,דשם נאמר כמוך ,לא יסק שיהא
כמוך ממש ,אכל במצוח אהבם הגר דלא כחיב כמוך,

(•bn־

רק אהבה לחוד ,ימק גם אהבה עצמים .ומוק לפ״ז
הא דכחיב נגר נם׳ קדושים ואמנם לו כמוך ,דכיק
דכחיב לשק כמוך ,חו לא שייך לכחוב אח הגר ,לק
כחיב שם ואהבם לו ,והנן .וס״ע יסוד הדברים גם
נספר אמם ליעקב ס׳ קדושים שם יפי״ש ,ונמהר״ס
שי״ק על מרי״ג מצום מצוה םל״ב כעק זו.
ושוב מצאמי דברים מפורשים נחשונוח הר״מ
[מהדורח נלאו סי׳ סמ״סן בחשובמו להר״ר
עובדיה הגר ,שכחב שם "דע שמונה שמיינחנו מחורה
על מגרים גדולה היא ,על האב ועל האס נצמדנו
בכבוד ומורא ,ומל כנביאים לשמוע להם ,ואפשר
שיכבד אדם וירא וישמע ממי שאינו אוהבו ,ופל מגרים
צונו נאמנה רנה המסורה ללב ,ואמנחם אח הגר כמו
שצונו לאהוב אח שמו וכו׳" .הרי דענק אהבה בגר
היא אהבה גדולה המסורה ללב ,שהיא אהבה עצמים,
ולא רק משים מענה למנירו ,אשר לא מצינו ענק זה
נשאר ישראל ,דסלוקים מם מצום אהבה בעיקר צורם

האהבה .וק ראיחי נספר חרדים מנדמ״ם נמג״ה
נדף ס״א בשם מני״ט נאגרח דרך ה׳ ,דהמצוה
נוספם נגר היינו שירבה נאהבחו יעו״ש .וק מבואר
נספר ספידים סי׳ קמ״ז שאהבם הגרים גדולה היא
מאהבח ישראל ,יעו״ש המשל למלך.
ד) וארתחנא ליישב נזה קושיח כאמרונים דלמה
מניאו מראשונים ז״ל קרא דפרשם
עקב "ואמבחם אח מגר׳ למצום אמנם מגר ולא
מקרא המקדם נפרשם קדושים ואהבם לו כמוך.
ונגרי״פ ז״ל כחב הה גס מעמא דהרס״ג שמנה מקרא
דפרשם קדושים לענק להשוום הגר לישראל גמור .ולפי

מנמנאר מוק דרק מקרא דפרשם מקב הוא דנמנה
מצוה מספח לגר ,דרק במאי קרא מצינו למליף אמנה
ימירה בגר ,אבל נקרא דואהנח לו כמוך ,אק בה שוס
חוספוח אהבה ,רק דק אהבה כישראל וכדאימא
בםו״כ שם הובא במקור השימוח אום א׳ ימו״ש.
אולם מרס״ג דלא מנה מצום אמנם הגר נמצוה
מיוחדח ,נראה דגם מקרא דואהנחם אח הגר
לא ילפיק סיוג אהבה ימירה ,ואינו אלא מפשק
מנכפלוח ,ודומה היא לפשה דואהנח לו כמוך ,ולק
שניהם נכללו נמצום ואמנם לרעך כמוך .ואזיל נזה
לשימחו דמעשה דמונה בגר היא "כאזרס מכם יהיה
לכם מגר" ,דהמצוה היא אדרבה לכשווח מגר לישראל
לכל מילי ,וליכא מצום למדף הגר מישראל רק
להשווחם ,ולכן גס לפנק מצום אמנה ,המצוה היא רק
למשווחם .ובאמם יסכן לומר דמי שאינו נוהג באהבה
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־־ע״ע ר״ז אהבת הגר

להגר ,מק נמה דנימל המשה דואכנת לרעך כמוך
הכולל גס אח הגר ,עובר נמי נמצוה "כאזרח נמס
יהיה לכם הגר" ,דגם לענק אהבה נטק לסשוומם
לישראל .ונמצא דגם להרפ״ג אם מבטל האהבה בגר,
מבטל □ם שחי מצוח משה ,מ״מ בזה מולק מל הר״מ,
דהמצוה השני ,בגר אינו נמנה בפני עצמו ,דמצוה זו
כוללח כל הפנינים שצריך להשווחס לשאר ישראל ,ולא
לענק אהבה בלבד.

בעיטת החינוךה) ו1“1ה כבר הקדמנו דמחוך דברי החינוך משמע
דמובר בעשה דואהבמם אח הגר ,רק אס
מצערו או אינו מכבדו משום שהוא גר ,אבל בלאו הכי
אינו עובר .אולם מדברי הר" מ בתשובה הנ״ל לא
משמע ק ,דכחב "ואשר השיבך רבך שלא כהוק
והעציבך והכלימך וקראך כסיל ,מבירה גדולה נידו,
וחטא גדול מפא וט׳ ,וכי שיכור היה זה ולא ידע
שבל״ו מקומות הזהירה החורה על הגר וכו׳" יער׳ ש.
והרי רבו של ר׳ עובדיה לא נחה אוחו משום שהיה גר,
רק משום שלדעתו דינר דברי כסיל ,ומ״מ נתב הר״מ
דעבר בכל הגי איסורים יעו״ש .ולכאורה הכי
מהחנרא ,דמה לי מאחה מעם שציערו ,הא המצוה
הוא לאהוב גר ,ולממשה גר הוא ,והוא לא נהג עמו
באהבה ,אלא ציערו .וצ״ב נסנרח החינוך.
והנה להנחנאר לפיל בדעת הרה״ג דגם אהבח הגר
נכלל בעיקר המצוה להשוותם לישראל לכל
מילי ,יחק לומר דסנר הרס״ג דעונר בהאי משה
כשמצער או לא כיבד הגר רק אס טשה כן מחמח
שהוא גר ,דרק נזה מראה לדפח שאינו משווה אוחו
לישראל ,דהרי ישראל לא היה מצער ,אבל אם אינו
מכבדו או מצערו ממעה אסר□ ,ה אינו טבר בהאי
עשה ,דגם לישראל היה טשה ק ,א״כ איגו גוהג עם
הגר שלא כמו שהיה נוהג עם שאר ישראל ,וממילא
איגו מבעל עשה זו .אלא דפשוע דגם לרס״ג מבעל בזה
עיקר העשה דואהנח ליטר כמוך [אשר כולל בה גס
אח הגר) ,דלזה פשוט דליכא נפ״מ מאחה מעם הוא
שמצמרו או אינו מכבדו .אולם לדטח הסיגו!־ דלא מנה
המצוה להשווח הגר לישראל ,רק מונס מצוה אהבת
הגר בפני עצמה ,צ״ב מ״ש אם מצערו מסמח שהוא גר
או מצערו הסס.

אהבת הגר טדין והלכת כדרכיו
 0ונראה עפ״י מש״כ המלני״ס נם׳ עקב מה״פ
"ואהבתם אח הגר כי גרים הייחם נאק
מצרים" (דברים י ,י״ע) דכי גרים סייחה הוא טעם

המלך

קנה

המצוה ,והיינו ד״פל כן אני מצוה אחכם לאהוב הגר
כדי שחדנקו נמדוחי ,כי כן נהגתי עמכם נהיוחכם
גרים באק מצרים" .וכן משמע באבן עזרא שה פסוק
י״מ דהפסוק מונה ממלח הקנ״ה ,ואסד מהם אוהב
גר ,וכתב האנ״ט "ואחר שהשם אוהב סגר ,אחה
מייבק שתאהבוהו" .ומבואר דמצות אסבח הגר
איחגייהו בהו גם מדק והלכח בדרכיו ,מה הוא
אוהב גרים אף אחה אוהב גרים ,ולמלני״ם ואבן עזרא
הוא מעם המצוה .ואולי מקור הדברים מהא דאיחא
בחנא דני אליהו רנה פרק כ״ט [וציינו הקריח מלך
נפ״ו מדטוח ה״ד) "אמר הקנ״ה כשם שאגי אהבחי
אתכם  pאחה חאהנו אוחו שנאמר ואהבתה אח הגר
כי גרים הייחם נאק מצרים" יעו״ש.

ויער ,לשק הר״מ נס״ו מדטוח הוף ה״ד "צוה על
אהבת הגר כמו שצוה מל אהבח עצמו וט׳,
הקנ״ה עצמו אוהב גרים שנאמר ואוהב גל" .וצ״ב
כוונח הר״מ נמה דסיים והקנ״ה עצמו אוהב גרים,
מה הוסיף □ה לבאר מצוה זו ,ומה ניתוסף במצוה זו
מכס זה .ולהנ״ל י״ל דבא לומר דמון מעיקר המצוה
שיש נאהבח גרים מקרא דואהנחם אח הגר ,יש בה
גס מדק והלכת בדרכיו ,ולכן כחב דגם הקב״ה אוהב
גרים ,ולכן יש עוד מטם שגחחיינו נו גם בני ישראל,
וכמו שנחבאר[ .וצ״ל דאף דנכלל לפ״ז כבר נמצוח
והלכח בדרכיו שמנה הר״מ נמ״ע ס׳ ,צ״ל דהוסיף
התורה מצוה מיוסדח למק אהנח הגר ,דיש נזה נפ״מ
נמו שכחבנו לעיל סוף מצוה ר״ו פס״י דנריהגרי״ד
ז״ל ,דאף דנכללח מצוה פרטיח בתוך מצוה כללית,
יחנן לפרט מצוה מיומדח לטנק דק קדימה לשאר
המצות שנכללו נהמצוה כללית יסו״ש ,ולכן הכי נמי
לטנק אהבת הגר אף מכלל נמצום כללית דוהלכח
בדרכיו ,מ״מ נפרט כאן למצוה מיוסדת לדק קדימה
מל שאר מצות שהם מדק והלכת בדרכיו ,וקצרתי).
ט^חה יש להוסיף דלדעח החינוך אק זה ממם
המצוה בלבד ,אלא דזה גס גדר מצוה זו,
דמצות אהבת הגר הוא מצוה ממצות והלכת בדרכיו.
ממתה סבר הסיגו!־ נמו דהקנ״ה נהג עם בני ישראל
במצרים ,מכת שהיו גרים ,נמו  pהמצוה לדורות לבני
ישראל לנהוג עם הגרים מכס שהם גרים ,תהו מצם
המצוה ,ולכן כל שציער אותם מסמס שהם גרים עובר
בעשה ,אבל בלאו הכי לא ,דאק □ה טטל אותו מצוה.
והגה בדעת הר״מ בחשובה הנ״ל דמשמע דנכל אימן
טנר ומנעל העשה ,י״ל דסבר דאף אי גימא דזהו
טסה המצוה כפשטות הקרא ,מ״מ אק זה גדר המצוה.
ואף להנתנאר לטל דהוסיף הר״מ עוד מעה דהקנ״ה
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קנו

ט״ע ד״ח מצות צידוק טשקלות

המלך

מצוה רח היא שצונו לצדק הפלס והמאזנים והמשקולות והמרות,
להפליג בצמצוטם* ,והוא אמרו יתעלה מאני צדקכ (ייקרא י״ט ,ל-ס .ולשון
םפראג "מאזני צדק" ,צדק את המאזנים יפה" ,אבני צדק" ,צדק את
המשקולות יפה" ,איפת צדק" ,צדק את האיפה יפה" ,והין צדק" ,צדק את
ההין יפה .וכבר נודע שהאיפה היא מדת היבש ,וההין מדת הלח ,ואלה
מ״ע ר*ח א .כוונתו להקפיד בדיוקים ,ועי׳ ר* 0א״ח מיבח ח״א •ולדקדק בחשבונן בשעת עשייתן•.
עין חמלו
אולם חפשסוח בלשונו באן שלא רק בשעת עשייתן חוא דאיבא דין לדקדק בחשבונן ,אלא בל זסן שיש לו חמדוו 4עריך
לדקדק עליחם שיחיו בתכלית חדיקדוק .ב .בשאר מחודדות כתוב כל חפסוק •םאזני ערק ,אבני עדק ,איפת עדק ,וחין
 4שם בפרשת קדושים ,במלבי״ם אות א״ו.
ערק ,יחיח לכם•.

אוהב גרים ,גם  01רק טעם המצוה היא ולא גדר
סמצוה! .דימוי׳ לשק החינוך כשהביא הפסוק דואהבח
אח הגר ,כחב גס סיום העסוק כי גרים הייתם ,אבל
נר״מ כאן נההמ״צ הניא רק רישא דקרא דואהבחם
אח הגר .והביאור □ה י״ל ,דלאינוך גס "כי גרים
הייחם" הוא מגדר המצוה ,ולק המיסה בעיקר
המצוה ,מסא״כ לעי הר״מ ודוק].

 Cוהנה סע״י שימת החינוך הנ״ל יחנן ליישב עוד
מיקר הקושי׳ הנ״ל ,למה מנו מצוה מיוחדת
נאהנח הגר ,חישוק ליה מכלל נמצוח ואהבת לרעך
נמוך .ולשי המבואר בדעת החינוך דגדר מצות אהבת
גרים הוא מדק והלכח בדרכיו ,נמצא דמלוקים הם
אהבת ישראל מאהבה גרים בעיקר יסוד דינם ,דרק
אהבת ישראל ממצות אהבה היא ,אבל מצות אהבת
גרים מדק והלכת נדרכת הוא ,שיעשה כמו שעשה
הקנ״ה לישראל כשהיו במצרים ,ולק אך דגם הגר
נכלל במצות ואהבת לרעך כמוך ,דגם גרים נכלל רעך,
מ" מ חידשה תורה נגרים עוד מצות אהבה מדק
והלכת כדרכיו אשר היא מיוחדה רק נגר.
ויש סם נע״מ ונמו שנתבאר למיל ,דאס מצער הגר,
אבל לא מעני שהוא גר ,שכמו ק היה מצערו גס
אם היה מישראל ,דאי נימא דגדר מצות אהבת הגר
היא דק אהבם רמים הנאמר בגר ,מסחנר שכל שהוא
גר יש נו אוחו תיוב אהבה ,ואק נו נפ״מ אס נוהג
עמו באהבה או אינו נוהג עמו באהבה מחמת שהוא
גר או לא .אבל אי נימא דיסוד המצוה הוא מדק
והלכת בדרכיו ,מסתבר לומר דרק אס צימר אוחו
מחמת שהוא גר ,או הוא דמוני נעשה זו,
וכמו שנתבאר.

מ״ע ר״ח

מצות צידוק משקלות
ענף א :שיטות הראשונים
מה בפרשת קדושים כתיב "לא תעשו עול במשעע,
במדה במשקל ובמשורה .מאזני צדק אבני צדק
איפת צדק והק צדק יהיה לכס וגו׳" (ויקרא י״ע,
ל״ה-ל״ה ,וזהו הפסה והלא תעסה דמשקלום ,אסר
מנו הראשונים ז״ל .ובכוונת מצוה זו כתב הר״מ נע״ת
מגניבה ה״א "מצות פסה לצדק המאזנים והמשקלות
והמדוח יפה יעה ולדקדק בחשבונן בשפת עשייתך.
והנה יש במצוה זו נמה מחלוקת הראשונים ,ונקדים
אמד מהם ,ויתבאר בפ״ה מי״ז יסוד המצוה בכללות.
ומכת זה יתק שנחלקו גס באוק עשיית המצוה ,ונמו
שיתבאר נע״ה.
א) שיטת החינוך :נמינוך מצוה רנ״ת כתב
דנלאו דמשקלוח עוברים
אך אם מיסר עי״ז פחות משוה פרומה ,וז״ל סס "שלא
להונות במדות הלא והיבש וכו׳ ,ופירשו ז״ל כי משורה
היא מדת הלא והיבש והיא מדה קטנה ביותר ,שהיא
אמד מל״ג נלו 4ולמדנו מכאן כי התורה הקפידה על
המדות בכל שהוא ,כלומר אפ״פ שנשאר גזלות לא
תקפיד התורה אלא בפרועה ,בפיק המדום תקפיד
בכל שהוא" .וק מבואר ביראים השלם סי׳ רי״ת
שכתב "וצריך להזהר אפילו לא יהיה בו שוה פרוטה
בגרעק ,שהרי הקפיד הכתוב במשורה שלא ירתיח".
[ומ״ט במנ״ח מצוה רנ״ט אות א׳ שנתב דגם להחינוך
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רבג

חכמים וישיא בתו לתלמיד חכמים י> ולאכל ולשתות עם תלמידי חכמים סס
ולעשות פרקמטיא לתלמידי חכמים ולהתחבר להן בכל מיני חבור י" .שנאמר
וכן צוו חכמים ואמרו והוי מתאבק בעפר דגליהם ושותק
ולדבקה בו נדברים r
ן [ד] (ג) מנוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד"
בצמא את דבריהםי".
מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יש יח> .לפיכך צריך שיספר בשבחו
ולחוס על ממונו כמו שהוא חם על ממון עצמו יד> ורוצה ככבוד עצמו «> .והמתכבד
נה] (ד) אהבת הגר שבא ונכנם
בקלת חברו אין לו חלק לעולם הבא «>.
החח כנפי השכינה יז) שתי מצוות עשר -אחת מפני שהוא בכלל רעים ,ואחת
מפני שהוא גר והתורה אפרה ואד,ב£םמאת הגר (דברים י יש) .צוה על אהבת הגר
כמו שצוה על אהבתניימ) שנאמר”ואהבת את יי אלהיר <<םיא הקדוש ברוך
הוא יש♦ אוהב נרים שנאמר ואהב גר ושש י יח> } .ווו (ה) בל השונא אהד
מישראל בלבו עובר בלא תעשה כ> שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך (ויקרא יש ה).
ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה נא) .ולא הזהירה תורה אלא על שנאה
י) פסחים סם  itלאולם ימכור אדם כל ממ\ שכשם שרואה את כבודו כד יהא רואה את כבוד
שיש לו וישא בת תלמיד חכמים וישיא  m3מכרו וכו׳ א״ש ,ושם ע׳ סז באנין ממון חכרו.
לתלמיד חכמים• ועיין גם כתובות קיא  aואיין וכתבו הגמ״י :ודוקא שהוא ראן־ כתורה ובמצות,
לב״מ שדן באריכות בסתירות שבין שתי אכל אדם רשא שאינו מקבל מוגוזח מאוח לשנאתו
חברייתוו/
שנאמר יראת ה׳ שגאו /ואומר הלא משנאיך ח*
יא) בברכות סר א כל תמעד .מסעודה אשנא (בערבי פסחים).
שתלמיד חכמים שרוי בתוכה כאלו גחנת פזיז
טז) ירושלמי ועינה פ״ג תל׳  Jtכראשית
השכינה וכר.
דבר ,פ׳ א פסקא ז ר׳ יוסי כר׳ חנינח דאמר
יב) איין להמון הצדיק סד״ם שהאריד ממתכבד בקלון מכרו אץ לו חלק לאולם מסג
בדברים קשים  juemoותורף דבריו ,דהא פקוד,
יז) דייק רבנו לכתוב כן לומר שאין המאוד■
דברי רבנו כאן וווא מסוגיא דכתובות קיא  / Aאלא בגר שנבדק והתחקו אחריו במשך זמן שהוא
וא״כ לכאורה קשה אסאי השמים "והמהנה  /נוהג בדדו הישר וגבנסבאמח מחת כנפי חשבים/
תלמידי חכמים מנכסיו" ומתרץ דלא השפים ,ומין מש״כ בפי״ג אסורי ביאה חל׳ מ.
אלא שהוא מפרשה לארח ת״ח אבלו בעברו
יח) כ״ח בכל כ״י ,ובגדפם "אל אהבת עצמו".
ממקום למקום כאלישא כשאתו ,מחו שכתב וכתב מחרא״י פי׳ כלא גבול ,אבל באהבת איש
לאכול ולשתות עם ת״ת כי לא יתס לפרש לרעהו נאמר כמוך .והאריך בחדושש לסה״גג
אחרת בהתאם לשטחו בפיחמ״ש בפ״ד אבות וכזה מתורץ קושיה עבח״ם אמאי לא תביא רכנו
מ״ז ,ובס״ג תלמוד מורח הל׳ י .א״ש מרים קרא דואהבת לו כמור ,שקדם לפסוק ואהבתם
התואמים אמנם את שטת רכנו ,אך מריס לרבים .את חגר.
ועיין סוסת ז ג  pהקשה הגאון טד״ס אמאי
ים) אן* כאן הוסיפו בנדפס יחזא אאסו*.
חפו רבנו סדר מנם׳ ,דשם פרקמסיחואח״כמחנח ,׳ 3ד איין מט״א שהביא דברי  or®nמלובלין
ומנו הקדים לאכול ולשמות לפני פרקמטיה .בסי׳ יג דס״ל לרבנו דלאו דלא תשנא מיידי
ומתרץ בדיד חורש אל דרך אמרם בקמא 1ב אף כשראה כחברו מר אכרה אפ״ח אטור
ובמציעאה קן להזהר בפת שחרית ,לפיכן־ הקדים לשנאתו ,ודק באדם רשע שאינו מקבל מחוכמת
אכילה לפני העסק בפרקמטיה■
מאוח לשנאתו .והאדיר מרכה לבאר מסוגיות
יג) אבות פ״א תל׳ ד ,ועיין הטב פי׳ רבנו שם .ולפלפל במרי ראשונים ואחרונים בעבין זח»
’
ךידך~אבות פ״ב מל׳ ;- m
כא) הגדרת לאו שאין בו מעשה נאר מגו
ן פו) שם פ״ג תל׳ י 4וכאדר״ג פס״ו מלמד בפ״א חמודה חל׳ jt
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ספר שופטים

ולילך לפניו .ולספוד .ולחפור ,ולקבור .וכן לשמח החתן
\־וב?~7ףעל
צרכיהם .ואלו הם גמילות חסדים שבגופו שאת להן שפור.
פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך (ייקרא יס יח) .כל
הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחדים .עשה אותם אתה לאחיך בתורה
[גךזבךשכר הלווי מרובהס מן הכל; והוא התק שחקקו
ובמצות .ץ
אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה ,מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותם ומלוה
>וותם .וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה שנאמר וירא והנה שלשה
אנשים (בראשית יה ס .ולווים יותר מהכנסתם .אמרו חכמים כל שאינו מלוה כאלו
[ד] (ג) כופין ללויה<> כדרך שכופין לצדקה ,ובית דין היו
שופך דמים.

<33

ולוחם אבלים וכד .כתב האו־ש ס״ש רמו
ולנחם אבלים ,ב״ח בסנהדרין דף ע לאיתויי תנחומי
אבלים .וע״ש ברש״י דסדבריהם הוא .וכ״ב רמו
בהלכות ממרים פ״ז הל׳ ב .ועיין שוטה דף יד א.
ומ״ש ולקבור כ״כ רבנו חננאל שם .ומש״ב גמילות
חסדים שבגופו ,בירושלמי סאה ס־א במה דברים
אמורים בגמילות הסדים שבגופו וכו׳ ע״ש.
מעות עשה של דבריהם וכד ,כתב יוזז״ם לנדא
הא דזזשיב רמו בקור הולים וקבירת מתים
וגמילות תסיים בכלל מעות עשה שמדבריהם,
הוא מגמרא בבא קמא דף עד .ומעיעאה דף ל.
ואסמכוה אקרא את הדרך זו גמילות הסדים ,אשר
ילכו זה בקור הולים ,בה זו קבירת מתים .אמנם
ניחום אבלים לא נודע מקורו ,ונראה לי דלמדו
רמו מסועי׳ דסנהררין דף ע ראם אכל  pסורר
ומורה באכילת מעוה פטור ,ואסרו בגמרא מון
תנחומי אבלים וכר עש־ב מענק לענק.

מעות עשה של דבריהם ,עיין שדי׳ח עם׳ 1296
כלל לט .אס קבורה לדעת רמו מעות עשה
דאוריתא או דרמן ,והביא דברי הסוכרים בדעת
רמו דקבורה עשה דאודיתא על הקרובים ,כאן
שהיא מ־ע שלדבריהם הוא על אחרים ,עש״ב .וכל
הסברות הללו בדעת רמו דחוקים ותמוהים כי אין
בדברי רמו בשום מקום רמז לכך שהקבורה
דאותתא ,ולעיל פי׳׳ב הל׳ א כתב -שהקבורה
מעוה׳־ ולא כתב מעוה שלתורה ומשמע דקרא דכי
קבור אמו אלא רמז או אסמבהא בלבד .ולעיל
בהלכות סנהדרין פס״ו הל׳ ח כתב מעות עשה
לקבור את כל הרוגי בית דין שג׳ כי קבור וכר ולא
הרוגי ב״ד בלבד אלא כל המלין וכד .ואלו היה
סובר שקבורה בשאר מתים דאודיתא לא היה עריך
להמיס כאן ענין הלנה אלא היה מסיים שהקבורה

דאוריתא .אמנם בסה״ס עשק דלא יש מקום להבין
בדבריו שקבורה דאוריתא .אך נראה ברור שלא
נתכוון רמו לכך ,שהרי שם מלל השני תקף את

המונים קבילת מתים בין מעוות דאוריתא ,ואם
איתא כדברי המחלקים בין קרובים לאחרים היה
'לו לפרש דברי הבה״ג בחובת הקרובים .לפיכך
נראה ירמו קאי בשטה הר״ח שפסק בסנהדרין דף
סו ב דקבורה דרבנן .ועוד זאת הרי הלכה פסוקה
וכך פסק רבנו בפ״א יד׳ט הל׳ מ המת ביד׳ם

ראשון יתעסקו בקבורתו גויס .ואמאי אי קבורה
דאוריתא יבא  7mשלתורה וידחה שבוה של

דבריהם ,שאק בקבורת הסת אסור ראוריתא כי
טלטולו שבות ,וקי״ל ההופר גומא בשדה חייב
משום חורש ופרשי׳י שמכשיר הסקום לזריעה.
ובבית הקברות הרי הסקום אסור לזריעה והרי אק
בו אסור חרישה וא״ב הפירה מיה״ק אמה אלא
שבוה .ואם תאמר גזרו דלמא גייז אסא ,גזרה זו
לא שמענו בשום מקום .לפיכך נראה שכל סוגיא
זו בביעה דף ו אתיא כלישנא בתרא בסנהדרין דף
מו ב רמז לקבורה וכד.
ב) כתב הכס״ם וגדול המסת אורחים וכד,
בפרק מפנק !דף קכזן .כל שאמו מלווה כאלו
שופך דמים .בדיש פרק עגלה ערופה !דף מז].
כתב הרדב״ז שכר הלויה מרובה וכד ,כל זה
במדרשות .ולווים מתר מהכנסתם וכד ,נלמד
מאברהם כדאיתה במדרש .וכל שאמו מלווה וכו׳
נלמד מעגלה ערופה דכתיב יתנו לא שסכה את
הדם וכו׳.
ג> כתב הכס״ם כופק ללויה וכר ,גם זה שם.
ומ״ש ובית דק המ מתקנין שלוזזק וכד אפלו
המלוה את חברו וכד עד שלש פרסאות ,בריש
פרק עגלה ערופה !דף מון.
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דיג

מתקנין קזלוחץ ללוות אדם העובר ממקום למקום ,ואם נתעצלו בדבר דה מעלה
עליהם הכתוב כאלו שפכו דמים .אפלו המלוה את חברו ארבע אמות בעיר יש
[ה] וכמה הוא שעור הלויה שחייב אדם בה ,הרב
לו שכד מרובה.
לתלמיד עד עבורה של עיר ,והאיש לחברו עד תחום השבת ,והתלמיד לרב עד
[( pד) בקור תולים
פרסה ,ואם היה רבו מובהק עד שלש פרסאות.
מצוה על הכלח ,אפלו גדול מבקר אח הקן1ךומבקרין פעמים הרבה ביום ,וכל
המוסיף הרי זה משובח ובלבד שלא יטריח .וכל המבקר את החולה כאלו נטל
[( pה) אץ
חלק מחליו והקל מעליו .וכל שאינו מבקר כאלו שופך דמים.
מ^רין את החולה״> אלא מיום שלישי והלאה .ואם קפץ עליו החולי והכביד
מבקרין אותו מיד .ואץ מבקרין לא בשלש שעות ראשונות ביום ולא בשלש
אחרונות ,מפני שהן מתעסקין בצרכי החולה .ואץ מבק pלא חולי מעים ולא חולי
[ח] (ו) הנכנס לבקר
העץ ולא מחושי הראש ,מפני שהבקוד קשה להם.
את החולה!) לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי ספסל ,ולא על גבי כסא ,ולא
כתב הרדב״ז וכסח שעור לויה וכר !row ,פרק
עגלה ערופה בכריתא .וא״ר יוחנן  ownר׳ מאיר
כל שאינו סלווה ומתלווה כאלו שופך דפים,
שאלמלי לווהו אנשי ידיחו לאלישע לא גידה דובים

בתינוקות.
פתח רבנו ללוות אדם העובר וכו׳ וסיים והאיש
לחברו ,נראה יבזה רמז שאין חובת לוויה על
האשה אפלו לחברתה בבחינת כל כבודה בת מלך
פנימה .ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר דרך
האיש לקדם ואין דרך האשה לקדם.
ד) כתב הנפ״ם בקור הולים מעוה על הכל
וכר ,בפרק אין בין המודר !דך למן .ומ״ש וכל
המבקר וכו׳ עד כאלו שופך דמים ,שם [דף מ).
כתב הדדב״ז בקור חולים וכו׳ ,נדרים פרק אין
בין המודד ,אמר ר״ל רסז לבקור חולים מן התורה
מנין שג׳ אם כסות כל האדם יסותון אלה וכו׳,
ותניא בקוד תולים אין לו שעור ,ומפרש אביי
אפלו גדול אעל קטן .רבא אמר אפלו מאה פעמים
ביום .ותניא כל המבקר את החולה נוטל אתר
מששים מעדו ,וסוקפינן לה כעשורייתא דבי רבי,
כלומר כל אחד נושל חלק מששים ממה שהשאירו
הראשונים ,ובבן גילו .וזהו שכתב רבנו כאלו נטל
חלק מוזליו ונו׳ ,ודרש רע״ק כל מי שאינו מבקר

את החולה כאלו ^■ דמים.
ה) כתב ריכם׳ים אין סבקרין את התולה וכו׳
עד סיד ,כמסכת שמהות ,ובירושלמי פרק שלישי
רפאה .ואסרינן התם שקרובים והתכתם נכנסים
מיד .ולא ידעתי למה השמיטו רבנו .ואין טבקרין

לא בשלש שעות ראשתות מום וכו׳ כפרק אין בין

המודר 1יף מן ויהיב טעמא בגמרא כי חיכי דלא
לימת יעתיר ,מרתפי ,תלת שעי קסייתא רוחזא
דעתיה ,כתרייתא תקיף חולשיה .ולא ידעתי למה
השמיט טעם הגמרא ,ואפשר שלא היה בגירסתו.
כתב הרד״ע שלש שעות ראשונות וכו׳ ,וי״ם
הטעם רבשלש ראשונות לא ,משום דבבקר מיקל
ומתייאש מלבקש עליו רחמים .ובשלש אחרונות
לא ,משום ובערב מכביד עליו החולי ויתייאש
מרוב החולי ג״כ ,אלא נאמעע היום וכו׳.
כתב הרדב״ז לא כשלש שעות ראשונות וכו׳,
שם א״ר שישא כריה דרב אידי לא ליסעור איניש
קעירא לא בתלת שעי קמייתא ולא בתלת שעי
בתרייתא דיומא ,כי היכי דלא למה דעתיה מרחמי,
תלת שעי קמייתא רויחא דעתיה ,תלת שעי
בתרייתא תקיף חולשיה .ורבנו חדש טעם אחר לפי
בקיאותו בחליים.
 0כתב הכס״ס הנכנס לבקר את התולה לא
ישב ונר ,בפ״ק ושבת [דף יב] .וכתבו התום׳
נראה דדוקא כשהחולה עונב בנמוך ,שלא ישב
בגבוה סראשמזיו של חולה .ופרש״י מתעטף
מאימת שכשה כאדם היושב באימה ואינו פוגה
לעדדין.
כתב הגמ״י לא על גבי מטה וכר ,פירוש אם
התולה שוכב לארץ שאין נאה שיהיה מוכה יותר
מעד מראשותיו של חולה ,עכ״ל התוססות.
נתב הרדג״ו לא ישב על גבי וכר ,תגי הנכנס
לבקר את התולה לא ישב לא על גבי מטה וכר.
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על גבי מקום גבוה ,ולא למעלה ממראשותיו ,אלא מתעטף ויושב למטה
[ט] (ז) ויראה לי שנחמתז)
ממראשותיו ,ומבקש עליו רחמים ויוצא.
אבלי^קודמת לבקוד חולים ,שנחום אבלים גמילות חסדים עם החיים ועם
המתים( :ח) מי שהיה לפניו מת וכלה״> מניח את הכלה ומתעסק עם המת,
וכן הוא אומר לב חכמים בבית אבל !קהלת זב] .מת וכלה שנפגשו זה בזה בדרך,
[י] (ט) מבטלין
מעבירין את המת מלפני הכלה .והכל עוברין מלפני המלך.
תלמוד תורה להוצאתט> המת ולהכנסת הכלה ,במה דברים אמורים בשאין לו כל
ז) כתב הרדב״ז יראה לי שנחמת וכר׳ ,אס לא
שאמרה רבנו הייתי אוסר איפכא ,דבקור תולים
קודם שיש בו כאלו שופך דמים ,דאמר רב דימי
כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה .ונחמת
אכליס^ית ביה חד מהני.
יראה לי שנחמת אבלים קודם וכו׳ ,כתב האו״ש
וק בשבת פ״ק בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר
חולים ,הקדים ניחום אבלים ,אבל בסוכה דף מא
חשיב בקור חולים קודם ,משום דברגל אינו נוהג
גם רבתם שבענעא כפסק רכנו ,לכן שם בקור
הולים קודם ,משום דברגל זוטר מר האבלים.
ועיין תוספתא מגילה פ״ר.
ח) כתב הכם׳׳מ מי שהיו לפניו מת וכלה
וכו׳ ,באבל רבתי לבית האבל ולבית המשתה בית
האבל קודם .והרמב״ן כתב על דברי רבנו ולא
נהירא ,וההיא דאבל רבתי לאו בשעת הכנסת כלה
לחופה אלא כל שבעה ,והבראת האבל קודם
לאכילה בבית המשתה .מת וכלה וכו׳ עד חייבק
להתעסק עמו ,בפ״ב דכתובות [דף יז].
כתב הגמ״י מעבירין את הסח מלפני הכלה
וכו׳ ,מכאן משמע כשיש אבל וחתן בבית הכנסת,
שהחתן ושוביניו יוצאין תחלה ,ושוב יועא האבל
ומנחמיו .וכן הקרובים לשניהם אוכלים עם החתן
אם יראו כי כבודו קודם .וכן בהשכמה כשמוליכק
הכלה לבית החתן אס יש מת בעיר מוליכין הכלה
תחלה ,או יקברו המת קודם שיגיע זמן הכנסת
כלה א״א.
כתב הרדב״ז מי שהיה לפניו מת וכלה וכו׳,
בכתובות פ״ב .וטעם המלך משום שום חשים
עליך מלך שתהא אימתו עליך.
כתב הלח״ט מי שהיה לפניו מת וכו׳ ,הטור
כתב בשם הרמב״ן ולא נהידא ,נראה דרבנו יאא לו
זה מההיא בריתא יאבל רבתי יאמרו בית האבל
ובית המשחה בית האבל קודם ,ומפני זה הוכרח
רבנו לחלק כדי דלא תקשי אההיא דבפ״ה דכתובות

[דף תן דמעבירין את המת מלפני הכלה ,דיש
לחלק דשאני החם דטעמא משום כבוד הוא מי ילך
ראשונה .וכיון שכן ראוי להקדים הכלה דיקרא
דחיי עדיף .אבל הכא דאין זה תלוי בכבוד אלא
בענק עשיית הדבר ודאי דדאוי לעסוק במעות
הסח יותר ממעות כלה .ואפשר היה לומד דכוונח
רבנו כהרמב״ן .וסה שאמר מי שהיה לפניו מת
וכלה ר״ל אחר שנכנסה לחופה«-ויש לפניו לשמח
לחתן ולנחם האבל אז האבל קודם כדכתב
הרמב״ן .אבל כניסת הכלה ודאי קודם לקבורת
המת .אבל מ״מ הראשון נכון בכוונת רבנו יותר.
מניח את הכלה ומתעסק במת ,כתב בי״ש עיין
כס״מ בשם הרמבק .ועיין לח״ם .ודברי הרמב״ן
הובאו בב״י יו״ר סי׳ שס ע״ש .וליישב דברי רבנו

מתמיהת הרמב״ן כתב הפרישה בסי׳ שם דרבנו
מפרש מעבירין את המת שמקדימק אותו קודם
שמתעסקק עם הכלה ,כמו עובר לעשייתן ,ויעבור

אח הכושי ,ע״כ .ורבדיו תמוהים מסיפא דבריתא,
דתני וזה וזה מלפני המלך ,ומעשה באגריפס וכו׳
ושבחוהו חכמים .ונלע״ד דמ״ש היו לפניו מת
וכלה ר״ל שלפניו שחי מעות ,ואם יתעסק באחת
מהן יבטל מהאחרת ,וקאמר דיתעסק עם המת,
ודין זה דומה למעבירין את המת מלפני הכלה ,אף
שאק ענינם דומק ,למד משם ואסמכה אקרא .ואינו
ענק לדין שכתב הרמב״ן להיכא שיש לפניו לילך
לשמח חתן ובלה ולנחם אבלים ע״ש.
ט) כתב הרדב״ז מכטלק תלמוד חורה וכו׳
גם זה שם ,למדנו שאפלו יש למת כל ערכו אם
עוסק בתורה חייב להתעסק עם המת ,ואץ העולם
מהרין בזה .וסמכו להם על מאי דאמרינן בסמוך
שאם יש למת מי שיתעסק בערכיו מותרק בעשיית
מלאכה כדאיחה פרק אלו מגלחק .ומ״מ כיק שהוא
יושב ובטל מוטב שיתעסק עם המת.
כתב הגמ״י כל ערכו אק מבטלק וכו׳ ,הנ״ם
למאז דהרי וחגי .אבל למאז דמתני לית ליה
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פליגי דאסור ד) דוודאי יאמרו באים וכו׳ דכיון שקורין לרעך כמוך כלל גדול בתורה בן עזאי אומר זה ספר
להן אחין יירטנש א) בני פלוני ופלונית ידעי בשאר האם תולדת אדם גדול מזר" נראה לי פיחושו! דהכי דריש
ויאמרו באים מקדושה וכו׳ כי פליגי כאחין מן האם ולא בן עזאי זה ספר תולדת אדם כל אדם (אוהס !יאהב!
מן האב כגון יודן אמתא שילדה אותס טב׳ עבדים ולהכי חבירו כאילו הוא תולדה שלו כלומר בנו ,ור׳ עקיבא
הזכיר אטם ולא אביהם שלא היו מאב אחד רב אחא אומר כל אדם יאהב חבירו כעצמו ,ובהא פליגוי] כן
סבר האי נקרא על שם אביו והאי על שם אביו לא עזאי סבר אדם אוהב את בנו יותר מגופו 1ור׳ עמיבא
טידכר לשאר האם ולא יאמרו וכר ורב ששח סבר כני סובר אדם אוהב את גופו יותר מבנו! א) ולהכי כלל של
פלונית יודן נטי קרו לד 1וטידכר שאר האם ועד כאן ואהבת לרעד כמוך גדול מכלל של זה ספר תולדת אדם.
לא פליג רב ששת• אלא בנתניירו ונשאו נשים דחויא לח שאילה זו נשאלה־־לפני בית דין כארי א1הארז
ליה אשת אחיו ודאי איכא למיטר קדושה קלה היא
דאמר רב גידל אמר רב !כתובות ק״ב* !:
דנסב
הגירות דנסיב אשת אחיו דליכא לטיתלי מאי
כמה אתה נותן לבנך כך וכך כמה אתה נותן לבתך
והשני
האחד
בדבר אחר אבל אם נתגייר או נשתחרר
כך וכך עמדו וקידשו הן הן דברים הניקנין כאמירה.
נשאר בגיותו או בעבדות ומת ונתגייר אשתו מותר לנר דוקא אבי חתן ואבי כלה אבל בעל לאשתו ואשד,
לישאנה אפילו לרב ששת דלא יאמרו משום ,קדושה לבעלה ואבי (חתן) 1האב! ואדם אחר אין ניקנין דבריהם
קלה דיהדות נושאה אלא משום דלאו אשת אחיו הוא בשעת קידושין באמירה 1או דילטא לא שנאו ,השיבו
דכיון דהאי גוי והאי ישראל הרי הן כשתי אומות ולא לשואל כך נראה לנו ודעתינו נוטה שאבי חתן ואבי
הוו אחין אי נטי נתגייר השיני ואשתו ולא קיימה לאשר ,כלה לאודוקא אלא כל אדם שוין בדבר לקנות באמירה
משנתגייר יאמרו משום דלאו אשתו הואי בגירותו לא שלא דיברו חכמים באבות אלא כהוד -וכל הנטצאין
מיקריא אשת אודו ומותרת ולא משום קלה רכל היכא בעיסקת הזיוג הדי הן כאבות וטעמו של דבר נודיע,
דאיכא לטיתלי כדבר אחר לאחייש לשלא יאמרו והיינו דדברים הללו ניקנין באמירה כמו שפירשו חכמים
דקא פריך ליה ומותר באשת אחיו מאמו מאי לאו דבההוא הנאה דקא צייתי ומתחתני נטרי ומקני להדדי
דנסבה כשהוא גר דהוי שניהם גרים והויא אשת אחיו כשע!ת אמירה! והואיל וטעמו של דבר בשביל עשיית
ודאי ולא חיישינן לשלא יאמרו ומותרת וקשיא לרב החיתון הוא אף אחר אם יפסוק ויעשה קידושין כל מה
ששת דהא דיכא אע*נ דליכא לטיתלי אלא כקדושה שפיסק (וגו׳) !גומר! ומקנה ודבר זה אנו למידין אותו
קלה התני מותרת ומשני רב ששח לא דנסבה אחיו מדין ערב שכן אמרו חכמים 1ב*בקע״מ 1מאיזה טעם
כשהוא גוי ואיכא לטיתלי בדבר אחר כדפרישית ,איכא ערב משתעבד בהאי הגאה דקא צייתי להדדי דקא
דאטרי מן האב ומן האם נמי שרי רב אחא דלא חייש סמיך מוזפנא אדיבוריה וקא יזיף ליה ליזופא גמר ערבא
לשלא יאמרו ובו׳ דהא אמרו ו) גר שנתגייר כקטן ומשתעבד נפשיה באמירה בעלמא .אף ה״ג בההיא
שנולד דמי ואין לו שאר דמקודם אלא הרי הוא כנולד הנאה דקא צייתין לדין גברא' דפסק עימיהון וסטכק
עתה ביהדות ורב ששת אמר לא יאמרו כן אלא על דיבוריה וטתחתני אף ההיא גברא טה דפסיק נטרו
יאמרו באים וכו׳ וקיימא לן כרב אחא דעבד עובדא ♦ז) ברעתיה ומקני וכיון שעמדו וקידשו מדבריו ניקנין
ריז! ,ררירשזמזי-ת רבה זפ׳ כ״דו בפרשת זה מפר 1תולדת~ דבריו באמירה .ומטעם זה למדנו שאבי החתן ואבי
אדם! אסר בן עזאי זה כלל גדול בתורה ור׳ עקיבא הבלה לאו דווקא אלא כל אדם שוין בדבר זה לקנות
אומר ואהבת לרעך כמוך גדול מזה ובתורת •כהנים דבריהן באמירה אלא שדיברו חכמים בהווה ,ותשובת
(בפ׳ קדושים תהיו !פ״ר הלי״ב! אמר ר׳ עקיבא ואהבת השאלה אשר שאלונו ,טה שהורונו מן השמים כתכנו
וחתמנו
הכוונה דהגרים יאמרו רק הגרם יאמרו עייש״ה ח״ש כאן וממכעי ולא יג״רו דע"’ שיאמרו כן לא יתגיירו
ועיי״ש מת שמפרש הגמ׳ ערוה לכל מקורה כו׳ פי׳ מחודש 0 .צ• כ לעד״ה דהרי בקנהדרי,־ כ״ח ע״ב
פריך יתקברא אחיהו הואי בת אחיו הויא וכידן דהכי הוא ל״ש מן האב ול״ש מן האס שריא אלא תכי
קאמר ליה קורבא דאחות אית ליה בהדה מאבא ולא מאמה ע׳יש .אך במד״ר בראשית ס׳ י״ח אוח ח׳
פריך מהאי קרא וגם אמנה אחותי בת אבי הוא דמשמע דאין שאר אב לב״נ ומשכי בשינוחן השיבן עיי״ש
ביפ״ת .ד) רבינו יש לו גירקא חדשת בשמעתין אשר לא נמצא בשום א' מהראשונים דלכל הראשונים
באחיו מן האב והאס פליגו ולג" רביכו הוא להיפוך דבזה לכ״ע אקור ללישנא קמא וכקחלק לפי גירשת
רביבי קר התוק׳ ביבמות כ׳־ב מה שהקשי מקוגיא זו ע”״ש וגזירה דאתו לאחלופי בישראל לא ק״ל ליבינו,
וקצה ראיה מדאמריכן בשמציזץ דאע״ג דתרווייתו לידתן בקדישה ואתי לאחלופי בישראל ע”״ש ומשמע
מזה לכאורה דל״ש חששא דלאחלופי רק בתרווייהו לידתן בקדושה אבל בגר שנתגייר דכקטן שנולד דמי
ל״ש למ;גזר משום אחליפי וליכא איקור רק משום שלא יאמרו ורש״י ושאר ראשונים ש״ל דגזרינן משום
אחלופי ובגוף לרבותא אמר דאפילו בלידתן בקדושה לא חיישינן לעדן יבמה לשוק דמידע ידעי דיבום
מן תאב הוא כפייש” שם .מ כסי הנראה הוא לשון בצע״ז ולא ידעתי פירושו 0 .לננ״ד צר״ל יאמרו
דהגוים ידעו ויאמרו דלאו משוס דקדושה קלח רק משום דכקטן שנולד דמי ור״ש אמר דלא יאמרו כן
רק יאמרו שבאו לקדושה קלה 0 .הלשון משמע דנמשך אלישכא בתרא דקיי״ל ברב אחא דמן האב
ומן האם כנר שרי אך הא צא עבד עובדא לק באחיך מן האם כמ״ש רבינו לעיל דבני יודן ל״ה אחין
מן תאב ועיין .ועיין בהה״מ פי״ד מהל׳ אש״ב הלכה י״ג ועיי״ש בהגת״מ שהביא פשק רבינו.
לז .א>כצ״צ כמ״ש הגאון חיד״א ז״לבקפרו דבש צפי מערכת א׳ אוח אהבה ועיי״ם מש״כ להשיב ע״ד
המגיה שבשרת מהר׳" מברוכא בקי׳ קצ״ח ועיין במפורשי המדיר ומו״כ כולם לא ראו דברי רביכו הללו.
והכה פלוגמת דב״ע יריע מבואר גס בירושלמי ס״ע דכדרים הל׳ ד׳ וע”״ש בפכ״מ ובציון ירושלים.
לח .א) בס׳ הישר לריח p״ מר*כ קורא את העיר הזאת בארי בב׳ וכן הערוך ערך קרס ע״ש.
ובעיקר הדין עיין בתיס׳ קידושין ע׳ ע״ב דיה הן ובכתובות ק״ע ע״א דית השב 531־” qוביא״ש שם
ובמרדכי כתובות פי״ב סי׳ יסיג ובטור אה״ע סי• כ״א ובהגהות מיימוני פב״ג מאישות אוח נף .וכפי
הנראה צא בביני הי׳ השואל שאילה זאת מחכמי בארי רק שואל אחר אך רביכו העתיקה בספרו מרוב
חביבותה
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חטשה יטיס ,ואין לך מל גדול גמד >b( .שאין לו מד ,לאפל (35,ואליו הוא נוישא
הוא טורה 14. .לא תקלל חרש-.הוא
את נטשו ,ובאלו לא שיך שטעה
הדין דיבל ישראל שעושה מעשה עטך ,בדנ^א לן כבנין אב מהרש ונשיא ודין,
דכתיב )3 :אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאה (37ומיהו דבר הכתיב בדדה ®)3
שאלו דרכם לקלל הרש ,מתון ,שאינו שומעו ואינו ירא שיחזר לו קללתו ,נשייא
ותן ,מתוך שמיסרין ומוטחין אתם שונאים אותם .וחרש קורא כל אותו שאינו
שומע ואינו ככיין לו ,כדמורנם אוי^קלו^ס  :דלא שמע♦ ולפני עור - ,טי שהוא עור
בדבר ואםילו.מזיד /אבל אינו יטל לעשות אלא על ידי ר" כנון מושיט כס יין
לנדר ואבר מן ־ה,חי ־ לבני נה,בקאי בתרי עורי גוירא )39.ויראת טאלחיך אני ה?•-
שאעש״^ה אינו שומעך וזה עד בדבר זה ,ניהא הייה" ויראת מאלויך ממי (שיודע(
שרואה .ושומע ויודע הכל .13 .לא תלך רכיל בעמך-,כי אן לא תעמד על דם
ועך׳ אבל אם תלך רכיל אז תעמד ,ואילו תב ולא העמד ,ורת משמע שהיא
מצוד ,לבדה ועל כרד,ך מטוו^ן אחת היא :לא תלך רכיל מ" שלא תעמד על דם

רעך (40,כי כשתאמר איש פלוני מוציא עליך שם רע ,קשה עליו והורנו♦ ויחזקאל
ם״ (41 :אנשי־ רכיל היו בך למען שסך דם♦ )42אלמא שתוכלי' מביאק לית
שפיטת דמים מבצ ובנ״ר♦ (43וכן אמוו וטתינו c44 :ליישן תליתאי ^טיל תליתאי )43
(בא♦ 17. (46לא תשנא את אחיך בלבבך♦  -שאם יעשה לך אהיך דבר שקשה
בעיניך ,לא תשנאנו תוך לבבך ,אלא הדכיחנו ואמו לו :למה עשית לי כזאת *
שמא לא תכון למה שא™ סטר ,או נאנס♦ או שום טעם יש בדבר שיאמו
ומתוך כך חדע שלא עשה עמך שלא כהוגן♦ )47נהוכח^* (4אם תראהו עובד עברה
אל תאמר :מי יתן |ו1יוסיף על חטאתו פשע ,אלא ה״וכח♦ (49ולא תשא עלו
חטא-.לשנאתו בחנם♦ וטצוה ,הוכח תוכח את עמיתך ,אס תראה ט דבר דיור.
ולא תשא עלו חטא אם הוכחתו ואינו רוצה להגיח ־בשבילך ,אבל אם לא תוכיחנו
יש לך חטא♦ (50כדברייב כיחזקאל (51 :ולא הזהרתו 1ולא דירת לההזיר 1רשע
טדוט הרשעה גלהיתון הוא רשע בעונו ימות דמו מרך אבקש♦ 18. (52לא תקם
ולא תטר-כמו שפרשו רבו^יי^ (53/שלא תשנאנו על שלו ולא תטר לו איבה
אם ^יכו רוצה להשאיל לך או לתת לך ,שמא אינו יטל או ריך לאותו דבר♦
אבל ס יגזול אח שלך או גנוב .תנקם והטור וקח שלך מתחת ידו♦ ולא תמר♦♦)5

ראה ספרא♦ «> ע״שבם.
 (55דברים בבד ,ט״ן♦  (36שמות גבב ,כ״ז♦
 (39׳™ עטרה רה ו בא וכו׳♦  (40בי (נשם ח ©שה ,מקוצי(♦  (41יחזקאל
״ב ,ב♦  (42ח?  (» .1 (*3ערכין בו ע״ב♦  (45פיר (שם נכרט כאוזת באור
פסוק זד ,עם הערת ויבבש גאושב״ם( עלפסוקכ״ס  )47 4 (46ח׳-.ע׳ ושבם♦
®)4ב״״י איס באר* הוראות הללו כסדר♦  (49ם*ד♦ (50זד (ראה לי כי המאמר
•לחשת  •toשאינו״ דוא כפל לשון(>  (51נ /יבח (52 .בבי :ולא ™•,ותו רשע
להשיב מדוט הרעה הוא ושע בעוני ימות ואת דמו נידך אבקש♦ «(׳ ואה ספרא,

יומא כ״ג ״א♦

* )5באור נוסף [זה בא בבי אודי אותו של "אני 71״

פסוק♦
ב יוסף בכור שור עמוד מס 43

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שבאותו

חרב מאיר בן אברהסהלר
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55

א* לא תמ׳ר האיבה בלבך ,לא חמר כמג לא אשמר ,ברנתרעמי ( ואביו מזמר
אח הדבר! ,ואבוה! נטר ית מתנשא ,שהמירה מביאה אותך ליידי נקשה .ואהבת

56

לרעך ( )109aבמוך - .במו שאתה רמה שיאה :אותך ) ,דעלד הגי לחברך לא
לא תעביד; ) 7ואהבת לרעך במוך ,ס* הוא במוך ביראה ואם לאו לא תאהבנו,
שנאמר ) :יראת ד ,שנאת רע ) .הגה״ה .מאינו אומר ?!יאהב אחר כמו עצמו,
אלא כתיב ) :וחי אחיך עמך ) 1,חיץ■ קודמים לחיי הברך ,שאם היה רמה לומר
שיאהב אחר כמו עצמו ,היה לו לכתב :ואהבת את רעך כמיך ,וכ ) :1ואהבת
אחר שכתב < :ואהבתם את
לו כמוך ,ולא כתב ואהבת אותו במוך ,אבל
הגר ,לא כתב כמיך .ואהבת לו משמע לעשות לו במוך במו שאתה רמה שיעשה
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הוא ’לך ,כמו שניי׳ )» ,)w ,ואס תאמר :מאי שגא שאץ הקןב״ה מזהיר בלאו על
אותו שלא רצה להשאיל לי מגלו ולא דיה לו שום מענה י עלי שלא עשיתי

1

לו מאומד" ועלי יש לי מעגה עליו ש  ,א רצה להשאיל לי ,הזהיר בלאו אם לא
משאיל לו ^יומו ,איבא למיס ,*1שאותו לא מית בשנאה אלא שחביב מגלו עליו
ואינו רוצה להשאילו ולא הבריחו הכתוב להשאיל את שלו שלא כרצונו׳ אבל לך

שקהימך עשו' להשאיל שהרי היית משאיל לו לולא ד״.גקימה ,ואם כן משנאה
ומרע לב אתה מגיח להשאיל ,ואומד לך הקמה :תנצח האהבה שיש לך עמי את
השנאה שיש לך עמו ותשאיל לו בשביל אהבתי ולא תקום ,ומתוך בך יבא שלום
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ביניכם ) .וכן תמצא בי ) וכי תראה חמור שנאך רבץ .תחת משאו ,שאמר
הקב״ה .תנצח האהבה שיש לך עמי את השנאה שיש לך עמו ותסייענו בשביל
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אהבתי :תהו ) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה .שלום ,אני ה’~.־וראייה אהבתי לשכח
את השנאה 19. .את חקרתי תשמרו-.חוקים שחקקתי לך בבר מששת ימי בראשית,
איני רוצה שתשנא אותם ,לעשות בריות בעולם שלא עשיתי ^^י ) בהמתך לא
תרביע כלאים-.שושביע סס על המור )’0וכן על סוסיה חמור ויצא מדם פרד
שלא בראתי ,זה» שנית מעשה בראשית׳ ובן כל שני מינים בברן כבש *’) על עז,
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72

שתעשה עצמך כמו בורא; ) ואץ הברכון מצרה בהם ולא תולידלעולם הפודה
ולא שום כלאים . )b( ,שיהם נטורש ) [בלערח מתחבריים יתד ,זה מעכב על
זדי ,מלהווליר ,ובן :שדך לא תזרע כלאים ,כנץ חמה וחרצ :שרה מץ עשב וזה מין
אילן ,ופעמים בשזורעץ אותם תד .באש שני גרגרים ושתחגריים יחד ומוציאיצמח
ביחד ויוצא דבר ממוצע משניהם ,שלא נברא :תדע שינקת זה באה בתוך זדי,

זאנריק74
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) דאריסי דרב יוסף טייתו לית תמרי

מדיקולי דקיי׳^לי במי גופני ,טעם

 )55בראשית ל״ז ,ייא )“ .שבתל״א ע״א .מ) ח׳; עי
אלקים) )« ,משלי ח /י״ג  >5°רשב״ם! >« ,יקרא מה« ל״ו .י
) י״ט ,ל*ד .מ) דברים י /י״ט .ן* ) זד פ״ר (בשם ר׳ משה).
ומ״י (^ותרץ בשם ^חזקוני) )“ .רברור פוסק כאן כבל הספרים
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6

נס מי (בשם ר׳
) בש ם״ב ע״ב.
) ח /א״נ ,הרז
הנזכרים למעלה.
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מ) שטות מג ,ה״ <* .משלי נ /ית .מ) ע׳ רשמם (ד גם ראב״ע) .ז) קרא:
שוגים) .ראה לוח^^^ם
איל C2 .עי ח*65 )73 .ז3111מ
אחון .י )
במבואי הצרפומ^עמ^ * .29ז! מק צרב ע״א.
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ב יוסף בכור שור עמוד

מס 44

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לקוטי חדושי הרטב״ן מם׳ תורת האדם /
על סדר נזיקין
בבא המא
בפרק כחובל (ב״ק דפ״ה פ״א) חנא דבי ר׳ ישממאל ורפא ירפא מכאן
שנימנכ רשוש לרופא לרפאוח .פי׳ שמא יאמר כרופא מה
לי בצמר כזכ שמא אטפכ ונמצאתי כורג נפשוח בשוגג לפיכן נתנה
לו תורכ רשות לרפאות .וקשיא לי כא דחניא בתוספתא רופא אומן
שרפי ברשף ב״ד וכזיק כ״ז גולה .אלמא טונש שוגג יש בדבר .וי״ל
ככיכרופ׳ כדיין מצוכ לדק .ואסטעכבלאכודע אין עליו עונש כלל.
כדאמרינן שמא יאמר כדיין סכ לי בצמר כזכ .ת״ל ועמכם בדבר
כמשפט .אק לדיין אלא מם שעיניו רואות .ואמפ״כ אם טפכ ונודע
|^!ב״ד שטמכ משלם מביתו על כדרכים כידועיס בו .אף כאן מדיני
^)דם פטור מתשלומין .אלא שאינו פטור מדיני שמים מד שמשלם
כמק ויגלה מל כמיתכ .כואיל ונודט שטעם וכזיק או כמית בידים.
וכן אמרו בתוספתא דב״ק גבי פטורים מדיני אדם וחייבין בד״ש.
רופא אומן שריפא ברשות ב״ד פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים.
ומ״מ בלא כודס שלו אינו חייב כלום .כמו שכדיין פטור לגמרי בק
מדיני אדם בין מעונש שמיס .וכוא שחכר כמו שראוי לזכר בדיני
נפשות ולא חיק בפשיסכ .ומסתברא דכא דאמרינן נתנם רשות לרופא
לרפאות .לומר שאינו אסור משום משש כשגגכ .א״נ שלא יאמרו
כקב״ם מומן וכוא מרפא .שאין דרכן של בני אדם ברפואות אלא
שנכגו כפנין שכתוב (ד״ה ב׳ י״ו י״ב) גם בחליו לא דרש את כ׳
כי אס כרופאי׳ .אבל כאי רשות רשות דמצום כוא לרפאות .ובכלל
פקו״נ כוא כדתנן מאכילק אותו ע״פ בקיאים .ותניא (יומא דפ״ג
מ״ב) מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה יהין
ומאירין את כמינים .וכל אלו מל פי בקיאין מאכילין אותו .שאס
כיחס אישתא צמירתא בבולמוס שלו וכאכילוהו דבש כרי אלו
כורגין אותו .וחנן נמי כחושש בפיו מטילק לו פס בשבת .וכן רבינא
דשייף לי׳ לברתיה בגוכרקי דערלה משום אישתא צמירתא .וכן בכל
מתרפאים מוץ מעצי אשרה כלן בדרכים של מלאכת כרפואות מושק
אותן .ואי אפשר לדעת אותן אלא ע״פ אותה מכמה .וכן עין שמרדה
^ןשר לכוחלה בשבת .מלאכת הכוחלק משערי הקלורק של רפואות
והואיל ומחללק שבת ברפואות ש״מ בכלל פק״נ כן .ופקוח נפש
מצוה רבכ כיא כזרח כ״ז משובח כנשאל מגונה כשואל שופך דמים
וכ״ש כמתיאש ואיט מושה .וש״מ כל רופא שיודע בחכמה ומלאכה
זו חייב כוא לרפאות .ואם מנע עצמו כ״ז ש״ד .וקשיא לי כא
דגרסינן בפי אלו כן כנמנקק (פ״ד ב׳) איבמיא לכו בן מהו שיקח
דם לאביו .רב מתנה אמר ואהבת לרעך כמוך .רב דימי בר חנניה
אמר מכה אדם ומכה בהמה ,מב מכה בכמה לרפואה פטור .אף
מככ אדם לרפואה סטור .סר בריה דרבינא לא שבק ליה לבריה
למפתח ליה בומיה .דלסא מביל 3יכ .וכוי לי׳ שגגת איסור .אי
הכי אמר נמי .אמר שגגת לאו .בנו שגגת חנק .כדק הוא סוגיא
דכמם .והשתא תמיכא אם כן לא יתעסק בקי ברפואות כלל .דילמא
ספי וכ״ל שגגת סייף .וסוד מ״ש בן ככקזה דאביו .ומ״ש אמר
בהקזה דחבירו .דכתם נמי דילמא מזק לי* שכמה דברים של סכנה
מלוק בהקזה .וסוד אם נחוש לרופא .אף כחולה יחוש לעצמו .שאם
מרפאק אותו בסממנים והוא אוכלן בכוס של מיקרק ושחה אותן
שמא טעו בחולי או ברפואה .ונמצא שהמית עצמו שטעותן של
רופאים סם כסות הוא .ונמצא שאף כחולה עצמו בא לבית כספק
וי״ל כק שנתנה רשות לרופא לרפאות .ומצוה נמי היא דרמיא
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רחמנא עליה .אין לו לחוש כלום שאם ממנהג בכן כשורה לסי דעתו
אין לו ברפואות אלא מצוה דרממנא פקדי׳ לרפויי ליביה אנסיה
למטעא .אבל בן אצל אביו .כיון דאיכא אמריני למשקל ליה סילוא
ולמפתח לי׳ בומיה .לא שבקינן לבן למעבד הכי .דלא ליכוי מעייל
נסשיה לספקא דחיוב מיתה .וכן הא דאקשינן פלה מכא דתנן מחט
של יד ליטול בה את כקק .ליחוש דלמא מביל בי׳ והוי ליה שגגת
סקילה .כמס נמי משום כאי טטמא הוא כיון דלאו סכנה היא.
ולאו מוני כלל הוא .כוי ליה למשבקיה סד מוצאי שבת דלא ליטול
לספק חילול שבת .ולהאי טעמא גבי הקזה כיון דחבלא גופה לרפואה
הוא .מותר לבן לכקח דם לאביו .דמו ואחר שווק הם בכך .אס
הקזה זו רפואה היא לו .לשניכם מומר לשניכם מצוה .ואם טעי
והמיתו לשניכם עונש שגגה מימת ב״ד .ועובדא דרב ספא ומר ברי׳
דרבינא לא פליגי ואפשטא דבעק דפשטא רב מתנה ורב דימי
לכתירא אבל רבינו הגדול ז״ל כתב איבמיא לכו בן מהו שיקח דם
לאביו ואסיקנא רב ספא לא שביק ליה לבריה למשקל ליה סילוא
וכר .ואפשר לומר כן .דאע״ג דמכה אדם לרפואה סטור ,ומצוק
דואכבת לרעך כמוך הוא .אפ״ה כיק דאיכא אמרינא לא שבקינן
לברא למעבד הכי .דלמא מביל ביה טפי ממה שהוא בדרך כרפואה.
וכ״ל שגגת חנק אבל למיתה לא מיישינן לא לבן ולא באחר .משים
דס״כ כצריכן ככתוב לרפאות .ואין לך ברפואות אלא סכנת מה
שמרפא לזה ממית לזה .וזו שאמרו טוב שברופאים וכר לגנות דרכן
של רופאים בפשיעות וזדונות שלהם נאמר אבל לא שיהא חשש איסור
בדבר .כדרך שאמרו שם נמי טוב שבטבחים וכר הא אלו נהג עצמו
כשורה כש״כ שהוסיף זכות לעצמו שאומנותו אומנות לסמים ולא
למד ממעשיהם .וכמס תנן (נדרים דל״ח מ״ב) כמודר כנאה ממבירו
נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב .ומרפאכו רפואת נפשות אבל לא
רפואת ממון( .שם דמ״א מ״ב) וכוינן בה כי קחני רפואות נפשית
בחנם רפואת ממון בשכר .ליתני הכי ומרפאכו בחנם אבל לא בשכר.
אלא רפואת נפשות גופו רפואת ממון בהמתו ואתמר מלה בירושלמי
שאפילו יש לו מי שירפאנו מותר לזה לרפאתו כלא מן ככל אדם
זוכה להתרפאות .אלמא מצוה דרמיא עליה עבד וכשבת אבידה
דגופו היא .אלא מיהו דוקא בבקי וביודע בחכמה ובמלאכה זו
ושאק שם גדול ממנו .אבל כל שאינו יודע בטיב מלאכה זו לא יהא
לו מסק בכן .וכן אם יש שם גדול ממט אסור לו להתעסק בכן
כלל .ק״ו משאר דיניו והוראות שבמורה דכאיך יורה בספק נפשות
במקום שגדול ממנו .ואם נתעסק בכן כלל שופך דמים הוא בודאי.
ואם ריפא שלא ברשות ב״ד והזיק חייב בתשלומין בבקי .וכ״ש אחר
שאין ב״ד מרשין למי שאינו בקי .ולפנק שכר רפואה נראה לי
דמותר ליטול מכן שכר בטלה וטרמא .אבל שכר כלמוד אסור דאבדח
גופו הוא ורחמנא אמר והשבושו לו .ואמרי׳ לפנק מצית מה אני
בחנם אף אתה בחנם .הלכך שכר כחכמה והלמוד אסור דכו״ל
כשכר הזאות וקידוש .אבל שכר כטרמא מותר דכו״ל כשכר כבאה
ומילוי דמותר .וכן שכר בטלה סותר כדחנן (בכורות דכ״ט ע״ב)
אס כיה זקן מרכיבו סל כחמור ונותן לו שכרו כפיעל במל של אותה
מלאכה דבטיל מינה .וכן מי שיש לו סממנק וחבירו הילה צריך
לכן אסור לו לעלות בדמיהן יותר מן כראוי .ולא עוד .אלא אפילו
פסקו לו בדמיהן הרבה ספני דוחק כשעה כלא מצאו סממנק אלא
כידו

״־Q,

׳*<*< ,4
רשימות מהועד
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דברי המיס׳ דדן למן ?מון לא שין ממים
ב.

והנה בגמ ,מהדרין (מ׳־ה

נראה דלא נוכל לפרש הציווי דלרסך כנמוך כפשטיה
ממש׳ בהיות הוא ורטהו חיים ועומדים׳ דהרי לא

אמרי ,גבי

הנסקל בבי׳ד דצמך לברור לו מימה יפה [באופן

די באהבת לב לבד אלא כשהוא בא לידי תמשה׳

שלא יהיה צמרו רב] מדכתיב ואהבת לרמן

וא׳ע הכי יחריב ליתן לרטהו ממצית מכל אשר לו

כמון• ,ויכתבו התום׳ שם לפרש אין למדו זה מהך

בשה׳ הרי דיני חורה רבים מררים שלא חייבה

קרא ז״ל :י׳מ"^נשום דלרכץ כמוץ לא שיק־

חורה כי האי׳ דאמנס כשמך יד רמהו ציוותה

חורה והחזקת מ׳ ואם כסף תלוה׳ אכן כ״ז הוא

מחיים ,דמיץ קודמק .מ״נכ וביפה פיניים ציין

רק סד חומש בנכסיו .וכן לא מצינו שיתחייב

שכן כתב גס רבינו יונה .בפשומו כוננתם דמ״כ

q

הציווי דואהבת לרפך לא נאמר בהיות שניהם

להתעסק ברפואות של רמהו ולבזבז ממן רב מ״ז׳

חיים בשוה׳ דבזה למולם חייו קודמק׳ ופכ כל

אף שלרפואת עצמו היה מושה כן .אלא דאי בסודן

חיים שניהם א״א שחייבנו בזה׳ דינם כאשר יבקשנו

מיקר הך דינא לא איתמר אלא לטנק המיתה.

חבית להיטיב טמו בדבר חסויים׳ כמו להשאילו

נ אך פיק בס׳ ממך לנר שנתפלא נדד החום׳

קרדום׳ לא ייצא ידי חובתו בתיחו לו מה שביקש׳

מאי קשיא להו׳ דלמה לא נפרש כפשוטו מכל

דעדיייץ הה ממוייב להיטיב טמו ולירן לו מד חוצי

מניני החיים תאבהו כמוך׳ בכל ה נם כשנצרך

מנכסיו׳ כדי להשוותו טמו בכל אשר ו .וכן יצטרך

להמתו במד לו מיתה פה׳ כמו שהיה בוחר

נס לכל שאר מרמו .בחמה.

למלמו אם היה צריך ואפשר לו .ואמנם בדוחק י״ל
דהחוס׳ למדו שכונת הגמ׳ דהקרא דואהבת קאי

ואכפי היה אפשר לפרש דציווי ה ראי במת

דורא לח ה דבימר מיתה יפה׳ וזה שביקשו

ששניהם בסכנת מיתה׳ ואפשר רק לחיים של אי

לבאר ההכרע ך ממחה תימצם צריך ביאור׳ מסי

מהם׳ לחיי מלם או לשניהם חיי שטה׳ כההיא

דשנייס ההלכים במדבר רש מיס רק לאי מהן׳

נמי דכשיש נדן טל החם עצמם האס יחיה עצמו

דנדז קאי רחמנא שישתו שניהם מדין לרעך כמוך•׳

או את רמהו כשיש אפשרות לחיות רק לא׳ להן׳

— בזה אמרי׳ דחייך קודמן ולא קאי בזה הציווי
® דואהב^ אבל בשאר ■ מרר הוים ,להיטיב מו א
להלוות לו וכיוצ״׳ב׳ בה שפיר שייך וציווי דואהבע
וא״כ אק הכרח דקאי דוקא מל הבא ליסקצ ויש

להוסיף דז ביותר דהמ רימ נופיה הא אמר
דואהבת לרסך כמך ה כלל גדול בחורה"׳ זזה

ודאי כוונתו כל ההנהגה בכל מניני החיים׳ ולא

בח מסוייס ׳ה דהבא ליסקצ וצמך ליבן בכל זה.

3ן

.

אך זה ניחא רק אליבא דבן פנוורא [ובפרט

יז"_וז_1234567ן

I

"

יבואר לפמש״ג לעל בענף

י

א׳

אות ׳נ דהוא

מדרך המוסר והיושר] אבל אק הא קייל כר״ט

דחיץ קודמן דינם בזה לא חייבתו חורה להתנהג

טמו כמוך ממש׳ אשר ■מזה הכרחו התום׳ דט״כ
פשמיה דקרא דלרסך כמך לא משכמת לה אלא

בנוונא שריהו ליז עומד לרים ונייצ להי־טיב לו
בפניני החיים׳ שהרי מצווה ועומד ליסכל׳ וכל
טובתו מתה הוא רק ׳ה שיברור לו מיתה יפה׳

ההכרח דלרסך כמין הוא ציוד לברור לו
מיתה ימה

ד.

כמו שהיה מצה למצמו ם היה צריך לזה׳ בזה

הוא דמתקס קרא כדכתי□

ובסיד כשדיברתי בזה מם חכ״א מופלג

[ואמנם מצינו פעמים שהמדיפה התורה את

שלינדא מלה הביאור בזה באונק נפלא׳ דלכשנחבונן

זולתו אפיי יותר מעצמו ,נין בדח מבד מבמ
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כעגין לאו לא תגזול

69

דכתיב וטוב לו פמך ,ודרשו שאפי׳ יש לאדון רק

שלו׳ מחבירו ,אף שודאי א״ז הקר הלאו] .וזהו

כר א׳ צריך לימנו לעבד מברי ,וכיוצ״ב ,מד

המכון בדברי ר״ע דואהבת לרימך כמק הוא כלל

שקראוהו מדל לאדון זה ,כמי שקנה אדון למלמו.

גדול בתורה ,היינו למה שנכלל בדק זה ,וכהא

וכן גבי רציחה דאמרי׳ דיהרג ואל יסבור ,ונמצא

דאמר נמי ב״^ה לאותו גר (5שבת ל־־א ע׳א) שביקש
ללמדו כה״ת כולה סל רגל אחת ,דמאן דהאני

3

דמסדייסים מ* ח ירו מל ח" דידיה .אכן פשוט
שכל זה א«נו שייך להדק דואהבח לריפך כמוך,

נגלך למברך לא חהביד ,והיינו דהנהגה זו היא

אלא דזהו דק מסמים בעבד עברי שחידשה

 itoהמורה .וי^^י^^י^שו שם.

חורה בטוב לו פמך ,וכן הוא דין ברציחה דלא
הומר פיקת כדי לעבור בלא תרצח.

ו.

אלא דמעתה הדר תיקשי לן בדברי

הדק

התום׳ הנ״ל דמה נדחקו לפרש דמיקר קרא

דואהבת כמק שיהיה כמק בשוה ך ,זה לא

דואהבת כמוך קאי דייקא מל הדק דברור לו

מצינו דוגמחו אלא כה״ג דברור לו מימה יפה].

" גדרים במדין דואקבת לריסן כמון

מיתה יפה ,הא כיון שנתבאר דמ״כ איור זה
^לול גם שאר עניני החיים ,לימא דגם זה
כשאר הפנינים

לרצות בטובת זולתו

כפי

אכן נראה דודאי גם התוה׳ מודו לדברי

האפשר ,אכן נראה ,דהוי ה״ד דהכא לא שיק

הרמב״ן גפי׳ החורה ,והיינו דנהי דקיום הקרא
כדכתיב ואהבת .כמוך ממם ,אינו שי? אלא גבי
ברור לו מימה יפה ,אבל הא מיהח כלול בכלל

הך ציווי ,מלבד שבהיותו חוטא אינו בגדר
רימןו ,וגם שהרי התורה החמירה בו להוקלו

ה.

ולבזותו ,גם כי היכי דתהוי ליה כפרה ,א״כ

דק זה שגה בשאר פניני החיים שימנע מפחיתות
הקנאה במבירו משתדל בטובת זולתו כפי שהיה
רוצה לנ^מו שישתדלו בטובתו[ ,וזה כעק שמצינו

קרא כפשמיה לא אמי אלא לדין זה ,דברור לו

דבאיהור לא תגזול כלול גם זה המונע ברכת

מיתה יפה .והדברים מאירים.

הוי ה״ד דאין ראוי לברור לו מיתה ,לזה

דקדקו התום׳ לפרש דאדרבה כל היקר הך

—

הרב יעקב מחום קרויה

ממין לאי דלא תגזול
ב״מ ס״א מ״א אמר רבא למה לי דכתב
רחמנא לאו בגזל לאו ברימת לאו באונאה וכו׳
אלא לא לכתוב רחמנא לאו בגזל

w

מהנך

נלמד מצה״ש כמו שפירש'׳י שם].
ובתוה׳ שם ד״ה לעבור הקשו דלוקןמיה
בגזל גופיה ולעבור מליו בב׳ לאוין ,ותיאו

וכו׳ אמרי הכי נמי לולא לאו בגזל ל״ל לכובש
שכר שכיר וכו" ,ביאור דברי הגמ׳ דלאו מזל
אפשר ללמוד בצד השוה מריבית ואונאה וקרא

דגזל הוי לאו הניתק לפשה ואק בו מלקות
א״כ אין נפק״מ בתרי לאמן .משא״כ השתא
דמורןמינן בעושק שכר שכיר לקי שפיר עש״ד.

באמת אחי להוהיף לאו במבש שכר שכר [דלא

וכו לעי׳ שם בד״ה אמרי ה״נ תירצו בזה
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שער אהבת הבריות-הלבה

שער אהבת הבריות
סימן א
מצות אהבת הבריות

"ואהבת" חיוב תורה

א .נאמר בתורה (ויקרא יט,יח> ואהבת לרעך במוך ומכאן שמצות אהבת
הבריות היא מצות עשה גמורה מן התורה ,ובן היא הסכמת הראשונים
והאחרונים ואין מי שחולק בזה.
ואהבת לרעך כמון חיוב ד״וג

א.

ועוד לו שם שרש ב ,ושרש ט ,ובל״ת שב .ובמשנה תורה

א .נאמר בפסוק (ויקרא יט,יח) לא תקום
ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך

מהלכות אבל) .וכ׳׳כ הסמ״ג (עשין ט ,ועי׳ע סי׳ קסט

כמוך .וכן מנו כל מוני המצוות מצוה זו

יראים (ס״ס ריח) ספר הבתים ספר המצוה (עשה

במניינם ,וכמו שכתב כן הגאון רבי ירוחם

רז) וכן הרשב״ץ באזהרות זוהר הרקיע (אות מה)

(ריש סימן יט4

כתב אהבת רעים וכ״ב החינוך (מצות רמג ,וע״ע

ואין מי שחולק על כך ,שמצוה וו היא מצוה

מצזח רלת) סמ״ק (סימן ח ,וע״ע סימן רמה) .והש״ך

גמורה דבר תורה .ואע״פ שדבר זה יוצא מבואר
מכל הראשונים והאחרונים אשר יבואו להלן

בספרו פועל צדק (עשת צט) ובספר דבר המלך

פערלא בחיבורו הגדול על הרס״ג

במשך הסימן ,מ״מ פטור כלא כלום אי אםשח_
ועל כן נאסוף ונמנה חלקם.

נמנחבמנין המצוות

הנה

דעות פ״ו ה״ג ,מתנות עניים פ״ת הלכת י ,וברפי״ד

(מצוח ז) ובספר מצות השם (סי׳ רמד).

וכ״ב

דואהבת הוי דבר תורה בספר חובות

הלבבות
וכוונתקןובשר׳ת רש״י (סי׳רמה) הרמב״ן בתורת
(הקדמת ד״ח וכאשר וד״ה

האדם (שער המיחוש ד״ח עניו הסבה והלאה) ארחות

כן מנוה במנין המצוות הבה״ג נבמניו

חיים (דין כיבוד אב ואם אות ה) כל בו (סימן פט

מצוותיו שבריש ספרו סי׳ סו) הרס״ג (עשת
יט) ובאזהרות רבי אליהו הזקן (עשת מא) כתב ,רע
לאהוב .וכן כתב באזהרות רבי יצחק אלברגלוני

ובשם הסמ״ק הנ״ל ,וע״ע בריש ספר הרוקח

(סי׳ מט) דבוק אהבת רע .וכן באזהרות רבנו

(הלכות חסידות ד״ה קדש עצמך) וכ״כ בשו״ת
הרשב״ש (ר״ס ט) ובארחות צדיקים (שער האהבה
ד״ח ואהבת אביו) ומהרה״ו בשערי קדושה (ח״א

שלמה אבן גבירול (אותנז) כתב ,ואהבת הברים.

שער ד ד״ח ואלו הם).

וכן הוא במאמר השכל (אות יד) ואהבת לרעך

ב .והכי הוא במתני׳ דנדרים (דף סח ע״ט דמי
שהדיר את קרובו בהנאת נכסיו עובר

כמוך ,וכ״כ הרמב״ם (נספר המצוות עשיו רו,רז,
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סימן א סעיף א

אואהבת לרעך כמוך .וכן פסקו להאי מתני׳ עוד

המתת

תקום ,ולא תשנא ,ועל ואהבת ,עובר מיד בעת

והכי מבואר

בדברי הרמב״ם

ראשונים ,דכן הוא ברי״ף נדף בב ע״א מדפי הרי״ף)

הגדר.

וברמב״ם (הלכות שבועות פ״ו חי״א) והרא״ש

שבועות פרק ו הלכה יא) בכותבו הלכה זו וד״ל ,ובן

(נדרים פ״ט סימן ג) ובגליון הרי״ף שם כן הוא

זה שנשבעת שלא יהנה ישראל מנכסיך ,למחר

(הלכות

בנימוק״י ,וברמב״ן ,ובריטב״א ,וכן הוא במאירי

יצטרך זה ,ותהיה עובר על וחי אחיך עמך,

(נדרים סת ע״ב)[ .ולכאורה נראה דאואהבת עובר

והחזקת בו ,או פתוח תפתח ,וכיוצא בהן .עכ״ל.

מיד בעת הנדר .לא מבעי לגירסת המאירי שם

והרי שהשמיט את מה שאמרו במשנה שעובר

במשנה דגריס או שמא יעני ,וכן מבואר בביאורו

על לא תקום ועל לא תשנא ועל ואהבת ,ונראה

שם שבעת הנדר כבר עובר אלא תקום ולא

שהוא מן הטעם האמור ,דכוונת המשנה שעובר

תשנא_,ןנראה שכוונתו גם לואהבת .אלא אף

עליהם כבר בעת הנדר .וכתבתי זאת לפום

לגירסת שאר

ראשונים

וכאשר

הוא

לפנינו

ריהטא וכחותה על גחלים].

במשנה ,נראה דמה שאמרו במשנה שעובר רק
אם יעני חברו ולא יפרנסו מחמת הנדר ,היינו

שבוה יעבור רק על וחי אחיך עמך ,אך על לא

וכ״כ

עוד ראשונים

ואחרונים

נאספו ובאו להלן.
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רבים

אשר

ש1״ע

שער אהבת הבריות-חלבה

המרות

ג

גדר חיובה

ב .מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך נחלקת לשני חלקים א ,חיוב
אהבת לב .כ ,חיוב עשיית מעשי אהבה.

א ,האהבה הלבבית היא לחוש בלב רנש אהבה לבל אחד ואחד
מישראל .ודרגת אהבת הלב המחוייבת היא לאהוב את דעו כך
שיחפוץ שיבא עליו בל הטוב ,ולא יארע לו שום רע [אולם את עצמו
רשאי לאהוב יותר מחבירו ].וכמוך שנאמר בפסוק ואהבת לרעך
"כמוך פירושו ,כמו שאתה חפץ לעצמך .וכמשל אהבת אחים שבל אח
שמת בהצלחת ובטובת אחיו ,על כל מוגי הטובות אשר יבואו עליו ,הן
אם יתעלה בחכמה ,עושר ,או בכבוד ,וכדומה ,ויצטער בכל דבר רע
שיארע לאחיו ,אולם כל את אוחב את עצמו יותר מאשר את אחיו .וכך
הוא שיעור חיוב אהבת הלב לבל אחד ואחד מישראל ,לחפוץ בבל
הטוב לו ,ולהצטער בכל דבר לא טוב שיבא עליו ,ואין חיוב לאהוב את
חברך כמו שאתה אוהב את עצמך .ועל כן מי ששמח בהצלחת רעו
בבל דרכיו הן כעושר הן בכבוד וכדומה ,אך רק בחוכמה חפץ שהוא
עצמו יחכם יותר טחבירו ,אף על פי שדרגתו גבוהה ,עדיין לא הניע
לידי שלמות חיוב האהבה.
ב ,חלקה השני של מצות זו הוא עשיית מעשי אהבה של חסד ורחמים
לרענו ,בשיעור כפי שיחפוץ האדם לעשות לעצמו .וקל וחומר שחובה
שלא לעשות לרענו מעשים שלילים בגון ,להעליבם ,או לצערם ,או
לדבר בגנותם ,וכדומה .ובעזרת השם יבוארו פרטי חיוכים אלו
בהמשך.
מקדמת
ב .מצרת ואהבת לחנך כמוך כמעט שלא

ביארו מצוה זו כל מר כדאית ליה ,מכה סברא
בלא ראיות[ .ואע״ם דעסקינן בפסוק בתורה,

נוברת בש׳־ס ,ומאידך הקושי בה

ובמצוה גמורה מדאורייתא ,הרי הראשונים

מבואר ,כיצד ניתן ואפשר לקיים מצוה זו
כפשוטה .ועוד קשה ,שאם דברים כפשוטם ,הרי

פעמים רבות ביארו את הפסוקים על פי המתם
בפשט הפסוק ,ושלק משתגה המצוה ,אף אם
אין גילוי אוזר כחז״ל ,וק עשו כל מתי המצוות
בפנינים .ויתרה מכך כתב הרמב״ם בשו״ת (בלאי

שתסתר ההלכה חייך קודמין לתיי הכוך ,וכאן
כתוב שהייכם שדים .ומכה כן ראשונים רבים
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סימן א סעיף ב

המתת

ח״ב סי׳ תלו) וז״ל ,אלא כך ראוי למי שהוא מבין

שתאהב בכגון הפרטים הנזכרים לעיל בסמוך,

ולבו נכון ליטול דרך האמת ,שישים ענץ זה
המפורש בתורת עיקר ויסוד ,שלא יהרוס בנין

שהם מעשים שלילים.

אולם

מדברי הנביאים או דבר מדברי רז״ל חולק על

שהחיוב הוא כפשוטו ממש ,חיוב לחוש רגש

עיקר זה ,וסותר ענין זה ,ידרוש ויבקש בעץ לבו

אהבה לרעך כמו שאתה אוהב את עצמך,

עד שיבץ דברי הנביא או החכם .אם יצאו

ולעשות עם רעך כאשר אחה רוצה לעשות

ויתד התקועה אשר לא תמוט .וכשימצא פסוק

רוב הראשונים נקטו בי אץ להוציא
מקרא מידי פשוטו ,ועל כן סוברים

לעצמך .ועל הקושיות הנ״ל יבארו דאפי׳

דבריהם מכוונים בענץ המפורש בתורה ,הדי
מוטב .ואם לאו ,יאמר דברי הנביא הזה או דברי (שהחיוב כמעט בלחי אפשרי^מ״מ חיוב האדם
חכם זה איני יודע אותם ,ודברים שבגו הם ואינם הוא לפעול כדי להגיע לידי דרגה זו ,והרי שמי

על פשוטיהס .עכ״ל .ונפלא עד מאוד שאפילו

שעמל על כך ,ובפועל לא הגיע לידי מידה זו,

בדברי הפסוקים אומר כן .וע״ע בהקדמתו

מילא את כל חיובו ,ואץ דרישה ממנו יותר מכך.

מכריח שאינם כפשטום יש לבאר שהם משל,

ולענין חייך קודמץ יאמרו ,דאה״נ חייך קודמין
קודמים למצות ואהבת ,ועל כן בעת התנגשות

וכן הוא שם (בוז״ב פרק כה ,ופרק מז נפלא) ועוד

בין שתי מצוות אלו ,חייך קודמין עדיף.

למורה נבוכים שאת פסוקי התורה שהשכל

והנה

רבות שם].
נמצאו בראשונים שמכה הקושיות הנ״ל

וישנם עוד שיטות בראשונים ,כאשר יבוארו
ברצות ה׳ להלן (וסיכום שיטות

הוציאו מקרא מידי פשוטו ,וביארו

הפוסקים לוזלן אות כ).

שכוונת הפסוק אינה לחייב רגש אהבה כמו

שאתה אוהב את עצמך ,אלא רגש אהבה כמו אהבת בלב כמותנו ובמעשים
שאתה חפץ שיהיה טוב לעצמך כך תחפוץ "ךעת הרמב״ם (אותיות א-ה)
א .ישנם פוסקים שלמדו ברמב״ם שחיוב
לוולתך.

ויש

ואהבת לרעך כמוך בא לחייב עשיית

שדחקו יותר בפסוק וביארו שכוונתו אינה
לחייב רגש אהבה ,אלא את מעשי

מעשי חסד ,ולא חיוב לחוש רגש של אהבה

■"■האהבה ,שהם הסד ורחמים וכדומה ,ואץ חיוב

לרענו .ולענ״ד זה אינו ,וס״ל לרמב״ם לחייב הן

לחוש רגש אהבה .וכוונת התורה באומרה

רגש אהבה והן מעשי האהבה .דהנה כתב
הרמב״ם (דעות פ״ו ה״ג) ת״ל ,מצוה על כל אדם

ואהבת לרעך כמוך ,היינו תאהב את הצריך

ויש

לרעך ,ושלכן נכתב לרעך ולא רעך.

לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנ׳

שדחקו יותר בפשט הפסוק שכוונת
התודה לחייב רק מניעת מעשים שלילים,

ואהבת לרעך כמוך .לפיכך צריך לספר בשבחו

דהיינו שלא להזיק ולצער רעך ,ולא לחייב
עשיית מעשים חיובים של הסד ורחמים ,וכמו

ולחוס על ממונו כמו שהוא חס על ממון עצמו

ורוצה בכבוד עצמו .עכ״ל .והרי כתב כי מצות
עשה דואהבת לרעך כמוך היא דברים כפשוטם

לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו ,כשם

שלעיל מינה בפסוקים נאמרו חיובים של מעשים
שלילים ,לא תשנא ,לא תקום ולא תתוד ,ועל כך

שאדם אוהב את עצמו יאהב את הכירו .דהיינו

סיימה התורה ואהבת לרעך כמוך ,להורות

לחוש רגש של אהבת ,והוא בשיעור ובדרגת
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אהבת הכריות-הלבה

ה

כגופו .וממשיך ,לפיכך ,דהיינו לא סגי באהבה,

שאמר הכתוב ואהבת לרעך כמוך אני ה׳,
כשאתה אוהב באמת את חבירך כמוך ממש ,אז

האהבה ,וכתב דוגמאות של מעשים חיובים כגון

אני ה׳ ,כביכול אני גם כן מצטרף לחברותא

אלא בעינן שיבא לידי מעשים שהם תולדת
לספר ...בשבחו ולחוס על ממונו וכיוצ״ב ,ואתי

קדישא שלכם .עכ״ל .ולהדיא דיליף דברים

בק״ו שמעשים שלילים שלא להזיק ולהציק

כפשוטם .וע״ע אליו בענף עץ אבות (עט׳ קבה)

לחברו וכדומה המה בכלל מצוה זו ,וכמו שכן

דואהבת היינו כגרפך.

מבואר לו הכי בדוכתי אהריני ,וכדלקמן בע״ה.

כ .והכי

מבואר עוד ברמב״ם בספר המצוות

וכן לענ״ד משמע מדברי המ״א (סי׳ קנו ס״ק מ

(עשה רו) וז״ל ,שצונו לאהוב קצתנו

דכתב ,מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחר

אה קצתנו ,כמו שנאהב עצמנו ,ושתהיה

מישראל כגופו ,שנאמר ואהבת לרעך כמוך.

חמלתי ואהבתי לאחי ,כחמלתי ואהבתי לעצמי,

עכ״ל .והעתיקו כף החיים (ס״ק יד) .והרי כתבו

בממונו ,ובגופו ,וכל מה שיהיה ברשותו ,או

רק את תחילת דברי הרמב״ם והשמיטו את

ירצה אוחו .וכל מה שארצה לעצמי ,ארצה לו

הסיפא ,וא״כ בהם אין שום צד לבאר שכוונתם

כמוהו .וכל מה שאשנא לעצמי ,או למי שידבק

אינה לאהבה אלא לעשיית מעשים בלבד

בי אשנא לו כמוהו ,והוא אמרו יתעלה ואהבת

כן

לרעך כמוך .עכ״ל .והרי לנו גם כאן להדיא כי

ברמב״ם ,מחמת הדוגמאות של מעשים שנקט].

עסקינן באהבה ממש כפשוטה לאהוב את רענו

וכן המשנה ברורה (סי׳ קנו ס״ק ד> העתיק את

ולחמול עליהם .ושהכל יהיה כמוך כפשוטו .וכן

לשון הרמב״ם הנ״ל ,וסתם ולא פירש ,והרי

מבואר ברמב״ם בספר המצוות (בריש ספר

[וכאשר יובאו בע״ז! לקמן הסוברים

שהבין כי דברים כפשוטם ,אהבה ממש .וכן

המצוות שורש ט) שלמד חיוב חמלה ורחמנות

מפורש לו בריש ספרו חפץ חיים (במצוות עשת ב)

צדקה והסד מן ואהבת לרעך כמוך ,והרי חמלה

שהביא את דברי הרמב״ם ,וכתב כי המספר

ורחמנות הם בלב ,והמה תולדת האהבה בלב.

לשון הרע נראה בעליל שאינו אוהבו כלל .וכל

וגם מבואר שואהבת כולל חיוב עשיית מעשים
חיובים של חסד וצדקה .וכן מוכח לו עוד שם

הגדולה על זה ,דהלוא כל אדם יודע את נגעי

(מצות ל״ת ט) דכתב וז״ל ,שהזהיר המוסת

שכן ד״כמוך׳ בודאי אינו מקיים ,והראיה

עצמו ,ואעפ״כ אינו רוצה בשום אופן שחברו

מאהוב המסית ,או להאזין לדבריו ,והוא אמרו

ידע מזה אף אחד מאלף .עכ״ל .והרי שלמד כי

יתעלה לא תאבה לו .ולשון ספרי ,מכלל שנאמר

האהבה היא כפשוטה .ועתה יצא לאור ירחון

ואהבת לרעך כמוך ,יכול אתה אוהב לזה,

אור המאיר (כסלו טבת חתשס״ת) ובראשו מאמר

תלמוד לומר לא תאבה לו .עכ״ל .והרי שהאיסור

מאת מרן רבנו עובדיה יוסף שליט״א בחיוב

הוא לאהוב המסית ,והיינו איסור לאהוב אותו

ואהבת לרעך כמוך .ושם מעתיק את לשון

בלב [ולא במעשים ,כי כלל לא נזכר וה כאן,

הרמב״ם (דעות פ״ו ה״גן ,ועל דבריו כתב וז״ל,

ופשוט .וגם שבמסית נכתב כאן יכול אתה אוהב

ועל כן יש לאדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל
כגופו ,ואפילו בני אדם שאין להם שום מעלה

למסית ,ולהדיא שחיוב ואהבת היינו אהבה
רגשית ].ועל כך כתוב בספרי ,לא תקיים ואהבת.

ומשיבות וכר .ע״כ .ולהדיא יליף הכי ברמב״ם

והרי לנו כי ואהבת היינו אהבת הלב ,שעל כך

דברים כפשוטם .וכז סיים את מאמרו .וזהו

מוזהר שלא יאהב את המסיח .וכ״כ בפירוש
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המשניות (סנהדרין ריש פרק י ביסוד הי״ג) ח״ל,
כאשר יאמין אדם אלה היסודות כולם (י״ג

1:

ואהבתם את הגר .וזה מבואר אין ספק בו ,ואיני
יודע אחד ממי שמנה המצות סכל מוה .וברוב

עיקרים) ונתברר מה אמונתו בהם ,הוא נכנס

המדרשות בארו שהאל יתעלה צונו על הגר ,כמו

בכלל ישראל ,ומצור ,לאהבו ,ולרחם עליו,

שצונו על עצמו יתעלה אמר ואהבת את י״י

ולנהוג עמו בכל מה שצרה השם יתברך איש

אלהיך ,ואמר ואהבתם את הגר .עכ״ל .והרי לנו

להכירו מן האהבה והאחוה .עכ״ל .והרי לאהוב

שאהבת גר ואהבת ישראל היא אהבה אחת,

כפשוטו ,ובכללה כל המעשים החיובים ,ומניעת

וכשם שבהונאת הגר התווסף לאו ולא התווספו

השלילים .וכן משמע בדברי הרמב״ם בפירוש

פרטים ,כן באהבת הגר התווסף עשה ולא

המשניות קידושין (פרק

ח״ל ,מן הכללים

פרטים ,וכמו שהקיש הרמב״ם ביניהם .ואחר

אצלינו ,לא ישא אדם אשה ער שיראנה .שאנו

שלענין אהבת הגר הקישה לאהבת האל ,והיא

"־׳חוששין שמא לא תמצא חן בעיניו ,ויעמוד

הלא אהבה ממש ,וכמו שהארכנו בריש שער

עמה ,והוא אינו אוהבה ,וזה אסור ,לאמרו

אהבת ה׳ (סעיפים

מפי הראשונים קחנו

יתעלה ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .והרי שעובר

משם .וכ״ב בספר חסידים (סי׳ יד) שתהיה אהבת

אואהבת בכך שאינו אוהבה ,אע״פ שאינו עושה

ה׳ כאהבת אשה ע״ש .וכן ברמב״ם בספר

לה דבר ,וא״ב האהבה היא לבבית.

המצוות (בריש שורש ט שבריש ספר המצוות) שכתב

0

א0,

ראיה מאהבת הגר

כי כל צוויי התורה בארבעה דברים בדעות,
ובפעולות ,ובמצוות ,ובדבור .ונותן דוגמאות

ג .וכן מבואר עוד לו במשנה תורה (דעות פ״י

למצוות בדעות וו״ל ,כמו שצונו להאמין היחוד

ה״ס ח״ל ,אהבת הגר שבא ונכנס תחת

ואהבת האל יח׳ ויראתו .ע״ב .והרי שחיוב

כנפי השכינה ,שתי מצוות עשה .אחת מפני

אהבת האל הוא בלב ,ששמו בחלק מצוות

שהוא בכלל רעים ,ואחת מפני שהוא גר,

הדעות ולא בחלק מצוות המעשים .ומאחר

והתורה אמרה ואהבתם את הגר .צוה על אהבת

שאהבת הגר היא אהבה ממש כפשוטו כאהבת

הגר כמו שצור ,על אהבת שמו ,שנ׳ ואהבת את

ה׳ ,ודין אהבת הגר כאהבת רענו ,שרק התווסף
עשה נוסף בגר ,ולא חיוב אחר ,הרי לנו שחיוב

(והמצות הר״ז) היא שצונו לאהוב את הגרים,

אהבת ישראל הוא אהבה כפשוטו .וכן כתב

והוא אמרו ית׳ (עקב י) ואהבתם את הגר .ואע״ם

הגאון רבי ירוחם פערלא בביאור על הרס״ג (סוף

שהיה נכלל בוה עם ישראל באמרו ואהבת לרעך

עשה יט דף

ע״ס דהרס״ג לא מנה אהבת גר

כמוך ,לפי שזה הגר גר צדק ,אבל בעבור שנכנס

מצוה בפנ״ע ,לשיטתו אזיל שכל עשה שכלול
בעשה אחר ,ורק בא לחוק ולהגדיל שכר ,אינו

נוספת ,במו שעשה באזהרה באונאתו שאמר ולא

מונה במנין המצווה ,בשונה מהרמב״ם ובה״ג

תונו איש את עמיתו ,ואמר וגר לא תונה,

שכן מנו .עכ״ד .והרי מבואר לו בדעת הרמב״ם,
דכל שבא עשה דאהבת גר ,רק לחזק מצות

י״י אלהיך .עכ״ל .ובספר המצוות כתב ח״ל,

בתורתנו הוסיף לו האל אהבה וייחד לו מצוה
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והתבאר מלשון הגם׳ (ב״מ נט ע״ב) שחייבין על
אונאת הגר משום לא תונו איש אח עמיתו,

אהבת הישראל ,ואין בו הוספת פרטים .וכן

ומשום וגר לא תונה .כן גס כאן אנו חייבין

משמע מדברי המ״א (סי׳ קנו ס״ק  0שכתב אהבת

באהבתו משום ואהבת לרעך כמוך ,ומשום

הגר שנתגייר ב׳ מצות עשה הם .ע״כ .וכ״ב
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המדותר

שער אהבת הבריות-הלכה

ז

המשנה בדורה (ס״ק ד) וכף החיים (ס״ק ית,

ואהבת ,והלא אף אהבת רעים הושוותה לאהבת

ומשמע שנתווסף רק עשה ולא פרטי המצוה .וכן

האל ,שכתוב ואהבת לרעך כמוך ,וא״כ במה
הושוותה אהבת גרים לאהבת האל ,יותר מחיוב

מה הוסיפה התורה עוד מצות עשת בגר ,ומשני

אהבת ישראל .ולכן מבאר דס״ל לרמב״ם כי

דנפקא מינה אי יש ישראל לפווק וגר אפי׳

החיוב אינו אהבה בפועל ,אלא חיוב מעשים,

למד הפמ״ג במקום (א״א ס״ק & דהתקשה לשם

לטעון ,דעדיף הגר ,אחר שבו יש שתי מצוות

ולכן דוגמאותיו של הרמב״ם הם של מעשים.

עשה .עכ״ד .והרי לנו שמבין שאין שום הבדל

ולכן הוסיף הרמב״ם כי הגר הושוותה אהבתו

בין צווי אהבת ישראל לאהבת גו ,רק במספר

לאהבת האל ,לפי שבגד בעינן אהבה ממש,

הצווים .וא״כ כשם שאהבת גר היא אהבה

כחיוב אהבת ה׳ שהוא חיוב לבבי ,משא״ב

כפשוטה ,בן היא אהבת ישראל .ועוד ראה להלן

ברעים ,בעינן אהבת מעשים[ .וכן יש להראות

(אות  0בחיוב אהבת הגר .וכן מבואר בספר דבר

הכי מדברי הפמ״ג (סי׳ קנו א״א ס״ק  0רעל דברי

המלך (שער א פ״ט דף טו ע״ס שבגו רק נתווספה

המ״א הנ״ל הביא אח המהרש״א בשתיקה אשר

מצוה עשה ולא סרטים ,להגדיל שכר ולהרבות

יבוא לקמן בע״ה ,דס״ל שחיוב ואהבת היינו רק

עונש .וכ״ב בספר המפתח (דעות פ״ו ה״ס בשם

מהר״ם שיק (סנהדרין דף טו ע״א) שאין תוספת

על חיוב פרישה מעשיית מעשים שלילים ,והרי
זה מורה שאינו רואה מדברי המ״א סתירה לכך.

דינים במצות אהבת הגר .ועוד ראה להלן (סוף

אך אם לכך כוונתו ,באמת זה קשה ,רכל כה״ג

אות  )nעוד סיעת פוסקים רילסי בדרכנו

הו״ל למ״א לפרושי .ומכה כך נראה יותר

ברמב״ם ,שהחיוב מואהבת לרעך כמוך היינו

שהביא שיטה נוספת ,ולא שזהו הפשט במ״אן.

לחוש רגש של אהבה לרענו ,וגם לעשות למענם

ועדר ראיתי שכ״כ מדנפשיה בספר בני בנימין

מעשים חיוביים ,ולפרוש מעשיית מעשים
שליליים.

(הנדפס בספר הליקוטים רמב״ם פרנקל דעות פ״ו ח״ד)

שהוקשה לו נמי מדוע שינה הרמב״ם להקיש גר
לאהבת האל ,ולא עשה כן באהבת ישראל.

הלומדים ברמב״ס חיוב מעשים בלבד ולא

ומשני ,דשאני אהבת ישראל שהוא ציוד לאהוב

בלב
ד .ואולם בשו״ת שאילת יעקב (סימן צ) רוח

את המעשים ,והיינו שכתוב "לרעך" ולא אח

רעך [וכיון לרמב״ן ודעימיה דלקמן בע״ה]

בדעת

משא״ב באהבת הגר נאמד "את הגר" שהיא

אחרת

הייתה

עימדו

אהבה ממש .עכ״ד.

הרמב״ם ,וסבירא ליה להעמידו עם השיטות

אשר יובאו בע״ה להלן ,כי חיוב אהבת הברירה

ה .וכ״כ

בספר ארה מישרים (סימן ג אות א)

אינו חיוב לחוש רגש של אהבה ,אלא חיוב

אך על דרך שכן משמע קצת מדברי

לעשות לרענו דברים טובים ,ולהמנע מן הרעים,

הרמב״ם (רפי״ד מחלבות אבל) וכן בהלכות דעות
<פ״ו ח״ס שכל הדוגמאות שהביא הם של פעולות

והראה כן מתוך שהרמב״ם (דעות פ״ו ח״ס הנ״ל

או של דיבור ,ולא דברים שבלב .וכ״כ הרה״ג

הביא דוגמאות של מעשים ,וכן בהמשך
התשובה (אות ח הדאה כן מתוך שבה״ה כתב

דוד אריאב בספרו לרעך כמוך (חלק האהבה

בקונטרס הביאורים שבסוף הספר סימן א ,ונדפס גם

הרמב״ם על הגר שהושוה לאהבת האל שג׳

בספר תורת האדם לאדם ה״ד עמי  >94שלדעת

והיינו חיוב לאהוב את המעשים ולא את האדם.
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הרמב״ם אין חיוב לאהוב בנפש .והגדיל עשו

המתת

מהרמב״ם מכמה דוכתי וכנ״ל ,מה יענו עליהם.

וכתב (אות ח) שאין מאן דאמר שיש חיוב אהבת ומה שהרמב״ם הביא דוגמאות של מעשים ,מה
נפש ,רק אהבה למעשים ,ועל כן הרמב״ם כתב »«.דאיה היא זו ,הן הלא כתב בתחילה כי יש לאהוב
דוגמאות של מעשים ,וכמבואר לו בספר

בלב ,ולכך אין שום דוגמאות רק אהבה בלב,

וז״ל ,וכל מה שארצה לעצמי

משא״כ על מעשים שיש פרטי המעשים ,על כן

ארצה לו כמוהו .עכ״ד .ושוב ראיתי שכ״כ

מביא דוגמאות של מעשים ,לבל נחשוב כי

הרה״ג אברהם ויינפלד זצ״ל מח״ם לב אברהם
^על-םפד־חסזדים’במאמרו הנדפס בתורת האדם

האהבה היא רק בלב ,ואינה מחייבת מעשים .ומה
שבהלכה ד כתב הרמכ״ם כי הגר הושווה לאהבת

המצוות 1מ״ע

1־0

שלמד בתשובת הרמב״ם

האל ,לא בא לומר כי בישראל לא הושווה ,אלא

(בלוי סי׳ תמה ותובא בע״ח להלן אות  0שבאהבת גר

שבמדרשים הדגישו זאת ,והרי בכך חיזוק כדי

התווסף חיוב באהבתו יותר מאהבת רעים ,וכל׳

למשוך את הלב לאהבת הגר ,וכפי דרכו של

לאדם (ח״וז עמי

)139

הרמב״ם בםה״מ הג״ל וז״ל ,הוסיף האל אהבה

הרמב״ם בדוכתי טובי לחזק את דבריו בדברים

על אהבתו .וכן מדמסיים הדמב״ם התם להשוות

הכובשים לבבות מן המדרשים ,ובפרט בסוף
נושא .ובאמת כי מבין ריסי עיניו של שו״ת

אהבת הגר לאהבת האל ,בשונה מאהבת רעים
שלא"הושוותה לאהבת האל .וביאר שהתוספת

שאילת יעקב ניכר כי הכרחו לדחוק כל כך הרבה
ברמב״ם נובע מכה קושיותיו של הרמב״ן (דלהלן

היא משום שאהבת רעים אין חיוב לחוש אהבה
בלב ,כי אם במעשים .וכמו שהמעיין יראה ברור

אות יד) ,איך יתכן שהתודה מצווה לאהוב כפשוטו

בלשון הרמב״ם בסה״ם (עשה רס ובהלכות דעות

כמוך ,וגם מה עם חייך קודמין .ואחר שנראה

(פ״ו ח״ס ובהלכות אבל (פי״ד ח״א> שבכל הני

בע״ה בהמשך (אות ח) יישוב לכך ושכן עומדים

הרמב״ם מגדיר עיקר מצות ואהבת לרעך כמוך

בשיטת הרמב״ם ראשונים רבים וכדלהלן (אותיות

בתוך הלב .משא״ב בגר שהיא אהבת לב ,ועס״ו

ט-יא) ,פשוט וברור שכן כוונת הרמב״ם .ובר מין
רין ,עוד הוצרך להדדזק בדמב״ם ולא מצא לבך

בעשיית מעשים טובים ,ולא בהרגשת אהבה

מובנת לשון הרמב״ם בתשובה הנ״ל שכתב גבי

פיתרון ,כי הרמב״ם כתב על הגר שבו התווסף

גר שיש בו חיוב אהבה ,בשונה מאב ואם .ותימה

עוד עשה ,לאמור שהוא אותו עשה ורק להרבות

מה עם ואהבת לרעך כמוך שאמור גם על אב

בציווי בא ,ולדרכו ברמב״ם ,הן הלא שני צוויים

ואם .ולהאמור שפיר ,דמיירי באהבת הלב.

שונים המה ,הראשון על המעשים והשני על הלב.

עכ״ד .וכ״ב בשו״ת אמרי איש (דדש סימן נט

ועוד בה דאף הרמב״ן גופיה ס״ל שיש חיוב

בדעת הרמב״ם.

אהבה גוף ישראל ,אך לא כמוך ,וכדלקמן.

וממילא אין מקום להכרתו ברמב״ם כלל .ומה
שכתבו שאין מאן דאמר דיש חיוב אהבת הלב,

דחייתם

ו .ודבריהם

נפלאו ממני ,הן הלא כתב

נפלא ממני עד מאוד ,וכאשר יבואר בעזר אל

הרמב״ם להדיא אהבת גופו,

בהמשך ,שכן דעת כמעט כל הראשונים.

וחיוב לרחם ,ושאר לשונות הנזכרים לעיל ,ואיך

קושיות על דרכנו

ממש ,וזה בלתי אפשרי .וגם שאר הראיות

ז .והנה בשו״ת הרמב״ם (מהדורת בלוי סימן
תמה ומהדורת שלוזיגגר סי׳ יג) כתב

יוכלו לפרש לשונותיו באיזו דרך שאינה אהבה

שלחן ערוך המדות  -ב :הלוי> ,

0

יולי ( )33{ )33עמוד מס 25הוזדפס ע״י תכגת אוצר החכמה

>

tfc

)C

<׳«

שער אהבת הבריות-הלבה

הט!•!

ט

וז״ל ,דע שחובה שחייבתנו התורה על הגרים

שהוא שונאו ,אינו עובר על וה הלאו ,אבל הוא

גדולה היא .על האב ועל האם נצטוינו בכבוד

עובר על לא תקום ולא תטור ,ועובר על עשה גם

ומורא ,ועל הנביאים לשמוע להם .ואפשר

כן ,והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .וכאן

ויירא ,וישמע ממי שאינו אוהבו.

משמע שאם שונא בלב לא עובר בואהבת ,רק אם

שיכבד

ועל הנחם צונו באהבה רבה המסורה ללב,

מודיעו ששונאו שאז עושה מעשה ,דהיינו

ואהבתם את הגר וגו׳ ,כמו שצונו לאהוב את

אמירה שמצערת אח תכירו .וזו סתירה לנו .ברם

שמו ואהבת את ה׳ אלהיך .עכ״ל .והרי באן יש

מכח כל האמור נלע״ד לדחות ,דאה״נ עובד

מקום יותר לפירושם שחילוק מחולק בין אהבת

אואהבת גם כששונאו בלב ,אך הרמב״ם עוסק

גרים לשאר העם ,שהרי חילק בין כיבוד ומורא

עתה באיסור שנאה שעובר רק כששונאו ולא

אב ואם ,שבהם לא נאמרה אהבה ,לבין גרים ’®יודיעו ,וכשמודיעו ששונאו לא עובר ,אך בזה

שבהם נאמרה אהבה ,ומפרש דהיינו אהבה

לא יכל הרמב״ם לסיים ,דא״כ יבואו לטעות

כאהבת האל ,דהיינו אהבה ממש .וקשיא מובא,

דשרי לשנא אם אומר לו ,ועל כן הוכרח לבאר

וכי לא מצווים בואהבת לרעך כמוך על אב ואם,
ולדרכם אתי שפיר ,שואהבת לרעך הוא ציווי על

דיש כאן איסורים נוספים של לא תיקום,
וואהבת ,אך אה״נ גם ברישא יש איסור של

המעשים ולא ציווי על אהבת הלב ,ואהבת הלב

ואהבת כששונא בלב ,ובאשר מבואר במקומו

לפי״ו לא נצטווינו על אב ואם ,כי אם על הגרים.
ברם לענ״ד אין מקום לפרש במשנה תורה

בדיני ואהבת .וכאן לא נזקק לכך בדיני שנאה,
שאין זהו מקומו .ושוב ראיתי שכ״כ להוכיח

אחרת ,ששם מפורש כי אהבת הרעים היא אהבה

מאלו דברי הרמב״ם חיוב מעשים בלבד בשו״ת

ממש וכנ״ל?.ועל כן נלע״ד ברור ואמה שמה

אמרי איש ס־דש סימן נט ושכיוצ״ב כתב בקובץ

שחילק כאן הרמב״ם בין אב ואם לגר ,היינו חוץ

מאמרים (מאמר א) הגאון ר׳ אלחנן וסרמן וצ״ל

מהציווי של ואהבת ,כי ואהבת לרעך קאי על כל

הי״ד גבי אהבת ה׳ ,איך שייך לצוות לאהוב והוא

ישראל ,ובכללו בלול כמובן גם גר ,וכמו שכתב

דבר טבעי ,וכתב שאין חיוב אהבת לב ,רק

להדיא בספר המצוות וביד החזקה הנ״ל שהוא

מעשים .עכת״ד ,וכ״כ הרב אמרי איש גבי חיוב

נכלל בזה ,ורק שהתורה בנוסף על הציווי הרגיל

ואהבת לרעך כמוך שאינו חיוב לבבי ,מהטעם

של ואהבת ,הוסיפה באב ואם יתר על שאר העם

הנ״ל כי איך שייך לצוות על אהבה .ותמה אני אם

ציווי של כיבוד ומורא ,ועל כך מחדד הרמב״ם

נכתב כן בקובץ מאמרים ואת״י ,וגם אם כן כיון

כי תראה שבגר התורה הוסיפה יתרה מכך ,כי

לדרשה בעלמא ,וברור שאינו להלכה .וכדלעיל

הוסיפה ציווי נוסף של אהבה ,שהוא ציווי גדול

(אותם שחיוב אהבת האל הוא חיוב לבבי .ולעצם

יותר מציווי מורא ויראה ,וכמו שביאר שאפשר

דברי האמרי איש ,תמהתי על עצמי כי מקושיות

שיכבד אדם ויירא ולא יאהבו.

קלות לא עושים אוקימתות בפסוקי התורה,

עוד בספר המצוות (מצות ל״ת שט דכתב
וז״ל ,שהזהירנו משנוא קצתנו לקצתנו,

ובפרט לא בדברי הרמב״ם אשר מפורשים להיפך

וראה

והוא אמרו (קדושים יט) לא תשנא את אחיך

וכנזכר ,וה״ה על שאר דבריו שם ואכ״ט.

ועוד

קשה על דרכנו ברמב״ם מדבריו בהל׳

בלבבך .ולשון ספרא ,לא אמרתי אלא שנאה

אבל (ריש פרק יד) דכתב וז״ל ,מצות עשה

שהיא בלב .אמנם כשהראה לו השנאה והודיע

של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא

שלחן ערוך המדות  -ב :הלוי ,אסי אט יולי ( }33( )33עמוד מס 26ה״־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

t

י*

^""ע

סיטן א סעיף ב

הפדות

המת ולהכניס תבלה וכו ,,אצ״פ שכל מצוות אלו

לאהוב בגופו ממש .ועל קושית הרמב״ן דלקמן

מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך .כל

(ריש עמי )89

בע״ה איך שייך לצוות זאת ,משיב
שכבר מצינו במשה שאהב את ישראל יותר

אותם לאחיך בתורה ובמצוות .עכ״ל .והרי כתב

מגופו ,כדאיתא במדרש תנחומא (ואתרוע סי׳ ו)

כאן בביאור מצות ואהבת ,שפירושה במעשים,

והרי גם ואהבת את ה׳ אלהיך בכל לבבך היא

כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אחרים לך,

דרגה גבוהה ,ואעפ״ב לא אמרו שהיא הפלגה.

עשה אותם לאחיך בתורה ובמצוות .ולא הזכיר

עכ״ד .וכן למד כדברינו ברמב״ם כמוך ממש

כאן אהבת הלב .ואולם אמת שאילו היו לפנינו

אהבת נפש ומעשים הרה״ג אורי יונגרייז בספר

רק אלו דברי הרמב״ם ,כן היינו לומדים בו .ברם

תורת האדם לאדם (ח״ד עמי  124אות וז) .וע״ע

בראותינו לעיל בדוכתי טובי שמפרש ולא סותם,

בשו״ת באר משה (ח״ו סי׳ קסג אות ח).

הדברים שאתה רוצה שיעשו אחרים לך ,עשה

כי אהבת רעים בעינן בלב וגם במעשים ,ברור

—שכוונתו כאן שיש ואהבת במעשים ,אך אה״נ

ועל

הקושיא כיצד יהכן חיוב לאהוב כגופו,
לענ״ד נראה לבאר דהחיוב הוא לטרוח

יש עוד חלק של הלב שכאן לא הזכירו ,לפי

להגיע לידי דרגה זו ,והטורח והעמל על כך ,אף

שאינו נצרך לעניינו כאן ,והרי אינו עסוק

אם לא הגיע לידי מרה זו ,לא יתבע על כך .ובמו

בהגדרת מצות ואהבת ,ואת גדרה ביאר במקום

שהארכנו בחיוב והלכת בדרכיו ביסוד זה מפי

אחר כבודה במקומה מונח קחנו משם .וכן י״ל

הראשונים כמלאכים ,ע׳ בספר שו״ע המרות

גם בדברי הרמב״ם (בשורש ב שבריש ספר המצוות).

(שער חמדות חלק החלכה סעיף ו) וכן הוא בחיובי

ועתה ראיתי בשו״ת יחל ישראל (לאו ח״ג סי׳ לא

אהבת ה׳ ,ובכללו שיהיו כל מעשיך לשם שמים

ד״ה ח״ל הרמב״ם והלאה) דיצא בדרך חדשה

עיין שם ,וה״ה הכא .שוב אחר זמן ראיתי

בדברי הרמב״ם לחלק דדברים שליליים ד״ת,

בשו״ת אדרת תפארת (ח״ג סי׳ סח ד״ח ותגוז ז״ל)

וחיוביים דרבנן ע״ש ,ונסתר מן האמור ,וגם

שדעתו לדחוק ברמב״ם ,וכשם שהרמב״ן (דלחלו

דבריו מחודשים.

אות יד) דחק את פשט הפסוק ,מכח קושיא זו.
ועל כן מבאר את הרמב״ם בביאור הרמב״ן,

הסוברים כדרכנו

שיאהב את חברו שלא יקנא בטובת חברו,

ח .רכן למדו כהבנתנו ברמב״ם חיוב אהבת לב

ושיצטער בצערו .וכן העמיד אף את החינוך

ומעשים ,הן שלילי והן חיובי [מלבד

דלהלן (אות יא) .עכ״ד .ולהאמור יש ליישב את

סיעת הפוסקים הנוב״ל (אות א)] זאת יצא

הקושיא ,ועל כן אין לדחוק .וגם אם הרמב״ן

ראשונה דכ״כ חד דמין קמאי בדעת הרמב״ם,

דחק בלשק התורה ,אי אפשר לדחוק כן בלשון
הרמב״ם ,שכל כה״ג הוי ליה לפרושי.

באות הבאה .וכן למד בשו״ח בנין אב (וז״ג סימן

עוד ראשונים שיש חיוב אהבת נפש ובמעשים
חיובים ,וכמוך ממש ,או כמו שאתה רוצה

לאהוב אה ישראל כגופו .וכ״ב הרה״ג משה

לעצמך.

מראשי המבארים דבריו ,הלא הוא ספר הבתים

ספר המצוה (סי׳ רז) וכאשר יובאו דבריו בעז״ה
עת אות ג) דלרמב״ם דבריו כפשוטם ,דהוא חיוב

מיירניק בספר תורת האדם לאדם

(חי׳ד עט׳ .)63

וכן למד הרה ״ג יחיאל נוימן (שם עמ׳  )85ושצריך

ט .ועתה

נביא בע״ה עוד ראשונים העומדים
בשיטת הרמב״ם ,וסוברים כי חיוב
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שף׳ע

שער אהבת הבריות-הלבה

ואהבת היינו אהבח הלב ממש ,וגם חיוב על
המעשים ,הן המעשים החיובים והן השלילים.
דהנה כתב בספר חובות הלבבוה (שער חשביו
חשש פ״ג חשבון כ& בחיוב ואהבת וז״ל ,שיאהב
להם מה שיאהב לנפשו מהם ,וישנא להם מה
שישנא לנפשו מהם ,מתמול עליהם ,וידחה מהם
כפי יכולתו מה שיזיקם ,כמו שכתוב ואהבת
לרעך כמוך .עכ״ל .והרי לנו אהבה בלב הן

מדבתב ויחמול ,והן מתוך שהננושא שעסוק בו
שם הוא מעוות שבלב ע״ש .וכן למד בו הרה״ג
יחיאל נוימן במאמרו הנדפס בספר תורת האדם
לאדם (ח״ד עמי  >85והיא אהבה עם מעשים,
וכדכחב וידחה מהם כפי יכולתו מה שימקם .וכן
מבואר בחובות הלבבות עוד (בהקדמתי ד״ת
וכאשר) שמביא ראיות מן התורה על חובות
הלבבות ,ובכלל ראיותיו מדכתיב ואהבת ,והדי
שלומד כי ואהבת הוא חיוב לבבי ,שהוא בכלל
חובות הלבבות .וכן שם (ד״ח וכוונתי בו) כתב כן,
ועוד ראה (שער ד שער חבטחון פ״ד ד״ה אבל פרוש)
דמבואר שואהבת בא במעשים חיובים ,דכתב
ואם יהיה הבוטח באלהים בעל אשה וקרובים
ואוהבים ואויבים ,יבטח באלהים בהצלתו מהם,
וישתדל ליפרע מה שחייב להם ,ולעשות
חפציהם ,ולהיות לבו שלם עמהם ,וירף ידו
מהזקחם ,ויסבב את מה שיהיה טוב להם ,ויהיה
נאמן בכל עניניהם ,ויורם אופני תועלוחם כעניני
חורה והעולם לעבודת הבורא ,כמו שכתוב
ואהבת לרעך כמוך .וכ״ב עוד (שער ח פרק ג ד״ח
והשני□ ועשרים) וז״ל ,שיאהב להם מה שיאהב
לנפשו ,וישנא להם מה שישנא לנפשו מהם,
ויחמל עליהם ,וידחה מהם כפי יכלתו מה
שימקם ,כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך .ע״כ.
והרי כתב כאן מעשים ,ולב ,לאמור שהחיוב הוא
בלב ובמעשים שהם תולדות הלב .וכ״ב רב
ניסים גאון (בהוצאת חברת מקיצי נרדמים חלק ד

המדות

יא

פרק רביעי עט׳ 340ה> וז״ל ,ומצאנו הרבה מצות
מסעיפי הצדק על דרך ואהבת לרעך כמוך ,כשם
שהאדם אותב את נפשו ורצה לראות בטובתו,
כך ירצה לאהוב את חבירו .וכשם שירצה שינצל
גופו מתיזק ,כך ירצה לחבירו .כי בזה שיהיה
לבבינז שלם על זה הדרך באהבת ריעינו
כנפשינו ,לשמוח בשמחתם ,ולהיות מיצר
בצרתם ,ולא נחוש להנאותינו בזמן שיש להם
הפסד ,גם לא נחוש על הפסדינו בזמן שנוכל
לסלקם מן ההפסד ,אלא נהיה להם חבירים ,אז
נזכה לעולם הזה ולעולם הבא ,בהיותינו עבדים
לבוראינו לעבדו בלב שלם יחד וכו׳ .עכ״ל.
וכ״ב דבינו יונה בפירושו לתהלים (כט,יא) על
הפסוק ,ה׳ עז לעמו יחן ה׳ יברך את עמו
בשלום ,וחייב אדם לדרוש טוב לעמו בכל
הדברים שהוא אוהב ודורש טוב לנפשו ,שנאמר
ואהבת לרעך כמוך ,וזה כלל גדול בתורה ,שעל
ידי השלום מקיימים ישראל את התורה .עכ״ל.
והרי להדיא רעל מעהמם קאי .ואולם מכאן אין
הכרח לגבי חיוב לבבי .אך ד״ת עניים במקום
אהד ועשירים במקום אהר ,כי רבינו יונה
בדרשות (כי תצא עט׳ רצא ד״ח ד״א מכל משמר נצור
לשונך) השלים משנתו ,וז״ל ,כל המצות שבתורה
אף על פי שנחלקין ,שיש מהם בל 3בלבד ,כגון
מציאות הבורא ,ויחודו ומלכותו והשגחתו וכו׳
ואהבת לרעך כמוך .ויש בלשת ,כגון תפילה
וח״ת ושלא לישבע לשקר .ויש במעשה ,שאר
מצות .אעפ״ב כלן תלויות בלב ,אפילו המצוה
הנאמרת בלשון ,והמעשיות ,אם לא יעשה
בכונת מצוה ,לא עשה מצוה כתקנה .עכ״ל .והדי
כאן כתב לאידך גיסא כי מצות ואהבת הינה
חיוב לבבי בלבד .ועל כדחך כדי להשוות משנחו
שכוונתו שהיא מצוה לבבית עם השלכות
חיוביות של מעשים .וכ״ב בספר הבתים ספר
המצוה (סי׳ רז) וז״ל ,לר״ם צוינו לאהוב קצתנו
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סימן א סעיף ב

המתת

לקצת כמו שנאהב עצמנו .ושתהיה חמלתי

בספר האמונה כוונתו שחלק זה עיקרו בלב ,או

ואהבתי לאחי שהוא מדתי [מדת ישראל],
כהמלתי ואהבהי לעצמי ,בממוני ובגופי ובכל

גם בלב ].וכ״כ הצדה לדרך (מאמר רביעי כלל

חמישי אות כב) וז״ל ,ויאמר לנפשו שיאהב לחברו

אשר יקנה אותו ה׳ .וכל מה שאדצה לעצמי

כמו שיאהב לעצמו ,ויחמול עליהם ,וירחיק

ארצה לו כמוהו .וכל מה שאשנא לעצמי או למי

מהם כל הנזק כאשר תשיג ידו ,כמ״ש ואהבת

שידבק בי ,אשנא לו כמוהו .והוא אמרו ית׳

לרעך כמוך .ושישתדל לקנות ריעים נאמנים יהיו

ואהבת לרעך כמוך .ע״ב .ורבותינו דקדקו,

לעור להורתו-ולעולמו ,ויהיו שלמים יחד,

לרעך ,מי שהוא רעך בתורה ובמצות ,אבל אדם

ואעפ״ב סודך גלה לאחד מני אלף ולא אל כלם

רשע שאינו מקבל תוכחת ,מצוה לשנאתו,

תגלה סודך ,אלא אצל הסגולה מהם ,וע״ז אמרו,

שנאמר יראת ה׳ שנאת רע ,וזה מבואר הכונה,
שעיקר האהבה היא לחיי האדם ,ועיקר חיי

וקנה לך חבר ,ולא אמרו חברים .עכ״ל.

האדם לחיי נפשו ,ובבר ידעת מאמר רבותינו

אמרם ,הוי שלום ורודף שלום ואוהב אח

י .וכ״כ

רבנו שלמה אבן גבירול בספר תיקון
מדות הנפש (חלק ב שער ג ד״ח

הבריות ומקרבן לתורה .עכ״ל .והדי שחילק את

הרחמים) וו״ל ,מפני שהמרה הואת היתה מן

האהבה לתרי בבי ,הראשונה אהבת נפש כאשר
נאהב עצמנו ,ושניה לרצות לו כל צרכיו בצרכי.

המרות הראויות לבורא יתברך שמו ,נכללה עם

והיינו אהבה בלב ובמעשים ,הן שלילים והן
חיובים .וב״כ עוד בספר הבתים ספר האמונה

השתים עשרה ,ורוצה לומר על השלש עשרה
מדות המיוחסות אל הקב״ה .ובל מה שיוכל
האדם להשיג ולהתנהג בהן ,יש לו להשתדל

(שער היסוד שער שלישי) וז״ל ,אמנם מה שיישר

בדבר .כגון ,שיהיה ארך אפים ורב חסד נושא

נפש האדם במנהגות מדיניות [דהיינו המצוות

צון ופשע וחטאה .וראוי לאדם החסיד שינהג
בהן כפי יכולתו ,וכמו שרוצה האדם שירחמוהו
בעת צורכו ,כן ראוי לרחם למי שנצטרך אליו,

שמיישרות

את

האדם,

ומחלקם

לסוגים]

במחשבה ,מצות ואהבת לרעך כמוך ,לא תשנא
וכד .בדבור ,הוכח תוכיח וכו׳ .במעשה ,פתוה

כמו שנאמד ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .וכ״ב

תפתח וכד .עכ״ל .והרי זה מורה שחיוב ואהבת

עוד (המעלה השנית ד״ח וכיון) וו״ל ,יש לכל אחד

הינו בלב[ .ואף שהמתעקש יוכל ללמוד בשני

ואחד מישראל לאהוב איש את חבידו כגופו

המקומות כאן שאין חיוב מעשים ,רק רצון טוב
בטובת הזולת ,וכאשר נראה להלן ברמב״ן ועוד.

ובו׳ .ע״כ .ואח״ב משוה אהכת גר לאהבת רעים.

ועוד (בד״ה ובמה) מבאר את מעשי האהבה

אולם מלבד הקושי ללמוד את המילים חמלה

שהנוהג בהן ידעו שהוא אוהב ,ובהם ,שיזכירהו

ורחמים בממונו של הזולת וכו׳ ,שהכוונה ללא

תמיד לטובה ,ומספד בטובתו ,ומעלים עיניו

מעשים .הלא ראינו לעיל ברמב״ם להדיא בחיוב

מגנותו .ובו׳ .ע״כ .וכן העתיק אח לשונו בספר

מעשים ,ואין חולק בכך (רק הובאו לעיל הלומדים

ארהות צדיקים (ריש שער הרחמים) ומדכתבו
שירחמוהו ,הוי אומר שמצוה זו בלב ,וכתבו גם

ברמב״ם שאין חיוב אהבת לב ,אך המעשים לכו״ע

מחוייביס לדעת הרמב״ם) .וממילא ברור שכוונת

דוגמאוה של מעשים .וכן מבואר עוד בארדוות

ספד הבתים ברמב״ם היא רצון בהצלחת הזולת

צדיקים (שער האהבה סוד״ה ואהבת בניו) שהיא
אהבת לב ,ועל דרך זו ממשיך דעלך סני וכו׳,

וכו׳ עם מעשים המביאים לידי כך .וכן מש״ב
שלחן ערוך המז־ות  -ב :הלוי,
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שער אהבת הברתת-הלכד!
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דקיינד2?,.ןזה כלול בזה .וכ״כ עוד שם (בד״ה

שלילים ).וגם הרי מנה מצוה זו במצוות

ואהבת אביו ,ובד״וז ובאיזח דרך) .וכן (בסוף שער

התלויות בלב ,והרי להדיא חיוב אהבת הלב .וכן

חשמתח) כתב ,סוף דבר לא ישמח בתקלת שרם

מבואר לו עוד (בסי׳ יז 1בל״ת של לא תשנא,

ארם בשביל הנאתו ,ועל וזז נאמר ואהבת לרעך

דהקשה שכלול הוא בואהבת ,ומשגי שבא

כמוך .וירגיל את לכו להיות שמח כשיש

להוסיף שנאה בלב בלבד ,אף במי שאין עליו

לאחרים טובות וכו׳ .ועוד (בשער לשון חרע ד״ח

ציווי ואהבת ,דהיינו ברשע ,שלא ישנאהו בלב

חחמישי) כתב ,והמספר לשק הרע נענש על הנזק

ויראה לו פנים יפות ,אלא יראה לו שנאתו .ע״כ.

שהזיק לחבירו ,ועוד על ששמח בקלון חבירו,

והרי שואהבת היא בלב .וכ״כ עוד (מציח רמח) כי

דכתיב ואהבת לרעך כמוך ,וכמו שאוהב בכבוד

המעלים עיניו מפדיון שבוים עובר אואהבת.

עצמו «ץ יאהב בכבוד חבית .עכ״ל .והרי

וכ״כ בספר המנהיג (בחקדטח ד״ח לא עשה לרעוזו)

שואהבת הוא גם לאהוב כבוד הכירו ,ונקט

וז״ל ,לא עשה לרעהו רעה .כיוסף הצדיק שלא

גמל לאחיו רעה כאשר גמלוהו ,ויאמר להם אל

דוגמאות שליליות לדוגמא בעלמא .וכ״ב
לדרשות הר״ן׳זררוש ח ד״ח החלק חשני) וז״ל,

תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם ,וינחם

החלק השני הם המצוות הסדרתיות ,צדקה

אותם וידבר אל לבם .כי חייביץ כל ישראל

וגמילות חסדים ,ואלה אין ספק השורשים,

לאהוב איש את רעהו כנפשו ,כדכתיב ואהבת

מסודם הוא חל 4ומפני שזה החלק כולל הרבה

לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה דברי ל׳ עקיבא

מן המצוות ,אמרו (שבת לא ע״א) על אותו שבא
לפני הלל ואמר לו שילמדהו כל ההורה על רגל

וכד .עכ״ל .ועוד כחב (שם בהקדמתו ד״ה ודובר)

ת״ל ,לכן נאה להיות האדם ישר ונאמן ונכק

אחת ,והשיבו ואהבת לרעך כמוך ואידך גמרא

לשמים ולבריות ,שני ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל.

הוא זיל גמור ,רצו בו שמי שיקבע בלבו דאת

והרי לפנינו בחיוב לב ומעשים חיובים וק״ו

התכונה הטובה ,יקלו עליו עניני רוב המצות,

שלילים .וכ״כ הארחות חיים (דין כיבוד אב ואם

חח חחלק תשם חנפש וחגוף יחד .עכ״ל .והרי
'׳לנר שהן בלב והן במעשים .וכ״כ הסמ״ק (סימן

אות ה) וז״ל ,וחייב אדם לאהוב את חבית

ח) לאהוב אח חבית ,דכתיב ואהבת לרעך כמוך.

כמותו ,שנאמר ואהבת לרעך .וכתב הר״י
מקורבל ז״ל (חסמ״ק) ובכלל זה הבאת שלום בין

ובכלל זה הבאת שלום בין אדם לחבירו,

אדם לחבירו וכו׳ .ועוד כתב (צדקח אות ב) כי

ומכריעו לכף זכות .לאהוב את חבית אמר ר״ע

המעלים עיניו מפדיון שבויים עובר אואהבת.

כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך .הוסיף בן

וכ״כ בספר העיקרים (מאמר רביעי פרק מח) וז״ל,

עזאי ואמר גדול הימנו ,שנאמר כי בצלם אלהים
עשה את האדם .פי׳ ,אע״פ שאינו מקפיד על

ומזה יתחייב כי כאשר ירגיש האחד אתה נזק או

כבוד עצמו ,יש לו להקפיד על כבוד חבית.
ובכלל מצוה זו יש הבאת שלום בין אדם לחברו

צער בא על חבירו בעל בריתו ,שיכניס עצמו
בדוחק להצילו ,כמו שיכניס עצמו בסכנה בעד

עצמו .וכן שלא יכחיד ממנו דבר ממה שידע או

וכו׳ ,ומאריך שם מאוד בגודל מעלת השלום.
ע״כ .והרי להדיא שהיא אהבה בלב "שבכלל

איזו מחשבה רעה .וכן יגלה לו סודותיו ומצפוני

וה" בכלל האהבה ,חלוים מעשים ,והמעשים

לבו ,כמו שיגלה אותם לעצמו .כי אין חחבר

המה מעשים חיובים [ואתי בק״ו מעשים

זולת עצמו ,וראוי לו שיאחב אותו כאהבתו

ירגיש שחושבים להרע אליו ,או שחשבו עליו

שלחן ערוך המדות  -ב :הלוי ,אסי אק יולי ( )331)33עמוד מס  30הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

*

A

יד

ז

"#ע

'1

המתת

סימן א סעיף ב

ר־,לעצמו .תהו שאמרת תורת ואהבת לרעך כמון

מפני עשיית מלאכת הכירו ,כי אהבתו עצמו

"תויקרא יט,יח) ,כלומר כמו שאהבתך את עצמך

קודמת לאהבת זולתו .עכ״ל.

אין בה זולתיות ,כך אהבתך את חבירך לא
תחשוב שהוא דבר זולתך ,שהוא גדר האהבה

החינוך

הגמורה שיתאחד האוהב עם האהוב .ולזה

יא1 .כ״כ

תמצא כי אהבה בגימטרי״א עולה לאחד ,כי אין

החינוך (מצוה רמס שחיוב אהבה זו
הוא אהבת נפש כלומר שגחמול

האהוב זולת עצמו כלל ,ולזה יבטח בו ויגלה

על ישראל ועל ממונו ,כמו שאדם חומל על

אליו סודותיו כמו שמגלה אותם לעצמו ,וזה

עצמו ועל ממונו .ע״כ .והרי אהבת נפש היינו
אהבה כפשוטה ,וכן שנחמול היינו לרחם על

וכ״כ עוד (בטאמר ג פרק כח ד״ח ואולם) וז״ל ,כי

ישראל ועל ממונו ,והיינו גם מצוות חיוביות ולא

היא [התורה] תזהיר אהבת אנשים ,אמרה

רק שליליות .ואף שממשיך שם החינוך רק עם
דוגמאות של מצוות שליליות ,וגם הביא להאי

כאשר יבטח באוהב שיהיה נאמן בבריתו .עכ״ל.

ואהבת לרעך כמוך .וכן (בד״ה ואולם בחלק

השלישי) כתב ,שואהבת היא מצות הלב .וכ״כ
בספר מעלות המדות (חמעלח חב׳ ד״ה וכיון) וז״ל,

מימרא דעלך סני לחברך לא תעביד ,על כרחך

דלאו דוקא ,אלא דוגמאות נקט ,וכדכתב

וכיון שהקב״ה אוהב את ישראל ביותר ,אם כן

שנחמול וכנ״ל ,ועוד דסיים שם ת״ל ,וכן כמה
מצוות אחרות .עכ״ל .והיינו דאידך זיל גמור.

חבירו כגופו .וכן משה מדהיר את ישראל ואהבת

ויתרה מכך דממשיך בדיני המצוה ת״ל ,לשמור

לרעך כמוך ,מכאן אמרו חכמים ז״ל זהו כלל

ממונו ,ולהרחיק ממנו כל נזק ,ואם יספר עליו

גדול בתורה ,דעלך סני לחברך לא תעביד.

דברים ,יספרם לשבח וכו׳ .והמתנהג עם חבירו

עכ״ל .וכ״כ לעיל מעה התם (ד״ה וכשם) וכשם

דרך אהבה ושלום ורעות ,ומבקש תועלתם,

יש להן לכל אחד ואחד מישראל לאהוב איש את

שחייב לאהוב את בוראו ,כך חייב אדם לאהוב -ושמח בטובתם .עכ״ל .ולהדיא שדבריו המה גם
איש את חבירו .עכ״ל .ועוד כתב (בסוף סעלח ה) על מעשים חיובים ,וגם על הלב[ .ואולם מאי

וכן בכל דבר ודבר שהוא רואה בחבית ,יהי p

דמסיים ועובר עליה ,ולא נזהר בממון חבירו

בעצמו כאילו הגיע למקומו של חבית ,כענין

לשומרו ,וכ״ש אם הזיק אותו בממון ,או צערו
בשום דבר לדעת ,ביטל עשה זה .עכ״ל .לכאורה

בספר תורת האדם לאדם (ח״ד עמ׳  )91שכ״כ

צ״ע למה לא כתב פשוט שעובר על זה אם לא

שנאמר ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .ועוד הובא
העקידה (שער ח פרק התבור דף פג ע״ט .שאין

אוהב את חבירו .וצ״ע כעת ].וחזי הוית להרה״ג

האהבה כי אם החיחדות האוהבים ,כאילו הם

יחיאל נוימן במאמרו הנדפס בספר תורת האדם

עצם אחד .עכ״ל .ועוד שם 1עמ׳  )87שכ״כ

לאדם (ח״ד עט׳  )89דיליף בחינוך שאין חיוב

הרלב״ג (ויקרא יט,יח) ת״ל ,ואהבת לרעך כמוך,

אהבת לב רק חיוב בעשית מעשים ,שהרי

רוצה לומר שיאהבהו כגופו ,ולוה יבחר לו כפי

החינוך לא הדכיר כלל אהבת לב ,רק מעשים.

היכולת הטובות האפשריות לו ,וירחיק ממנו

ומש״כ החינוך שנחמול על ישראל ועל ממונו,
אין זו אהבת לב ,דלא שייך אהבה לממונו.

בזה הוא באופן שלא יגיע בו נזק לאוהב מפני
זאת האהבה .ושלא יחוייב אדם להניח מלאכתו

עכ״ד .וכ״ב בדעה החינוך בשו״ת בנין אב (ת״ג

ההיזקים כמו שיעשה זה לעצמו ,אלא שהמצוה

סי׳ עח אות ט וכ״כ בשו״ת אמרי איש (דדש סי׳ נב
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שו״ע

שער אהבת הבריות-דזלכה

ד״ח וק מוכח לכאורה) וזאת מדכתב כלומר
שנהמול וכו׳ ,והייגו שזהו פירוש המצוה ,ולא
שהמצוה היא אהבת לב עם נ״מ של מעשים.
ע״כ .ולענ״ד זה אינו ,שהרי כתב החינוך על
ישראל ועל ממונו ,ולהדיא לחמול על ישראל
עצמו .ובר מק דק ,הלא שפתיו ברור מללו
בריש דבריו דכתב לאהוב כל אהד מישראל
אהבה נפש .ע״כ ,והרי פירש ולא סתם גילה ולא
כיסה שהחיוב הוא אהבת נפש ,וברור א״ב דס״ל
ח׳זב אהבת ישראל כפשוטה .בדרך נוספת דרך
הרה״ג אורי יונגרייז בספר תורת האדם לאדם
(ח״ד עמי  )120דאף שלמד בחינוך שהוא חיוב
לבבי ,אך כתב בו דהוא רק על מעשים שלילים,
כדוגמאות שנקט החינוך .ושוב ראיתי שכ״ב
בשו״ת יחל ישראל (לאו ח״ג סי׳ לא ד״ח סייעתא)
שבחינוך הקפיד לכתוב רק על דרך מניעת
השלילה ,ולא כתב שום תיבה של חיוב על
האדם (אך איחו לא נכנס לעניו אי יש חיוב לבבי).
וב״כ גם בספר משפטי השלום <תנד״מ פרק יג אות
 .0ולענ״ד גם זח אינו ,שהרי כתב החינוך וז״ל,
לשמור ממונו ,ולרחוק ממנו כל נזק ,ויספר
בשבחו ,ויבקש תועלתם ,וישמח בסובתם .ע״כ.
וכל הגי מעשים חיובים המה[ .וגם בספר
משפטי השלום בסמוך (פרק יג אות ס שם אח
החינוך יחד עם הסוברים שיש חיוב גם בעשיית
גמ״וז .וא״כ צ״ע בדבריו ,דלכאודה סתראי
נינהו ).וע״ע לעיל (סוף אות ח) מה שביאר
בשו״ת אדרת תפארת (ח״ג סי׳ סח ד״ח וחנח) את
החינוך בדרך אחרת.
וכן כתב בספר יסוד ושורש העבודה (שער א
פרקת גבי ואהבת ח״ל ,שיאהוב את תכירו
כנפשו ובגופו בכל ענינים ממש ,כסו שהוא
שמח כשנותן לו הקב״ה שום טובה ,כן יגיל
וישמח בבא שום טובה לרעהו .וכן חס ושלום
להיפך ישתתף עמו בצרתו ,ויהא נעצב ודואג
שלחן ערוך המדות  -ב :הלוי ,אסי אק יולי ( )33 ))33עמוד מס
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במר לבו ,כאלו חס ושלום היה בא עליו רחמנא
ליצלן .וכן במעשה ,שיעשה רצון רעהו ממש,
כמו שעושה לעצמו כל שהוא רוצה .עכ״ל .וכ״ב
בספר דבר המלך (מברא״ד מצות ת כמה פעמים,
שהוא חיוב אהבת נפש ,ובחיוב מעשי עשה
ול״ת .ע״ש .וכן כהב בספר מצות השם להגאק
רבי ברוך הלפרין (סי׳ רמד נדפס שנת תר״& וב״ב
הרה״ג אליהו עברק בביאורו על ספר פועל צדק
להש״ך ,והוא מנין תרי״ג מצוות (עשה צט עמי
 .)258ובשו״ת אמרי איש (דדש סי׳ נב סוף אות ד)
הביא שכ״כ כספר הרדים (בריש הספח שמצוה זו
היא לבבית ,היות ומנאה במצות התלויות בלב.

אהבת לב ומעשים ובמוך במו שאתת מצפת
מחברך
יב .ערד נמצאו ראשונים העומדים בשיטה זו
שואהבת לרעך כמוך מחייבת הן
אהבת לב ,והן חיוב תולדותיה ,שהן עשיית
מעשים חיובים ,ופרישה מן השלילים .אולם
דרכו בדרך אחרת ביחס לדרגת החיוב שאינו
כמוך ממש ,אלא "כמוך" היינו מה שאתה מצפה
מחברך שיעשה לך ,ושיאהב אותך ,כזה אתה
מחוייכ לעשות לו ולאהוב אותו .דהנה רבנו
יוסף בכור שור מתלמידי ר״ת (ייקרא יט,יח) כתב
ח״ל ,ואהבת לרעך כמוך ,כמו שאתת רוצת
שיאהב אותך ,דעלך סני לחברך לא תעביד.
ואהבת לרעך כמוך פי׳ הוא כמוך ביראה ,ואם
לאו לא תאהבנו ,שנאמר יראת ה׳ שנאת רע.
הגה״ה ,שאינו אומר שיאהב אחר כמו עצמו,
אלא כתיב והי אחיך עמך ,חייך קודמין לחיי
חברך .שאם היה רוצה לומר שיאהב אחר כסו
עצמו ,היה לו לכתוב ואהבת את רעך כמוך ,וכן
ואהבת לו כמוך ,ולא כתב ואהבת אותו כמוך.
אבל במקום אחר שכתב ואהבתם את הגר ,לא
כתב כמוך .ואהבת לו ,משמע לעשות לו כמוך,

הודפס"ע״י תכנו* אוצרהח^■5
41

ttfi

5TW

המתת

סימן א סעיף ב

כמו שאתה מצה שיעשה הוא לך ,כמו
שפירשתי .עכ״ל .והרי שחיוב ואהבת הוא כמו

וגם מעשים ,והמעשים מחולקים למעשים

חיובים ושלילים והפרש יש ביניהם ,וז״ל ,בי

שאתה רוצה ומצפה מחברך .וכ״כ בספר העמק

בענין השלילה אין הבדל בין עצמו לזולתו כלל,

דבר (ויקרא יט,יח) על הפסוק ואהבת לרעך כמוך

ר״ל ,כל דבר שאין אדם רוצה שיעשה לו אחר,

וז״ל ,אי אפשר לפרש כמשמעו ,כידוע דחייך

לא יעשה הוא לאחר וכר .אולם בענין החיוב יש

קודם לחיי חברך .אלא הרמב״ם פי׳ (בחל׳ אבל

הבדל בין עצמו לזולתו ,והוא שהאדם מחוייב

פי״ד) כמו שאתה חפץ מחברך .והדבר מובן,

להטיב לזולתו אך לא במרה שהוא מורד

שלא יסכל האדם שחבירו יאהבהו כמו נפש

לעצמו ,לפי שחייך קודמין .והאריך לבאר

עצמו ,אלא בגדר הראוי לפי הקורבה ודרך אח,

שהחיוב כל מה שאתה רוצה מזולתך ומצפה

באותו אופן עליך לאהוב בני אדם .ע״כ .וביארו

ממנו ,זאת מחוייב ליתן לו .והרי אינו מצפה

הרה״ג יחיאל נוימן בספר תורת האדם לאדם

שחברו יתן לו את כל ממונו ,אלא שינהג עמו

(ח״ד עמי  )88ובן ביאר בספר לרעך כמוך (חלק

בכבוד ,ושידרוש בשלומו ,וישתתף בצערו וכר,

חאחבח בקונטרס הביאורים שבסוף חספר סימן י)

בל זאת מחוייב לתת לחבירו משום ואהבת.

הרה״ג דוד אריאב (ונדפס גם בספר תורת האדם

לאדם ח״ד עמי  )115שמקרוביו מצפה יותר
"שיטרחו בשבילו ,ולפי מה שמצפה מכל אדם
לפי קורבתו אליו ,בך מחוייב לנהוג עמהם

והיינו כמוך ,כמו שאתה מבקש באהבה
שביניכם ממנו ,כן תתן לו .עכ״ד ועע״ש .וכן

נמשך אחריו הפלא יועץ (ערך אחבת רעים) וכמו

ז הקרוב קרוב קודם .ע״ב .ולפי״ז כ״ב גם רבנו

שציין אליו (בריש חסימן) וכתב כן כמה פעמים
וכגון (בד״ח וכן צריך) כתב ,וכמעשה עשות חסד

 j 1שלמה אבן גבירול בתיקון מדות הנפש (ח״ב שער

בגוף ובממון כאשר חפץ שיעשו לו ושירחמהו

 11ג ד״ח אמנם) וז״ל ,וכמו שרוצה האדם שירחמוהו
בעת צורכו ,בן ראוי לרחם למי שנצטרך אליו,
\

עליו ושידחקו עצמם כדי לרחם עליו .עכ״ל.
וממשיך ,שעיקר חיוב זה הוא אהבת לב ,וגם

 .י כמו שנא׳ ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .והרי

במעשה ודיבור שלילים וחיובים .ע״ש .וב״ב

שואהבת היינו מה שאתה מצפה מאחרים ,כן

עוד (עדך חסדים ד״ח ובכלל) לגבי ואהבת לרעך

תתן להם .וכן כתב כלשון הנ״ל ממש בספר

כמוך ,וז״ל ,שיצייר בדעתו אם הוא היה נצרך
לאותו דבר ,איך היה רוצה שחבירו יעשה לו,

בדעת התיקון מרות הנפש והארחות צדיקים

ככה יעשה הוא לחברו .עכ״ל.

ארחות צדיקים (ריש שער הרחמים) [וע׳ בסמוך
(טוף אות יב) ].ובן הסמ״ג (ברמזים שבריש תספר)

כתב גבי ואהבת ,וז״ל ,להתנהג עם חבירו כאשר

ולדרכם

זו יש לסייעם מלשון הרמב״ם (ריש
פי״ד מהלכות אבל) שכתב ואהבת

יראה חבירו מתנהג עמו ,שנא׳ ואהבת לרעך

לעשות לו טובה כמו שאתה אוהב שיעשה הוא

כמוך .ובברית משה (על חסמ״ג עשין ט) תמה על

לך .וכן הוכיח הכי הנציב בהעמק דבר (ויקרא

כך שאין לו פירוש .ובסמ״ג (מהדו׳ חרב פרבר)

יט,יח חנ״לן .ברם כבר מילתנו אמורה לעיל

הגיהו כאשר ירצה ,והרי שלפי״ז פירוש הסמ״ג

(אותיות א-ח) בישוב כל דברי הרמב״ם יחדיו,
ועל כן לענ״ד אין זהו פשט דבריו ,אלא החיוב

שחברך ינהג עמך .וכן ראיתי שכתב בספר

לאהוב כמוך ממש ,ונקט דוגמא אהה של כמוך,

הברית (ח״ב מאמר יג פרק יח! שיש היוב אהבת לב

כמו שאתה אוהב שחברך עוזר לך ,בן עשה אתה

כאמור ,דהיוב ואהבת הוא כאשר אתה רוצה
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לו ,וה״ה בשאר דרכים בעינן כמוך .ע״ש .ועוד

לאהוב את חבריהם להיות בלב טוב זה עם זה.

ראה בדברי חובות הלבבות (שער חשבון הנפש פ״ג

יכול לכל [אפילו לעוברי עבירה] תלמוד לומר

חשבון כב) שכתב ,שיאהב להם מה שיאהב לנפשו

כמוך ,לרעך שהוא כמוך ,שמכניס עצמו בעול
שמים ואוהב מצוות כמוך .אבל אם הוא רשע,

מהם ,וישנא להם מה שישנא לנפשו מהם וכו/

83יד׳יז
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וכ״כ עוד (שער ח פ״ג ד״ת והשנים ועשרים) שיאהב
להם מה שאוהב לנפשו ,וישנא להם מה שישנא

יראת

לנפשו מהם .עכ״ל .והרי שתלה חיוב האהבה

אשנא וגו /עכ״ל .והרי שלפירוש זה החיוב

אינך מצוה לאהבו ,כי מצוה לשנאותו ,כדכתיב

ה׳

שנאת רע ,וכתיב הלא משנאיך ה׳

ואיסור השנאה לפי מה שאוהב שאחרים עושים

לאהוב אך רק לאהוב ,וסגי באהבה .ואין צריך

לו .והכי הוא בחזקוני (ויקרא יח,יט בפירוש השני)

שיעור של כמוך ,כי מבאר שכמוך בא לומר

דכתב ,אינו אומר ואהבת רעך כמוך ,דאי אפשר

שיהיה כמוך במצוות ולא רשע .ולפי״ז אין כאן

לעשות כן ,אלא ואהבת לרעך ,פירוש ואהבת

שום חיוב על מעשים רק על הלב ,דשפיר שייך

לעשות לו טובה כמו שאתה אוהב שיעשה הוא

שאוהבו אך לא טורח עבורו אם הטורח גדול ,או

לך .דעלך סני לחברך לא תעביד .ע״כ .אולם

בהם [בחובות הלבבות ובחזקוני] אין הברח,

אם האהבה קטנה .וכ״כ בספר תורת האדם
לאדם (ח״ד עמ׳  )63הרב משה מיירניק ,וכן הרב

שהרי כתבו שתעשה סובה לחבר כמו שאתה

יחיאל נויימן (שם עמ׳ )78,81

אוהב שהברך עושה לך ,והרי כל אחד אוהב את
טובות חבירו ,גס אם לא״״צזפף מחבירו לפי

אהבת לב בלא חיוב שיעור[ .וע״ע לעיל (אות ט)
דהבאנו את רבינו יונה שמבואר בו נמי שחיוב

קורבתם שיעשה לו טובה זו ,והרי שחיוב

זה הוא חיוב לבבי בלבד ,אולם מכת סתירה

בדעת היראים שהיא

ואהבת לשיטתם יותו ממה שאתה מצפה

בדבריו ,על כרחך שכוונתו גם למעשים ,ע״ש].

מחברך .גם הארחות צדיקים דלעיל <ריש שער

וכן הוא בפני משה על הירושלמי (נדרים פ״ט ח״ד

הרחמים) על כרחך דלאו דוקא נקיט ,היות

ד״ח זח כלל גדול בתורח) שמצות ואהבת היא כלל

ובשער לשון הרע (ד״ת החמישי) כתב ,דכתיב

גדול בתורה כתב ,שמתוך וה יזהר במשאו

ואהבת לרעך כמוך ,וכהו שאוהב בכבוד עצמו,

ומתנו עם הבריות ,ובכלל וה הקנאה והכבוד

כן יאהב בכבוד חביוו .עכ״ל .והרי שתלה

וכיוצא באלו ,ועי״ז ימנע מהרבה עבירות,

הדברים במה שאוהב לעצמו ,ולא במה שמצפה

ויקיים דוב מצוות .עכ״ל .והרי כתב שהיא אהבת

מחבריו .וא״כ מש״כ בויש שער הרחמים הנ״ל,

לב ומתוכה יקיים המצוות ,ולא שחיובה הן

הוא לאו דוקא ,ודוגמא נקים .וממילא דין גרמא

המצוות.

לפקפק אף בדברי תיקון מדות הנפש שכתב
כלשון הארחות צדיקים אי בדוקא כתב כן או
לדוגמא נקיט.

שיטת חרמב״ן אחבת לב לחפוץ בכל חטוב אך

לא במוך ממש

יד .כתב
אהבה בלב בלבד ולא כמוך

י«.שיטה

הרמב״ן (ויקרא יט,יח) וז״ל ,וטעם
ואהבת לרעך כמוך ,הפלגה .כי לא

נוספת היא שיטת היראים (סימן

יקבל לב האדם שיאהוב את הבירו כאהבתו את

רבד בפירוש בתרא) וז״ל ,פי׳ ואהבת

נפשו .ועוד שכבר בא רבי עקיבא ולימד חייך

וכו׳ ענין אהר למדנו מכאן ,שמצווים ישראל

קודמין לחיי חבירך (ב״מ דף סב ע״א) .אלא מצות
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סימן א סעיף ב

המתת

התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את

יותר ,אך אין בכך לגרוע מחפצו בטובת אחיו,

נפשו בכל הטוב .ויתכן בעבור שלא אמר

גם אם יבא הטוב על אחיו יותר מאשר על עצמו.
והרי זוהי דרגת האהבה המחוייבת לאהוב כל

"לרעך" ,ובן ואהבת לו כמוך (להלן פסוק לד) דגר,

אחד מישראל ולחפוץ •בטוב עבור כל אחד

שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו .כי

מישראל .ולא יחלק בין סוגי הטובות אשר יבואו
עליו ,אלא יחפוץ בכל סוגיהם שיבואו על כל

להטיבו בעושר ולא בחכמה וביתא בוה ,ואם

אחד ואחד מישראל .כי יש שאוהב את חבירו

יהיה אוהבו בכל ,יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו

וחפץ שיצליח בהשגת ממון ,אולם בחכמה חפץ

בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת ובחכמה ,ולא

שהוא עצמו יהיה חכם יותר מחבירו .והתורה

"ואהבת את רעך כמוך" ,והשוה אותם במלת

פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים

שישוה אליו ,אבל יהיה חפץ בלבו לעולם

מחייבתנו בדרגה גבוהה מכך ,שבכל הדברים

שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה .ויצוה הכתוב

יחפוץ בטובת חבית .ועל דרך "יתכן" כתב

שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל

לבאר שלכן נכתב בפסוק ואהבת לרעך כמוך,

יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם עושה
לנפשו ולא יתן שיעורין באהבה ,ועל כן אמר
ביהונתן (שמואל א כ,יז) כמאהבת נפשהיאהבו,

ולא את רעך כמוך ,כי פירוש את רעך היינו

בעבור שהסיר מדת הקנאה־־0לכהז5מר (שם

כג,יז) ואתה תמלוך על ישראל וגו׳ .עכ״ל .והיות
ולשונו קשה להבנה ,ונאמרו בו כמה פירושים,
הוזקקתי להעתיק את כל לשונו ,ואכתוב את
אשר נלע״ד בביאור דבריו .ונראה דס״ל שלא

לאהוב את החבר עצמו ,כמו שאתה אוהב את
עצמך ,וזה לא יתכן וכאמור .משא״כ לרעך יתכן

שפירושו לאהוב את הצריך לחברך ,דהיינו
שתאהב אח הצריך לחברך ,שלא יחסר לו דבר,

או שיבא אליו כל הטוב כמו שאתה אוהב

ולפי

p

לעצמך.
זה הרי שאין שוס חיוב אהבה של

יתכן לפרש כפשוטו של מקרא ,שהוא ציווי

מעשים ,שאין המעשים מחוייבים מכח

לאהוב אהבה בלב לכל אחד מישראל כאשר

חיוב זה ,אף שבאמת מי שיאהב את חבירו

האדם אוהב את עצמו .ומה גם שאם זה היה

בדרגה כזו שיחפוץ בטובת חבירו כנדרש,
ממילא תוליד אהבה זו מעשים .אך לשיטת

הציווי ,הרי שהוא נסתר מהאי דקיי״ל חייך
קודמין ,שבו מבואר שאדם יעדיף את עצמו על

הרמב״ן אין המעשים האלו בתורת חיוב ,שמי

תבירו ולא שיהיו זהים ,ומכה הכרתים אלו ,הרי

שלא עושם עובר אדאורייתא .ונפקא מינה טובא
למי שלא הגיע לידי מידה זו של ואהבת לרעך

היא אהבה שיחוש אהבה בלב לחבירו בדרגה
כזו שיחפוץ שיבא כל הטוב מכל הבחינות אל

כמוך ברגש הלב [כרוב רובו של העולם] ,וניצב
לפניו מעשה חסד ,האם מחוייב לעשותו או לאו.

חבירו ,וקל וחומר שלא יצר לו בראותו את

וכיוצ״ב ביאר בשו״ת יהל ישראל (לאו וז״ג ס״ס

חבירו מצליח .וכמשל אהבת אחים אשר כל
אחד חפץ בהצלחת אחיו ,ואם יתעשר אחיו או

לא ד״ה שיטת חרמב״ן) וכ״כ לבאר את הרמב״ן
הרה״ג רבי אברהם פרייס בספרו משנת אברהם

יתחכם הרבה ,ישמח בכך ,ואם יצטער אחיו

על ספר חסידים (ח״ג עט׳ קם שבהחדרתו)

יצטער בצערו ,ברם באמת כל אח אוהב את

וההעתיקוהו בספר תורת האדם לאדם (ח״ד עמ׳

עצמו יותר ויותר מאחיו וחפץ בטובת עצמו

 43ושם אות ת שזהו חיוב לבבי בלא חיוב

שמפרש הרמב״ן כי האהבה שיאהב את חבירו
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מעשים ,וכאמור .וכ״כ הרה״ג יחיאל נוימן
בספר תורה האדם לאדם (עמי .)78,79
טו .ואולם הרה״ג רבי משה סיירניק בספר

תורת האדם לאדם (ח״ד עם׳ >63
למד ברמב״ן שהוא חיוב בלב ובמעשים ,וזהו
אומרו ,אלא מצות התורה שיאהב חברו בכל
עניין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב .עכ״ל.
ולענ״ד אין מכאן ראיה ,לפי שמחבר על אהבה
בלב ולא על חיוב בפועל של מעשים וכאמור.
[אולם יש להראות כדבריו מקושית הרמב״ן
—מתייך קודמין ,ואם ציווי ואהבת ,היינו אהבת
לב ,לא קשיא ,דחייך קודמין נאמו על מעשים,
ולא על רגשות ,ובמעשים חייך קודמין ,משא״ב
בלב יהיו זהים .ובעיקר לשון הדמב״ן שכתב,
בדברים ידועים להטיבו בעושר וכו׳ ,מורה
דדבריו המה גם על הטבת מעשים .אולם
מאידך ,לשונו שכפל ושילש "שיחפוץ" ,וכן
סיום דבריו אודות הקנאה ,מוחם כפירושנו
דלעיל .ומש״ב הרמב״ן להקשות מחייך קודמין,
כבר ביארנו בהבלעה לעיל שמשם מבואר
שיעדיף האדם עצמו על חבית ,ולא בא לומר
לענין עשיית מעשים .ומש״כ להטיבו בעושר,י״ל שכוונתו שיבא עליו ,ולא שהוא עצמו יביא
את העושר על רעו ,שהח לכו״ע אק חיוב
להטיב עושר עם חבירו ].ומאידך גיסא הרה״ג
דוד אריאב בספר לרעך כמוך (חלק חאחבח
בקונטרס חביאוחם שבסוף חספר סימן א) ונדפס גם
במאמרו שבספר תורת האדם לאדם (ח״ד עמי )98
הבין ברמב״ן שהוא חיוב לבבי בלבד להסיר
הקנאה .ולאמור גם וה אינו ,ומש״כ הרמב״ן
קגאה היא דוגמא בעלמא ,והחיוב לחפוץ בבל
הטוב לחבירו ,הפיצה בלב ,ואין חיוב של
מעשים לכך .ובשו״ת בנין אב (ח״ג סימן עח אות ב
ד״ח חרמב״ן) למד ברמב״ן שהחיוב הוא על
פרישה מעשיית מעשים שלילים ולא חיוב רגשי.

השדות

ע״כ .ולכאורה גם זה אינו וכמבואר .והרה״ג
אורי יונגרייז בספר תורת האדם לאדם נעמי
,124נ »2כתב בדומה לנו בדמב״ן ,שהחיוב
בהסרת הקנאה ולרצות עבור רעך כל הטובות
שאתה רוצה לעצמך .אך לענ״ד גם הוא לא דק,
כי קנאה היא דוגמא ,וה״ה בכל הדברים הלא
טובים שיש בליבו על חבירו יסירם ,וכאמור.
וכ״כ האבן עזרא ,ויקרא יט,ית) ואהבת לרעך
על דעת רבים [דהיינו לדעת רבים]
שהלמ״ד נוסף כלמ״ד דאבנר [,שמואל ב פרק ג
פסוק ל> הרגו לאבנר ,דהיינו הרגו את אבנר] .ועל
דעתי שהוא כמשמעו ,שיאהב את הטוב לחבית
כמו לנפשו .עכ״ל .וכ״כ בספר מגורת המאור
(פרק יז אחבת חברים) וז״ל .לעולם יהיה אדם
אוהב את הבריות ,ומצוה זו מצות עשה מן
התודה שנא׳ ואהבת לרעך כמוך .ואמר לרעך
ולא אמר את רעך ,מלמד שחייבה התודה לאהוב
ולחמוד לחבית כל מה שהוא אוהב וחומד
לנפשו .עכ״ל .וכ״ב הספורנו ,ויקרא יט,יח) אהוב
בעד רעך מה שהיית אוהב בעדך אם היית מגיע
למקומו .ע״ב .ובפשטות כוונתם כדברי הרמב״ן,
רצון בטובת הזולת ואין חיוב מעשים .וכפי
שדייקו את ה-״ל" של לרעך ,וניכר שהולכים הם
בעיקבות הרמב״ן .אולם מי שיחפוץ לפרש
שכוונתם לחיוב מעשים ,ולא לחיוב אהבת לב
או לשניהם יוכל לפרש כן[ .ובפרט שגם
ברמב״ן יש פנים להבי וכנ״ל .אך בשונה מסיעת
הראשונים דלעיל ,שלראשונים כאן אין חיוב
אהבה כמוך ממש].
ראשונים שמבואר בחס אהבת חלב ואין גילוי
לגב* מעשים

טז .עוד נמצאו בראשונים שמבואר בהם גם
כן שואהבת לרעך כמוך הוא חיוב
לחוש אהבת לב .ואולם האם מחוייבים מחיוב
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המתת

זה גם המעשים ,אין גילוי .דהנה כתב בספר —[ואולם חזי הוית להרה״ג משה מיירניק בספר
מחזור ויטרי (סי׳ תכח סח־״ח חם אמרו) וז״ל ,ר׳ תורת האדם לאדם (ח״ד עמי  60חע׳  uדכתב שאין
שמעון בן אלעזד אומד בשבועה גדולה נאמד זה הכרח מרבדי אונקלוס .שכן דרכו לתרגם מילות
[דהיינו בשבועה חמורה אמרה תורה ואת]

הססוק בלשונם ,וכמו שבפסוק עין תחת עין

ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ ,נאמן ליפרע ולשלם

תרגם עינא חלף עינא ,ולית מאן דפליג שכוונת

שכר ,הא למדת שאין לנו לשנוא את הבריות.

הפסוק היא חשלום ,ולא כלשון ,ועל כן אין

ולכך מוציאין אדם מן העולם שנאה שהבריות

הכרח מדברי האונקלוס .ועיין בזה להלן (חערח

שונאין אותו [היא מוציאתו] שמדברות עליו

א) אי ילפינן מהתרגום או לאו ].וכ״ב במנהגי

ומלעיגות אותו ,שיפטר מן העולם מתוך צערו

מהר״ש מנוישטט (סי׳ תצט) וז״ל ,ואמר מה״ר

[זו התוצאה] ,בדאמדינן בחוני המעגל שמח על

שלום דמצא כתוב שיש לאהוב חבירו כמו

אשר לא כיבדו אותו ,והיינו דאמרינן אי חבדא

דבתיב ואהבת לרעך כמוך ,אבל לא מצינו שיש

אי מיתותא .עכ״ל .והרי שכתב כי ואהבת היינו

לירא מחבירו ,כי לעולם יש לעשות הדין ,ואין

.שאין לשנוא את הבריות ,וא״ב לומד שהיא

לירא משום אדם .עכ״ל .והרי שהאהבה בלב.

אהבה בלב ,שאם דק במעשים ,הרי שאין מכאן
איסור שנאה ,לפי שיכול לשנא ובלבד שיעשה

בדם אם רק בלב ולא במעשים אין הכרח מכאן,

מעשי אהבה[ .ומה שנקט דוגמא של שנאה ,לא
נראה שלומד כי דוקא בשנאה מצווים ולא
באהבה ,וכמו שנראה להלן הסוברים כן לענין

דשפיר יכול לסקגב__ךש_חיוב אהבה אף
במעשים?1עודראה בשו״ת מהרי״(5רישסימן א)

דכתב ,הן מאי קשה טפי איראה מאהבה שפירש
החכם על זאת .ומטיבותא דמר אמינא דלא דמו

מעשים שנאסרו שלילים דוקא .כי בפסוק נאמר

בלל ,גבי אהבה כתיב בהו בכל ישראל ואהבת

ואהבת ,ואם על הלב אמוד כהבנת המחוור

לרעך כמוך ,ומהו הריבוי "את" דמרבינן ת״ח.
צ״ל חיבה יהירה ואהבה עזה להרבק בהן

ומה נעשה עם לשון הפסוק .משא״ב לשיטות

ולאהוב אותן כנפשו ,כאשר התפאר החסיר

שהחיוב הוא על מעשים יכולים לבאר דהיינו על

(שבה דף קיט ע״א) תיתי לי כי אתא דינא דצורבא

או רק אהבה ,אין ראיה מכאן ].וכן הראב״ן (סי׳

מרבנן לקמן לא מנחג׳ רישא אבי סדיא עד
דמהפיכנא בוכותיה .וכן ההוא מאן דהו דאמר

לס כתב לבאר את מחלוקת ר״ע ובן עזאי ,דד״ע

פסלינא ליה לצורבא מרבנן לדינא דרחימנא ליה

ויטרי ,הרי שא "א לבאר דקאי על שנאה בלבד,

שלילים .ואולם האם כוונתו לחייב גם מעשים

סובר דואהבת לרעך כמוך לפי שאדם אוהב

כנפשאי ,ואין אדם רואה חובה לעצמו .ולכי האי

עצמו יותר מבנו ,ובן עזאי למד מדכתיב זה ספר

גוונא אחא קרא להוסיף בהן אהבה על שאר

תולדות אדם שיאהב חבירו כבנו לפי שאת בנו
אוהב יותר מעצמו ,ויאהב חבירו כאלו הוא

בני ברית .ואפי׳ הכי אין שכרו גדול כמאן

תולדה שלו .כלומר בנו .עכ״ד .והרי שהדברים

דדחיל מרבנן .דהוי איהו גופיה צורבא מרבנן.
וטעמא כדפי׳ לעיל ,וכדחילק בסמ״ק .עכ״ל.

אמורים על אהבת הלב .וכן תרגם אונקלום על

והרי שבאהבת ת״ח מחייב אהבה כנפשו,

הפסוק ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט,יח) וז״ל,

ובשאר העם לא כנפשו ,אך אהבה מ״מ מחוייב.

ותרחמניה לחברך כוותך .עכ״ל .והרי שתרגם

וכ״ב מהרח״ו (בריש שער הכוונות) הובא בספר

רבדים כפשוטם לאהוב את רענו כמותנו.

ארוכה ומרפא (טוף ערן אחבת רעים) ובעוד ספרים
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רבים וז״ל ,קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית

אם כמעשים .וה״ה י״ל הכא גבי האהבה ,שלא

הכנסת מפרשת עקידה ואילך ,עריך שיקבל עליו

נכתב בפסוק בלבבך ,הרי שאמורה האהבה לגבי

מצוחואהבת לרעך כמוך ,ויבוק לאהוב בל אחד

המעשים ולא לגבי הלב .ב .שנינו בשבת (קיט

מבני ישראל כנפשו ,כי עי״ז תעלה תפילתו

ע״א) אמר מר בר רב אשי פסילנא ליה לצורבא

כלולה מכל תפילות ישראל ,ותוכל לעלות מעלה

מרבנן לדינא ,מאי טעמא דוזביב עלי כגופאי.

לעשות פרי .ע״כ.

ובהכרח ששאר אנשים אין חיוב אהבת נפש

כגופו ,ועל

p

רק צורבא מרבנן פסל עצמו

מעקים חיובים וקלילים ולא לב
אז״חז34«4ג&
יז״׳עוד נמצאה שיטה ,כי חיוב האהבה אינו

לדונו .ג .עוד בסוטה (ח ע״ב) גבי הנידון למיתת
בית דין שנינו ואהבת לרעך כמוך ,ברור לו מיתה

כלפי אהבה בלב ,כי אם בלפי חיוב

יפה .ותקשי דברשע יש מצוה לשנאתו .ולהאמור

המעשים ,שכל אחד ידאג לצרכיו של חברו

שפיר ,דשנאה כלפיו יש חיוב בלב ,אך חיוב

ושלא יצערו ,ואין חיוב לחוש רגש אהבת הלב.

ואהבת הוא במעשים .ד .שבת (לא ע״א) דברי

*7כן מבואר בחידושי המהרי״ק (ויקרא יט,יח)

הלל מאי רסני עלך לחבריך לא תעביד ,ולא אמר

וז״ל ,ואהבת לרעך כמוך ,קשה היאך

אפשר שיאהוב אדם את תבירו כגופו .וי״ל,

ותרחם לחברך כוותך .עכת״ד.

ויש

להשיב על דבריו ,זאת יצא ראשונה ,שכן

דאינו אומר ואהבת רעך ,דהוה משמע גופו ,אלא

מפורש בראשונים רבים בחיוב אהבת

לרעך ,הקגינים של רעך ,היינו ממונו[ .דהיינו

הלב וכנ״ל ,והרי שהם סותרים כל דבריו ,ואילו

תאהב את ממונו לדאוג לו ,ואינו חיוב לאהוב

היה רואם בודאי שלא היה כותב כן .ולגבי

את גופו ].כמאמרם ז״ל שאם תראה ממונו הולך

ראיותיו יש להשיב ,דמה שהוכיח מלא תשנא

לאבוד ,יהיה חביב עליך כשלך לשמרו ,זה הוא

בלבבך ,הן הלא תקשי לשיטתו דא״כ נימא הכי

טבעי ויכול להיות .ובן ראיתי בספר דקדוק נקרא

לגבי כל המצוות שבלב ,שאין חיובם בלב אלא

ספר הזכרון לרד״ק .עכ״ל .וכן כתב בספר ארח

במעשים ,היות ולא נאמר בפסוק בלבבך ,כגון

מישרים (סימן ג אות א באורך) שחיוב ואהבת הוא

יחוד ה׳ ,אמונת ה׳ ,בטחון בה׳ וכר ,ועל כרחך

על המעשים ולא על הלב .ואף שבתחילה כתב

שצריך להבין מדוע בערכין למדו כן ,ולא ללמוד

כן בתורת ספק ,ת״ל ,אבל יותר נראה דמצות

מהתם בנין אב נגד פשט הכתוב במקומות

פעולות האהבה והשנאה ,או לבד על הפעולות

אחרים .ובכלל לכאורה נראה שפשט הגמרא
בערכין הוא אחר ,דמדבחיב לא תשנא הרי

האהבה ואיסור השנאה מסתמא המה גם על

ההנה .ע״כ .אך בתר דמספקא ליה הדר פשטא

שהפסוק מורה שעובר בשנאה הן אם שונא כלב,

שכן בהמשך נוקט בתורת ודאי דקאי רק על

והן אם עושה מעשי שנאה שמכה וכו׳ ,ואת זאת

המעשים .וראיותיו המה ארבעה ואלו הן .א.

באה התורה לאפוקי ,ועל כן כתבה בלבבך,

איתא בערכין (טז ע״ט גבי לא תשנא ,יכול לא

להורות לנו שאיסור השנאה כאן הוא אם שונא
בלב בלבד ,אך אם שונא בלב ועושה מעשה

תכנו ולא תסטרנו ולא תקללנו .תלמוד לומר
בלבבך ,לא אמרתי כי אם שנאה שבלב .ע״כ.

שנאה ,אינו עובר על איסור זה .ואדרבה אילו לא

וא״כ אם לא היה כתוב כלבבך ,הרי שהיינו

היה כתוב בלבבך ,היינו לומדים איסור שנאה הן

לומדים שהשנאה האסורה אינה שנאה בלב .כי

על לב והו על מעשים ,כמו שבאמת רוב
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הראשונים לומדים בואהבת חיוב הן על לב והן
על מעשים .וכך מבואר ברמב״ם בספר המצוות
(ל״ת שב> שמפרש בן את הגמ׳ הנ״ל ,וכן פסק
בהלכות דעות (פ״ו ח״ח) .וכ״כ להדיא החינוך
,מצוח רלח) לפרש כן את הגט׳ ערכין .וכן רבנו
בחיי בספרו כד הקמח (ערך שנאת חנם נמצא באות
ס) .איברא דחזי הויח בספר בין אדם לחבירו
 )128שעמדו על איסור לא
חלק לא תשנא
תשנא באורך ,ובפשט הגם׳ ערכין הנ״ל הביאו
סיעת ראשונים שלומדים בערכין כהבנת הארת
מישרים הנ״ל ,וע״ש באורך .ב .מה שפסל עצמו
מר בר רב אשי לדון צורבא מדרבנן ,לפי סיעת
הראשונים שחיוב אהבת הלב אינו כמוך
כפשוטו ,אתי שפיר ,דת״ח דוקא אהבו כגופו
ממש .ולהני ראשונים שלמדו אהבה כגופו
ממש ,הן הלא דרגה עצומה היא באמת לאהוב
כגופו [כמו שהרמב״ן ודעימיה מכה כן היד■
פשוט להם לעקור את פשט הפסוק ולבארו
שהו” על דרך הפלגה ].וא״כ אף שהוא חיוב,

(1x1׳

מ״מ דרגה גבוהה היא עד מאוד ,ולא חש כך
באמת רק כלפי צורבא מדרבנן .וראה בספר
שו״ע המרות (שער חמדות תלק חתלכה סעיף ו).
ואף אם לא יסכים הקורא עם יישובנו וה ,מ״מ
עצם דבריהם הם סתירתו ,שסבורים שיש חיוב
לאהבו כגופו ,ולא במעשים בלבד .שוב ראיתי
שכהבנת הארה מישרים כן כתב בגמרא זו
בשו״ת מהרי״ל (ריש סימן א) וז״ל ,גבי אהבה
כתיב בהו בכל ישראל ואהבת לרעך כמוך ,ומהו
הריבוי "את" דמרבינן ת״ח .צ״ל חיבה יתירה
ואהבה עוה להדבק בהן ולאהוב אותן כנפשו,
כאשר התפאר החסיד (שבת דף קיט ע״א) תיתי לי
כי אתא דינא דצורבא מרבנן לקמן לא מנחנ׳
רישא אבי סדיא עד דמהפיכנא בדכותיה .וכן
ההוא מאן דהו דאמר פסלינא ליה לצורבא
מרבנן לדינא דרחימנא ליה כנפשאי ,ואין אדם

השדות

רואה חובה לעצמו .ולכי האי גווגא אתא קרא
להוסיף בהן אהבה על שאר בני ברית .עכ״ל.
והרי שכתב שבאהבת ת״ח יש חיוב לאהוב
כגופו ובשאר ישראל לא ,והוכיח כן מהגמ׳
הנ״ל ,דדוקא בת״ה יש חיוב כגופו ,ועוד הוכיח
הכי מהתפארות החסיד הנ״ל .ומ״מ רוב
הראשונים הנזכ״ל דס״ל שואהבת הוא חיוב
לאהוב כל אחד מישראל כגופו ,ילמדו גמרא זו
כדברינו הגוכ״ל שוו דרגה גבוהה .ובין כה אין
זה אומר שהמהרי״ל עומד בשיטת הרב אורח
מישרים ,כי י״ל דס״ל שיש חיוב אהבה לבבית,
אך לא בדרגה כאהבת עצמו .שוב ראיתי למאירי
(שבת דף קיט ע״א) דכחב ת״ל ,לעולם ראוי
לתלמידי חכמים להיותם מחבבים זה את זה,
דרך צחות אמרו באחד מגדוליהם שהיה אומר
פסילנא ליה לצורבא מרבנן לדינא דחביב לי
כגופאי ,ואין אדם רואה חובה לעצמו .עכ״ל.
והרי שלמד שכל מה שאמרו כאן בגמרא אינו
דין ,אלא דרך צחות גרידא .ולפי״ז בודאי שאין
מבאן שום בראיה .ג .ומה שהוכיח מחיוב
ואהבת גבי המוצא להורג ,י״ל ,כיון שמיתתו
כפרתו ,שוב יש מצוה לאהבו .כמו שאיהו גופיה
הרב ארח מישרים תירץ ברישא התם ע״ש .ושוב
ראיתי שכ״כ לבאר הגאון רבי ירוחם פערלא
,בביאוריו על חרס״ג ח״א דף קמד רע״א) בשם ספר
אס״ז (כתובות לז ע״ק דבשעה שמקבל עונשו,
אמרינן כיון שלקה הרי הוא כאחיך ,והרי הוא
בכלל עשה דאהבה .ובהמשך (ד״ח ונראה) ביאר
הגר״י פערלא מדנפשיה דמצוה לשנאת רשע,
היינו בעודו בחיים משום תוכחה ,אך כשהולך
לקבל עונשו ,הזהיר הכתוב להתנהג באהבה,
דשוב אין בו תוכחה ,ועע״ש .וכן ראיתי שכתב
ליישב קושיא זו בשו״ת בית שערים (סימן סט)
איך מצווים לאהוב את המוצא להורג .ומשני
ע״פ הגם׳ סנהדרין (דף מט כל המומתין מתודין.
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שו״ע

המתת

שער אהבת הבריות-הלכה

בג

וא״ב מנת המיתה הרי הוא_צדיק ,ומצוה
לאוהבו .ע״כ .ובספ^גנזי הקודש(ץי׳ קת כתב

ואהבת .ועוד ראיתי שישב בספר הבריח (ח״ב

ליישב ,דואהבת שאמרו במזמת' ,אין הכוונה על

מאמר יג פרק יח סוד״ת דע) שהיות ואותו גר ביקש

כבודו ,אלא על כבוד הבריות האחרים שנתבזו

את התורה על רגל אחת ,הרי שהשמיעו הלל

וענה לבקשתו ,וכלל לא נזכר בגט׳ דקאי על

תתביישו .ע״כ .ד .דברי הלל שאמר מאי דסני,

חלק מתוך חיוב ואהבת ,משום תפסת מרובה לא

הם דוגמא ,וה״ח שיש חיוב אהכה בלב .וכמו

תפסת ,וכדי לענות לבקשתו של הגר ,ואה״ג יש

שהרב ארח מישרים למד חיוב מעשים הן

עוד חלק לחיוב זה גם במעשים חיובים .עוד

חיובים והן שלילים ,והלא ישנה סיעת פוסקים

ראיתי שכ״כ ליישב בשו״ת יריעות שלמה (עמ׳

הסוברים דדוקא מעשים שלילים ולא חיובים
וכדלקמן בע״ה (אות יט) וחילם מלשון הלל

רכג סימן פג ד״ח סור מרע) דמה שהלל אמר לו על

דרך סור מרע ,היינו כדי להעלותו בדתות ,ועל

שנקט דוגמא של מעשה שלילי מאי דסני עלך

כן לא אמר לו ואהבת לרעך כמוך ,שהיא גדולה

לא תעביד לחברך ולא דוגמא של מעשה חיובי.

מכך .וכ״ב בשו״ת יתל ישראל (לאו ח״ג סי׳ לא

ואילו הרב ארח מישרים יישב את שיטתו שהלל

ד״ח אמנם נראח) שהלל לא פליג אר״ע ,אלא

דוגמא נקיט ,ואה״ג ה״ה נמי מעשים חיובים.
ואף אנו נימא הכי שהלל דוגמא נקיט וה״ה

דבריו אמרם לגוי לפי השגתו בראשית דרכו
שאינו יכול להשיג את דברי ר״ע שכוללים

לאהבת הלב .וכמו שראינו ברמב״ם בפירוש

הרבה יותר ,ושכ״ב החידושי הרי״מ עה״ת
קדושים ד״ה ואהבת לרעך .עכ״ד.

המשניות לפאה (א,א) שכתב שם להדיא אהבה
בלב ובמעשים בין חיובים ובין שלילים ,וסיים

גם

הרה״ג יחיאל נוימן במאמרו שבספר תורת

עם דברי הלל ,וזה כאמור ,דיליף כהלל דדוגמא

האדם לאדם <ח״ד  w 189כתב בדעת

בעלמא נקיט .וכן חזינן בדברי החזקתי (ויקרא

החינוך דיש חיוב רק על מעשים ולא על לב,

יח,יט בפירוש תשני) דכתב אינו אומר ואהבת רעך

והבאנו דבריו לעיל (אות יא) ופרמו דבריו .ועוד

כמוך ,דאי אפשר לעשות כן ,אלא ואהבת לרעך,

דאה בדברי החזקתי (ויקרא יח,יש בפירוש תשני)

פירוש ואהבת לעשות לו טובה כמו שאתה אוהב

דכתב ,אינו אומר ואהבת רעך במוך ,דאי אפשר

שיעשה הוא לך .דעלך סני לחברך לא תעביד.

לעשות כן ,אלא ואהבת לרעך ,פירוש ואהבת

ע״כ .והרי למד דחיוב ואהבת הוא גם על

לעשות לו טובה כמו שאתה אוהב שיעשה הוא
לך .דעלך סני לחברך לא תעביד. .ע״כ .ולדרכם

מעשים חיובים וסיים עם דברי הלל .וכן הוא גם

בדרשות הר״ן (דרשה ת ד״ה החלק השני) דס״ל

ילמדו בו שמחייב רק מעשים ולא לב .אך אין

חיובים,

הכרח לפי שקאי על ואהבת ,וא״ב יש חיוב

כדוגמאות שנקט שם ,צדקה וגמ״ח .והביא אח
דברי הלל .ועל כרחך דלמד כאמור .וכן הוא

אחכה ,רק שבא לאפוקי שחיוב האהבה כמוך,

ומסיק שחיוב האהבה לעשות לו טובה כמו

בספר תיקון מדות הנפש (המעלה השנית ד״ה וכיון)

שאתה אוהב שיעשה הוא לך ,אך כדרגה זו כן

ועע״ש (ד״ה ובמה «יע) .והבי הוא נמי בספר פלא

תאהב אוחו .וכן הם ילמדו בספר פענח רזא
שכתב וז״ל ,וקשה איך אפשר שיאהב את רעהו

דואהבת הוא חיוב על מעשים

יועץ (ערך אהבת רעים) .או דנימא דהני פוסקים
ילמדו בהלל שכלל לא דיבר בחיוב ואהבת ,אלא

כגופו .וי״ל ,רעך לא כתיב כאן ,אלא לרעך,

ביקש ממנו אותו גר את כל התורה על רגל אחת,

כלומר השייך לרעך .דהיינו שיהא ממונו חביב
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עליו לשומרו ולהצילו כשלך .מהר״ר משה.

כוונתו שיש חיוב גם באהבה בלב ,או לאו ,בי

עכ״ל( .חביאו בספר תורת חאדם לאדם ח״ד עמ׳ .133
”ועוד שם עסי  )134וכנראה מה שסיים מהר״ר

כתב רק מקרים של ואהבת ,ולא דיבר בגדר
המצוה ,ויתכן אף מסתבר שבה יש אף חיוב בלב.

משה ,כוונתו לרמב״ן הנ״ל ,והרי שהוא לא למד

וכ״כ הכל בו (סי׳ פב ד״ח וכתב חר״מ) וז״ל,

כדברינו ברמב״ן .ומ״מ גם בפענח רוא נאמר

והמעלים עיניו מפדיון שבויים עובר בבל תאמץ

כאמור ,שכוונתו לאהבת לב גם .ואם מקורו

ובו׳ ,ואהבת לרעך כמוך ,הרי ג׳ לא תעשה וג׳

מהרמב״ן ,הרי שמוכרח הכי ,אחר שברמב״ן

עשה ,וכ״ב בספר כפתור ופרח (פרק מד) לענין

מבואר שיש חיוב אהבח לב ,וכדלעיל (אות יד).

מצות פדיון שבויים .אך גם מהם אין הכרח לענין
אי יש חיוב אהבה בלב ,ובשם שהארחות חיים

ראשונים שמפורש בחם למעשים חיובים

הנ״ל (דין כיבוד אב ואם אות ח) סבירא ליה אהבה

ושלילים ואין מבדח ללב

בלב ובמעשים ,וג״ב כתב כנ״ל לענין פריון

«ח .בספר חסידים נס*־5יח) כתב ,שיתפלל על

שבויים בהלכות צדקה (אות ב וכנ״ל אות  0וכן
הוא בסמ״ק (סימן ח> דס״ל דאהבה בלב

חבירו בעת צרתו כשחברו התפלל
עליו בצרתו ,שנ׳ ואחבח לרעך כמוך .עכ״ל .והרי

ובמעשים <וכנ״ל אות  0ולהלן (סימן רמח) כתב

שעל מעשים חיובים אמור .וכן (בסימן רמז) כתב,

חיוב פדיון שבוים מואהבת ,ולא הזכיר שם

ואהבת לרעך כמוך פי׳ ,שחיעצהו לפי מה

מחיוב האהבה .ועוד ראה ברוקח (הלכות חסידות

שנראה לך ,והמוטב לו ,ולשם שמים .ועוד (בסי׳

ד״ח קדט עצמך) דכתב וז״ל ,ואמר בפ״ד תדרים

תקנס כתב ,להצטער בצער השני ,ולחשוב אילו

(דף ט כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה,

אני הייתי בצער זה ,ואז להתפלל עליו ,ותפילתו

כדי שלא יתן עיניו באחרת .אעפ״ב ישמש פנים

תענה .ועוד !סי■ תתקסז) כתב שמלמד דרדקי שיש

כנגד פנים ,שהאשה נהנית בין שדי ילין ,ואהבת

לו גמרא עם תוספות ,ישאיל למלמד אחר ,ולא

לרעך כמוך .עכ״ל .והרי שואהבה קאי אמעשה

ימנע ממנו במטרה שיבואו התלמידים אליו

[ברם בו יש לבעל דין להשיב אם יחפוץ ,שכתב

בלבד ,שנא׳ ואהבת .והרי לנו מכל חני על

כן בתורת חסידות ,ולא בתורת חיוב•] וכ״ב

מעשים חיובים .ועוד כתב (סי׳ שעט) שלא יחייבו
בית דין על יבם ליבם יבמה מוכת שחין שנא׳

בספר הדר זקנים על התורה ובו פירוש תוספות
(על פרשת קדושים) וד״ל ,ואהבת לרעך כמוך ,מאי

ואהבת לרעך כמוך ,וכמו שאתה לא היית לוקח.

לרעך הל״ל רעך .י״ל ,ראם היה כתיב רעך ,הייתי

והרי חזינן ואהבת על מעשה שלילי ועוד (סי׳

אומר שצוה הקב״ה לתת לחבידו ממונו וכל אשר

תמס שלא יספר חלום ראובן לשמעון שונאו ,ולא
יחן מנעלי מת לעני מהאי קרא .ועוד (סי׳ תע) כתב

לו כמו לעצמו .להכי כתי׳ לרעך ,כלו׳ אהב מה
של רעך ,כלומר שלא תגזול לו ממונו ,ואם תוכל

דעלך סני וכר .ועוד (בסי׳ תרכח) כחב ,המבייש

להציל ממונו ,הצילהו ,ושנא מי שרוצה לגזול

חבידו וזזמצערו ,עובד אואהבת .וכן כתב (בסימן

לו.עכ״ל.

תרעג) ועוד (בסי׳ תתקעס שלא יאמר בשם צדיק
דבר שאינו נראה לו טוב .והדי ברור שאין סתירה

בין דבריו ,וכוונתו על חיוב הן מעשים חיובים
והז על מעשים שלילים .ואיז הכרח מדעתו אי
שלחן ערוך חמדות  -ב :הלוי,

מעשים שלילים
ים .דעה נוספת בראשונים היא שאין חיוב
אהבה בפועל דק על מעשים ,ודק
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שער אהבת הבריות-הלכה

מעשים שלילים נאסרו .ואץ חיוב לעשות

המד♦

כה

לומר אף ביראים דלעיל ,ובפמ״ג דבסמוך ,דיש

מעןצים חיובים .דהיינו אין חיוב להטיב עם

חיוב אהבת לב .ונ״ב ריב״א בשם רבנו אליקים,

השני ,אלא איסור מלא להדק לו .דהנה ז״ל

הובאו דבריהם בספר רבותינו בעלי התוספות

היראים (סימן רכד בפירוש קמא) סי׳ ואהבת ,שלא

על התורה (ויקרא פרשת קדושים) שהביא את

לעשות לו ולא לאמו דבר המסור ללבו[ .דהיינו

הגם׳ שבת (לא ע״א) מעשה דהלל והגר שיעץ לו

לא לומר לו דבר שעלול להסגע מחמתו ,ומסור

דעלך סני לחברך לא תעביד ,וכתב על כך ת״ל,

ללב היינו שיכול לטעון שלא התכוונתי להעליב

וכן יתנהג אדם עם חבירו נאהבת ,מה שלא

וכדו׳ .וכן ביאר התועפות ראם נבמקום) וכדמוכח

ירצה שיעשו לו אל יעשה לחבירו ,דזהו ואהבת

מההמשך ].ואם תאמר ,האיך אדע ,וכי נביא

לרעך כמוך .עכ״ל .ומפורש שמחוייב באהבה,

אני[ .דהיינו מנין אדע מה אסור לומר ,שהרי

ובדרגה של פרישה ממעשים שלילים .וכ״ב

מסור ללב ,ואין לי את ליבו ].לכך נאמר כמוך,

הסמ״ג (עשיו טו ת״ל ,מצות ואהבת לרעך כמוך,

פי׳ ,ממך תלמוד ,ובר שאתה יודע שמסור

כללו של דבר ,דעלך סני לתברך לא תעביד.

ללבך ,והיינו דאמריגן בשבת פ״ב <לא ע״א) דעלך

והביא דברי הירושלמי ,שאם יד ימין תחתוך

סני^ל^ך לא תעביד .עכ״ל .דהיינו שאין

בטעות את יד שמאל על ידי סכין ,וכי שוב יד

הכוונה כאן לאהבה ,אלא למעשים ולדיבורים,

שמאל תנקום בה ,וחחתוך אותה .ומאידך

וגם במעשים קאי על מעשים שלילים ולא

ברמזיו (שבריש הספר) בתב ,להתנהג עם חבירו

חיובים .וביאר בהועסות ראם (במקום) שכן יליף

כאשר יראה שחבירו מתנהג עמו ,שג׳ ואהבת

מסמיכות הפסוקים דלעיל מינה כתיב לא תלך

לרעך כמוך .עכ״ל .ולפי״ז כמוך היינו כמו

רכיל וגו׳ לא תשנא וגו׳ לא חקום וגו׳ שהם

שחברך מתנהג עמך .ואולם זה תמוה ,ונגד

מעשים שלילים ,ועל זה נאמר ואהבת .וכן למד

איסור לא תיקום ,ונגד דבריו גופיה בגוף הספר

הרה״ג יחיאל נוימן במפר תורת האדם לאדם

וכנ״ל .וק תמה הבריח משה (במקום וחוא ביאיר

<ח״ד ע׳ם  )81דליראים אין כאן חיוב אהבה בלב,

על הטמיע) .ובסמ״ג (מהדו׳ חרב פרבר) הגיהו

רק חיוב מעשים שלילים .וכ״ב הרפ״ג בפירושו

"כאשר ירצה" .ולפי״ו יש להגיה או לפרש גם

למשלי נדף כט) על הפסוק ואהבת לרעך כמוך.

את ההמשך" ,מתנהג" ,היינו "יתנהג" ,ואתי

והוא כמשל שאמרו פאי דסני עלך לחברך לא

שפיר .אך לפי״ז כתנת הסמ״ג חיוב מעשים גם

תעבד .וענינו מה שהוא מגונה בעיניך לעצמך,

חיובים ,ולא רק שלילים .וכ״ב להגיה הרה״ג

לא תעשה אותו לחברך .ע״ב .וכ״ב בתרגום

יחיאל נוימן בספר תורת האדם לאדם (ח״ד עמי

יונתן בן עתיאל (ויקרא יט,יה) ת״ל ,תרחמי

 )84ולמד בסמ״ג (שם בד״ח גם ,ולעיל עמי  78אות ג)

לחברך [תאהב לחברך] דמן את סני לך

שסובר שהחיוב רק על מעשים ולא בלב.

[שהשנוי עליך] לא תעביד ליה [לא תעשה לו].

[והוסיף שכן דעת הבכור שור על התורה (ויקרא

והרי שמפרש מהי האהבה לגבי מעשים שלילים.

יח,יט) .ברם בבכור שור שהביא (שם עט׳ )83

אך לשיטתו יש חיוב אהבה ,שהרי כתב תרחמי

מפורש דיש חיוב אהבה ,רק לא כמוך ,אלא כמו

לחברך ,והיינו שתאהב אותו בדרגה כזו שלא

שאתה רוצה שחברך יאהב אותך ].ועוד ראה

תדיק לו ,אך לא התחייבנו באהבה יתירה מכך,

להלן (סימן ג סעיף ב סוף אות ח) שנן מבואר גם

המולידה מעשים העבים .ומעתה כן אפשר

בתשובות הגאונים גאוני מזרה ומערב (סימן

4
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המרות

קמא) ובתיקון מדות הנפש (ח״ב שער ג ד״ח

כמוך .ועל כך כתב רש״י את הג״ל ,והיינו

הרחמים ובארחות צדיקים (ריש שער הרחמים).

שאיסור ואהבת הוא במקלקל ,אך קלקול שהוא

מטעם שלמדו שואהבת היא מצוה קיומית .והרי

תיקון ,הוי ואהבת .וה״ה לנידו״ד לגבי מכה

שלשיטתם נתחייבנו רק בפרישה •מעשיית

באביו .ועל כן יש מקום לומר דאה״נ לרש״י

מעשים שלילים ,ולא חיובים ,ולא לב.

ואהבת קאי גם על חיובי ,אך על הדין האמור

שם שהוא שלילי דיבר ,ועל כן נקט לשונו כן.

מחרש״א ודעימיח

ועוד ראה בסמ״ק מצוריך (מצוה ט אות כח) על

1כן כתב המהרש״א (שבת לא ע״א ד״ח דעלך סני)

דברי הסמ״ק שהוא חיוב אהבה וכנ״ל ,כתב

ולמד כן בדברי תרגום יונתן בן עתיאל

וד״ל ,דעלך סני לחברך לא תעביד .עכ״ל .אך לא

(ויקרא יט,יח) על הפסוק ואהבת לרעך כמו,

נראה מלשונו שבא לחלוק על הסמ״ק דבל כה״ג

תרגם ,ותרחמי לחברך ,דמן אנת סני לך ,לא

הו״ל לפירושי ,ועל כן נראה שבא להוסיף].

תעביד ליה ,אנא י״י .ע״כ .והרי שתרגם על

ובדומה בשו״ת יחל ישראל (לאו ח״ג סימן לא ד״ה

שלילה .והיינו דמשמע ליה שהפסוקים נסמכו

סיעתא) וכן הרה״ג אורי יונגרייז בספר תורת

תשנא ולא תקום ,ועל כך כתוב ואהבת ,לאמור

האדם לאדם (ח״ד עמ׳  120אות ח) העמידו את
החינוך עם המהרש״א שהוא חיוב לבבי

בכוונה ,שהרי לעיל כתוב לא תלך רכיל ולא

דואהבת חיובו על כגון לא תקום ולא תתור שהם

ובמעשים שלילים בלבד והבאנום לעיל (אות יא)

מעשים שלילים ,ושלכך כיון הלל בנוקטו לשון

ודחינום .וכן נכתב בשם החזו״א בספר מעשה׳

דאל״ב מה נענה ביום שידובר בנו דין חייך

איש (ח״ב עט׳ קסו) נשאל החזו״א ,מתי ובאיזה
מעשים האדם מבטל אח מצות ואהבת לרעך

בשו״ת חלק לוי (או״ח סי׳ סח דף כב ע״א) ובשו״ת

כמוך .והשיב ,הרי רואים בחו״ל שעיקר המצוה
היא בדרך השלילה ,דעלך סני לחברך לא

באר משה (ח״ו סי׳ קסג אות ח)] והביא דבריו

תעביד ,זהו עיקר העניין של ואהבת לרעך כמוך.

ומשמע שנוקט כן הפמ״ג (או״ת סי׳ קט א״א ס״ק

אמנם מצוה קיומית היא לסייע לחברו באופן

ב ד״ח ומ״ש) ,וכתב להסתפק האם יש חיוב

חיובי ,בגוף ובממק ,אבל ביטול מצות ואהבת

שלילה מאי דעלך סני לחברך לא תעביד .וגם
קודמין .עכת״ד[ .וע״ע בדברי המהרש״א

לעשות מעשים חיובים לחברך כאשר רעך לא

לרעך כמוך היא כשהאדם פוגע בחברו .דהו

יכול לעשותם בלעדך .וכן משמע דס״ל לרב

עיקר החומרא והקפידא שלא לפגוע בזולת.

חיד״א בחיבורו ברית עולם על ספר חסידים (סי׳

ע״כ .ועיין מש״כ להשיב על כך להלן (סימן ג

שמט) דואהבת היינו מאי דעלך סני לחברך לא

סעיף ב אותיות ט־יט .וכ״ב על דרך אולי בשו״ת

תעביד ,ע״ש[ .וכן בפשטות כוונת רש״י

מהרי״ל דיסקין (פסקים סי׳ ו־מ עמ׳  ,108חובא בספר

(סנהדרין דף פד ע״ט גבי ואהבת לרעך כמוך,

תורת האדם לאדם ח״ד עמי

וז״ל ,נסתפקנו

דכחב וז״ל ,לא הוזהרו ישראל מלעשות
לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו.
עכ״ל .והרי וה מורה דשלילי אין לעשות .אולם

מהו לכוף על מדת סדום משום מ״ע ואהבת
לרעך .ודוחק לומר דרק בשב ואל תעשה נאמר.
דכן מצינו גם השבת אבירה ,וכן לא תעמוד על

אין זה מוכרח ,מאחר דקאי התם לגבי מהו

דם רעך .ואולי במקום שאינו רוצח אינו חייב
מהתורה ,רק שלא ירצה בכדי לצער ,וחז״ל הוא

להקיז דם לאביו ,ופשטה הגמרא ואהבת לרעך
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שער אהבת הבריות-הלבה

שתקנו אף באינו רוצה לכוף יצרו ,כל שאין לו
פסידא ,על דרך משל שופך יינו ומציל דבשו,
דמהתורה יכול לומר יין ערב לי .וכו׳ עכ״ל.
וכ״ב בשו״ת דבר יהושע (ח״ב סימן ט אות ח
והלאח ,ובח״ב סי״א אותיות ד-ז) ושק כתב
המהרש״א שבת (דף לא) והתרגום יונתן (ויקרא
יט,יח> וכן מודה לשק הרמב״ם (דעות פ״ו ח״ג>
לפיכך צריך לספר בשבחו ,ולא כתב לגמולהסד .וכן מורה החינוך (מצות רמס שבדיני
המצוה כתב מצוות שליליות .והרע מהרמ״א
(חו״מ סי׳ רסד סס״ח דפסק כי העושה חסד עם
חבירו יבול לתבוע תשלום .ואי חייב לעשות
כשאין לו טורח והפסד איך גובה תשלום .וכן
הרמב״ם (פי״ד מחלבות אבל) שסותר עצמו אי הוה
מצות ביקור חולים דרבנן או ד״ת ,מורה על
החילוק בין מצוה חיובית למצוה קיומית.
עכת״ד .וכן 5תב עוד (בח׳ע חיו״ד סימן ת אות ס־
ד״ת אלא) דואהבת אמור רק על מעשים שלילים.
וכ״ב בשו״ת סולם יעקב (מסקין סימן מוז אות יב)
וכדכתב המנחת חינוך (מצות רמס על דברי
החינוך בחיוב ואהבת ,את דברי הלל מאי דעלך
סני ובו׳ .וכ״ב בשו״ת ארח משפט (חו״מ סי׳ כס.
וכן מבואר בשו״ח אבן שמואל (ח״ב בחעתתיו על
שו״ת ארח משפט הנ״ל) .וע״ע בשו״ת באר משה
(ח״ו סי׳ קסג אות ח) .וע״ע בשו״ת הלק לוי (או״ח
סי׳ סד) דאזיל בדרך המהרש״א ,ברם לבסוף
נשאר בצ״ע מן הגס׳ בב״מ (דף סב) דמדצריך
קרא חייך קודמין למברך (לגבי שנים חחולצים
במדבר ויש מים כדי אחד) משמע רטובה מחוייב
לעשות לו ,וצ״ע.
ואולם דברי הני אחרונים נסתרים להדיא
מכל סיעת הראשונים דלעיל,
שהמצוה היא חיובית ,לפעול ולטרוח בטובת
הכירו ,ולא רק לשלול מפנו את הדע,
ומהראשונים שהמצוה היא לבבית וכאמור.
שלחן ערוך המדות  -ב יהלוי ,אסי אק יולי ( }33 {)33עמוד מס
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ואילו היו רואים את כל הנ״ל ,לא היו כותבים
כן .וכן שאר הדחיות הגוברות לעיל ,ואץ צורך
לכפול את הדברים .וגם בשו״ח שאילת יעקב
(סי׳ צ אות א) דחה את המהרש״א ,דלדבריו הרי
שמצוה זו היא מצות לא תעשה ולא מצות עשה,
וחזינן רכל הראשונים מנוה בכלל מצות עשה.
ע״כ.
 "WOSlIמשפטי השלום (חנד״ט פרק יג סעיפים
א־ח) גיבב ופסק את בל הדברים
יחדיו ,גם חיוב פרישה ממעשים שלילים ,וגם
עשיית מעשים חיובים ,וגם אהבה לבבית ,וגם
אהבה כגופו (כרטכ״ם) ,וגם אהבה שלא יקנא
(כומב״ס .ואיני יכול להולמם ,כי עשאם הלכות
הלכות שכולם פסוקות למעשה ,והלא הם
הלכות הפוכות ,וכשיטות חלוקוה.
סיכום שיטות הפוסקים כחיוב ואהבת לרעך
כמון [ליד כל פוסק צויין באתו אות לעיל הובאו
רבדיו).

 .1לב [ושיעורו] ,ומעשים חיובים ושלילים.

כ .א .הסוכרים שהפסוק ו״אהבת" מחייב
גם אהבת לב וגם חיוב
עשיית מעשים חיובים ושלילים .ו״כמוך׳ הוא
חיוב ממש כמו שאתה אוהב את גופך ,הן אהבת
לב והן מעשים.
כן דעת הרמב״ם (א־ס ,ספר הבתים (ט) ,ארחות
חיים (י> ,המנהיג גת ,צדה לדרך נסוף ט),
העיקרים (י) ,העקידה (סוף י) ,רלב״ג (סוף י),
והר״ן [ wבדם בו אין גילוי לגבי פשט כמוך].
ובאחרונים כן דעת המגן אברהם <א) ,ובספר
יסוד ושורש העבודה (יא) ,משנה ברורה (א) ,כף
החיים (א) ,ומרן רבנו עובדיה יוסף שליט״א (א).
ב.הסרכרים כנ״ל .ברם בפירוש "כמוך"
ס״ל שהחיוב כמו שאתה רוצה
הודפס ע״י תכנת אוצרהחכ■^׳'
*

כח

שר׳ע

סימן א סעיף ב

לעצמך ,כן תאהב לו[ .ואין חיוב לאהוב את
החבר כמוך ,אלא לרצות לו כמוך ,וכמשל
אהבת אחים הנ״ל (אות יד) ].כן דעת חובות
הלבבות (ט) ,רב נסים נאק (ט) ,רבינו יונה (ט),
וספר החינוך (יא).
ג .הסוברים כנ״ל .ברם בפירוש "כמוך"
ס״ל שהחיוב חוא כמו שאחה
מצפה מחברך שיעשה לך ,זוזו חיובך לו.כן דעת הבכור שוד <יב> [והסמ״ג (ע ,אך ראה
אות יט> ].ובאחרונים כן דעת הנציב בהעמק
דבר (ים ,ובספר הברית (יט ,והפלא יועץ (יט.

המתת

 .3מעשים חיובים ושלילים

ח .שיטה נוספת שחיוב ואהבת אינו חיוב
לבבי כלל ,רק חיוב בעשיית
מעשים ,הן מעשים חיובים והן מעשים שלילים,
היא דעת הרד״ק (יח> ומהרי״ק (יח> והאדח
מישרים (יס.
עוד נמצאו סוברים כנ״ל ,ברם בהם אץ הכרח
האם יש חיוב לב ,שבן דעת רס״ג (יח) על
התורה ,תוספות על התורה (יח> ,ספר חסידים
(יח) ,כל בו (יח) ,והכפתור וסרח (יח).
 .4מעשים שלילים בלבד ולא לב

ובנוסף כן דעת החזקוני (יט שיש חיוב לב
ומעשים חיובים ושלילים ,ברם אין
הכרח בו אי סובר לגבי כמוך כפירוש ב׳ או
כפירוש ג׳ .וכן בסמ״ק (אות י) אין בו הכרח לגבי

ז .הסוברים שהחיוב הוא רק במניעת
מעשים שלילים .ואין חיוב על
עשיית מעשים חיובים ,וכן אין חיוב אהבח לב,
כן דעת המהרש״א (יט> והפמ״ג (יט4

כמוך מהד.

 .2לב בלבד

ר .הסוברים שהחיוב הוא לאהוב את חברך
ואין חיוב כלל על מעשים.
ושיעור האהבה שנוי במחלוקת ,דעת
היראים (בפירוש בתרא אות יג) שיש
לחוש אהבה כל שהיא כלפי החבר ,ולא במוך
ממש.
ודעת הרמב״ן <יד) לאהוב אותו בדרגה כזו
שיחפוץ בכל הטוב שיבא על חבירו,
וכן יצטער בכל הרע שיבא על חבית.
וכן בפשיטות עומדים בשיטתו של הרמב״ן
גם האבן עזרא (טס ,מנורת המאור (טס,
והספורנו (טס ,והפני משה (יחז [ואין גילוי לענין
כמוך! .ברם בהם אין הכרח גמור שכוונתם ממש
כנ״ל ,שיד הדוחה נטויה לומר שסוברים שחיוב
זה מחייב בנוסף לאמור ,גם עשיית מעשים
שיבא כל הטוב על חבירו.
שלחן ערוך המתת  -ב :הלוי,
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 .5מעשים שלילים ולב
ז .בן דעת התרגום יונתן בן עוזיאל (יט> ,ריב״א
בשם רבינו אליקים (יט).
ועוד נמצאו הסוברים שהחיוב מעשים
שלילים ,אך האם יש חיוב לב אין
הכרח ,שכן דעת הדס״ג (יט) ,היראים גכפירוש
קמא ,אות יט) [והסמ״ג (יט ,אן ראח אות יט],
חיד״א (יט> ,והחוו״א (יט).

 .6לב ואין גילוי למעשים
כ״כ האונקלום (טס הראב״ן 1ט 0המחזור
ויטרי (ט 0מהר״ש מנוישטט (טס
מהדח״ו (טס.
 .7מעוח קיומית

עוד ראינו (אות יט סוד״ח דעח) דדעת תשובות
הגאונים ,וכן רבנו שלמה אבן גבירול
והארחות צדיקים .שמצוה זו היא מצוה קיומית.
הודפס ע״י תכגת אוצר חחכמח
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כט

שער אהבת הבריות-הלכה

[ברם אין גילוי אי ס״ל שהוא חיוב לבבי או רק

האהבה בררגה המביאה לפרישה מעשיית

קיומי ,וכן האם הוא חיוב על מעשים שלילים].

מעשים שלילים

וי״א

לידי פרישה מעשיית מעשים שלילים

שיעור אהבת הלב

לנמצא

שהחיוב הוא לאהוב בדרגה המביאה

שכמעט אין מי שסובר שאין חיוב

בלבד ,שכן דעת רבנו יונתן בן עוזיאל (יט),

לחוש אהבה לבבית .ברם מהו שיעור

היראים בפירוש קמא (יט ,על צד שסובר שיש אהבת

האהבה הלבבית שנוי הוא במחלוקת.

לב)[ ,והסמ״ג (יב ,אך ראה אות יט)] ,הרב חיד״א
(יט) והחזו״א (יט).

אהבה כמוך

לרב

הראשונים סוברים שחיוב האהבה הוא

אין חיוב אהבה כלל

לאהוב את חברך נמו שאתה אוהב את

וי״א

חיוב לאהוב אהבת לב כלל ,המהרש״א

גופך ,שכן דעת הרמב״ם (א) ,ספר הבתים (י) ,וכן
דעת הראב״ן (טס ,תרגום אונקלוס (ט ,0המנהיג

שחיוב זה הוא רק על המעשים ,ואין

(יט)

הפמ״ג

(יט)

(י) ,צדה לדרך (סוף ט) ,החינוך (יא) ,הארחות

והארת

מישרים

(יס

ועוד

אחרונים.

חיים מלוניל (י) ,ספר העיקרים (י) ,העקידה (סוף

י) ,הרלב״ג (סוף ת ,מהרח״ו
הכוונות),

יסוד

ושורש

(טו,

העבודה

ריש

(יא),

שער

המגן

אברהם (א) ,משנה ברורה (א) ,כף החיים (א),
ומרן הגאון רבנו עובדיה יוסף שליט״א (א).

להלכה

ומעתה

לכאורה

לאור

כל

האמור,

היות

ועסקינן במילתא דאורייתא ,ורוב
הראשונים למדו שהוא חיוב לבבי ,ובמעשים הן

חיובים והן שלילים .וכמוך היינו כמוך ממש

אהבה לפי הקורבת ,מה שאתה מצפה מחברך

לאהוב חבירך כגופך ,ולדאוג לכל צרכיו ,ולא

כן דעת הבכור שור (יב) [והסמ״ג (יב ,אן ראה

לצערו כמו שאתה אוהב לעצמך ,הכי יש לפסוק

אות יט)] .ובאחרונים ,הנציב בעמק דבר

לדיגא .וזה כשיטה המחמירה ביותר ,היות ורוב
הראשונים סוברים כן .ואולם מאידך היה מקום

(יב) ,ספר הברית (יב) ,ופלא יועץ (יס.

לומר היות וניצבים לפנינו דברי התרגום יונתן

אהבת שיחפוץ לו בבל הטוב ,הצטער בכל

בן עוזיאל ,והוא מיקל עד מאוד דחיוב ואהבת

צערו

הוא רק שלא להרע ולהזיק דהיינו חיוב שלילי

חובות

הלבבות (ט) ,ובנו נסים גאון (ט),

בלבד ,ולא חיוב חיובי ,יש לנו לתפוס כוותיה,

רבינו יונה

(ט),

ככלל המסור בידינו שאין אמורא יכול לחלוק

רמב״ן (יד) ,חינוך <יא) ,מנורת המאור

(טו),

על תנא ,וק״ו בן בנו של ק״ו שאין ראשונים

האבן

עזרא

(טס,

ספורנו (טו).

יכולים לחלוק על תנא .איברא רזה אינו .היות
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כשהוא אינו מקפיד וחגרו כן

ד .אף כדברים שהאדם איבו מקפיד בהם ,וחברו כץ מקפיד ,חובה
לנהוג עם חבירו כאשר היה עם לבבו של חבירו .כגון אם הוא אינו
מקפיד על בזיונו ,אסור לו לבזות את חבירו .ולא יאמר האומר הן על
עצמי איני מקפיד ,והתורה ציותה ואהבת לרעך כמוך ,והיינו כמו
שאתה אוהב לעצמך ,ולעצמי אין בזה צער .שאין זה מן האמת ,היות
ו״במוך" היינו גם כמו שאתה אוהב שלא יצערו אותך ,כן נהג גם עם
אחרים.

קטן ממנו ,יש לו ביזיון .ומינה יש ללמוד אף

לו ,הרי שפטור ,ואם אין הביזיון כה גדול ,והיה

לנידו״ד פטור של זקן ואינה לפי כבודו אף

מעדיף לספוג את הביזיון ובלבד שיסייעו לו,

שהביזיון הוא צדדי.
ומ״ט צריך את גדרי היתר של זקן ואינה לפי

הרי שמחוייב .ואם רגיל אדם זה להיות זקוק
לחסד ולבקש לא יפה .ומרגיש שקשה לו

כבודו ,שהם דוקא היכא שאף אם היה

זקוק הוא לחסד דה היה נמנע וכאשר יבואר

לסייעו לו בכהאי גוונא ,הרי שהעצה היעוצה
היא שירחק מחברתו ,כך שלא יזדקק לו,

ברצות ה׳ להלן (סימן ג סעיף ט) .דהיינו שאם

וכדעביד ר׳ אסי בקידושין (לא ע״ט שברח

היה הוא זקוק לעזרה זו והיה נמנע מלקבל

וכ״פ

מאימו

שהקשתה

לשאול

בכבודה,

הרמב״ם (מטרים פ״ו ח״י).

עזרה זו ,בגלל משקל ביזיץ כוה שהיה נעשה

'כמון" לפי צורך הזולת

ד.

א .כ״כ בספר חסידים !סי׳ שמט) שאם הוא

רוצה שיצערוך .שוב ראיתי שכ״ב הרחיד״א

לא מקפיד על בזיונו לא יאמר מותר לי

בספרו ברית עולם על ספר חסידים (סי׳ שמט)

לנהוג כן עם חבירי ,אלא בטל רצונך בפני רצונו.

ויובא בע״ה בסמוך .וגם דאי לא תימא הכי א״כ

ע״כ .ונ״כ נמי בשו״ת אג״מ (חו״מ ח״ב סימן סו

נימא הכי אף לאידך גיסא ,שאם אתה אוהב דבר

ד״ח ולכן) שמי שלא איכפת לו חיזק עצמו ,פשוט

שלאחרים הוא צער ,הרי שיאמר האומר כמוך

שאסור לו להדק חבידו .ע״כ .ונראה דאע״ג

דוקא כתיב ,ואני אוהב דבר זה ,ועל בן יעשהו

דשנינו "כמוך" כמו שאתה רוצה לעצמך כן
עשה לחבירך ,וכאשר הובאו לעיל (סעיף ט סיעת

לאחרים תדיר ויצערם ,ועוד יטען כי שכרו שמור
לו ,על שמקיים מצות עשה ד״ח.

שאינך חפץ שיצעדו אותך ,כן אל תצער אחרים.

וכן

ראשונים שלמדו כן .אך בכלל זה הוא גם שכשם
וממילא אף שדבר זה לא מצער אותך ,היות ואת

חבירך מצער ,אסור לעשות לו .והיינו דוקא
משום דכתיב ואהבת לרעך "כמוך" ,ואתה לא

מבואר מלשון הרמב״ם בספר המצוות
(עשח  mגבי ואהבת לרעך כמוך וז״ל ,וכל

מה שיהיה ברשותו אם ירצה אותו ,ארצה אני
אותו .עכ״ל .ובא לומר שאף שאתה במקומך
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שער אהבת הבריוח-הלכד,

השדות

שג

שלך לא מעוניין בכך ,אך היות והוא במקומו

ברצונך ,לא היית רואה לעצמך עק .כך עשה
בחבירך,־ואהבח לרעך כמוך .עב״ל .והרי כאמור

כרצונך שלך .והרי זה להדיא כאמור .וכ״ב

שהכל תלוי בסברא .וכן פסקו דשדי להקה דם

החפץ חיים (כלל  nסעיף ו) ח״ל ,והזהר אחי שאל

הרמב״ן בתורת האדם (עניו הסכנה) והסמ״ג

יטעה אותך היצר לאמר הלא אמרו חז״ל כל מאי

(לאדן סימן ריס ד״ה איבעיא) [ואף שמרן בש״ע

דעלך סני לחברך לא תעביד ,ותטעה לומר מה

(יו״ד סי׳ רמא ס״ס פסק לאסור כדעת הרי״ף (דף

אמרתי עליו שהוא אינו לומד תורה רק ג׳ או ד׳

יט ע״א) והרא״ש (שם סימן א) שלומדים בגמרא

חפץ בכך ,עליך לרצות לו בזה כרצונו שלו ,ולא

שעות ביום [על המספיקין לו מזונותיו כדי

שם דרב פפא אסר לבנו ליטול קוץ מבשרו .וכן

שילמד ,שזהו גנאי לו ].הלא איני מצווה לאהוב

דעת הריקאנטי (סי׳ תסה) ועיין יראים (סי׳ קעז).

אותו יותר מכמוני ,והלואי שהיו אומרים עלי

אך בפשטות לא פליג על הלימוד מואהבת,

שאני לומד תודה ג׳ או ד׳ שעות ביום וכר .אבל

שבעצם הדבר אץ איסור ,רק היישינן דילמא

באמת זהו טעות ,דכוונת הגט׳ כל מאי דעלך סני

יעשה יותר מכפי צורך הרפואה ויעבור

וכו׳ ,היינו אם היית במדרגתו היה דבר זה שנוי
לך .ובאמת זה תלוי לפי האיש שדיבר עליו,

אדאורייתא ,וכדכתבה הגמרא שם שהחשש הוא
דילמא הביל ,והוה ליה שגגת איסור .וכן מבואר

והמקום ,והזמן ,אם לפי הענין יהיה זה לו לגנאי,

בשאילתות דרב אחאי גאק (שאילתא סא) ח״ל,

בודאי לשון הרע הוא מן הדין .עכ״ל .והביא את

מהו למעבד ביה חבורה לרפואה ,כגון למישקל

דברי הרמב״ם והחפץ חיים הנ״ל בספר משפטי

ליה רמא ומתעקר ליה שיניה ,כיון דלא לצעוריה

השלום (פרק יג חע׳ ח) ומכת כן כתב דגדר מאי

קא מכוין ,שפיר דמי .או דילמא ומנין דעביד

דעלך סני הוא ,שאילו היית במקומו .ודפה״ח.

ביה ספ« ממא« דמהבעי ,ואתי לידי איסודא].
והרי דהיינו טעמא דנאסרוז חבלה לצער ולא

מסברא

ב .ובר

חבלה לתיקון ,ביק שתכליתה לטובת רעך .ואם
אמרו ללכת אחר הסברא לקולא ,ק״ו דלחומרא

מין דין דבר דה פשוט מסברא שכל
תכלית המצוה להרבות אהבה ,ובזה

יש ללכת אבתרא ,שאם חבירו מצטער ולו עצמו

אתה מרחיק האהבה .וכשם שוזזינן שמצוה זו

אין בזה צער ,אסור לעשות לחבירו דבר זה,

תלויה בסברא מהא דשנינו בסנהדרין (דף פד ע״ט

והעושה כן עובר אואהבת .ובן חזינן בדברי

איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו .רב מתנא

היראים (סי׳ רכס) דהכל תלוי בסברא דכתב בדין

אמר ואהבת לרעך כמוך .ופידש״י (ד״ח ואהבת

טעינה ח״ל ,וכשם שפטרנו למעלה בעמוד

לרעך כמוך) לא הוזהרו ישראל מלעשות
לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו.

רביעי והוא בבית הקברות ,ומלאכה שלו מרובה

משל חברו במציאה פטור ,כך הוא פטור

עכ״ל .והרי אף שמצער את חבירו .הכל תלוי
בסברא ,שכיון שכוונתו לרפאו מותר .ופסק הכי

בפריקה וטעינה ,דחדא טעמא מנהו .עכ״ל.
והרי שלומד פטור פריקה וטעינה בעסוק

הרמב״ם (ממרים פ״ח ח״ז) ובתשובות הגאונים
(הרכבי סי׳ וט!) ושם ביאר זאח נפלא וז״ל ,כשם

במלאכתו ,מהשבת אבירה שנאמר דין זה ,כי
להבל טעם אחד .והזינן דאזלינן בחר הסברא.

שאתה אילו נתכוונתה לרפאות אדם ולטובתו,

ולמעשה כן מבואר מהראשונים הנזכ״ל (סעיף ב)

ונתגלגלה על ידך חבורה שלא מדעתך ולא

דביארו מצות ואהבת לרעך כמוך בשינוי
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מד

טיטן א סעיף ד

המתת

מהפשט הפשוט ,והברחם הוא הסברא ,וכנזכר שנאמר כי בצלם אלהים עשה אח האדם .פי׳,
אע״פ שאינו מקפיד על כמד עצמו« ,ש לו
לעיל התם.
לחקכיד על כבוד חבית .עכ״ל .וכן הארחות
*תיזהר תולדות אדם___________ _____ צדיקים (שער חאחבוז ד״ת ואחבת אביו) כתב ,זהג1.כ״ב רבותינו בעלי התום׳ (בראשית ח,א) כלל גדול בתורה ,דעלך סני לחברך לא תעביד.
על הפסוק זה ספר תולדות אדם גדולה מזו ,כי כצלם אלהים עשה את האדם.
וז״ל ,ובתורת כהנים מסיק ואהבת לרעך כמוך עכ״ל .וע״ע שו״ת משנה הלכות (חי״ד ס״ס רנג)
ועוד (חט״ז סימן עד ד״ח וחזון).
אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה .בן עזאי
אומר זה ספר תולדות אדם גדול יותר .סי׳ ד pi .הוא בירושלמי (נדרים פרק ט ח״ד)
ואהבת לרעך כמוך ,ר׳ עקיבא אומר זהו
אסיפיה דקרא קאי בדמות אלהים עשה אותו
דמקרא דר׳ עקיבא לא שמעינן אלא דעלך סני כלל גדול בתודה .בן עזאי אומר זה ספר תולדות
לחברך לא תעביד .ובא בן עזאי ואמר שאף אם אדם זה כלל גדול מזה .ע״כ .והגאון וזיד״א
תוא אינו חושש לכבוד עצמו יש לו לתיש בספרו ברית עולם על ספד חסידים (סי׳ שמט)
לגמד חבית .לפי שרואה דמות חבירו ואינו מבאר דלא פליגי ר״ע ובן עזאי ,אלא דר״ע סבר
רואה רמות עצמו .ולוה אמר שמקרא וה כולל שהוא כלול בואהבת לרעך במוך ,כשם שרצזגן
יותר ממקרא דואהבת לרעך כמוך .עכ״ל^והבי' שלא יגרמו לד להקפיד ,כן תעשה לרעד שתוא
הוא בריקאנטי (בראשית ח,ס בשם מדרש רבא מקפיד ,שלא תעשה לו דבד שיקפיד ,והגם
וז״ל ,ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט,יח) זה כלל שאין אתה מקפיד .ושכן מבואר בספר חסידים
גדול בחורה .אמר לו בן עזאי זה ספר תולדות הנ״ל ,דיליף הכי בר״ע .עבת״ד .וזהו כביאורנו
אדם בדמות אלהים עשה אותו ,זה כלל גדול לעיל (אות א) במצות ואהבת .ושוב ראיתי שכ״כ
מזה .שלא תאמר הואיל ונתקללתי יתקלל חברי לבאר חד דמין קמאי דלא פליגי ר״ע ובן עזאי
עמי .אמר רבי תנחומא אם עשית כן דע למי הלא הוא הראב״ן (סי׳ לז) וביאר דר״ע סובר
אתה מבזה .ע״כ .ואחר החיפוש הכי הוא דואהבת לרעך כמוך לפי שאדם אוהב את עצמו
במדרש בראשית רבתי (פרשת בראשית עמוד  )57יותר מבנו ,ובן עזאי למד מדכתיב דה ספר
וז״ל ,בדמות אלהים עשה אותו .בן עזאי אומר תולדות אדם שיאהב חבירו כבנו לפי שאח בנו
זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול בתורה .ר״ע אוהב יותר מעצמו ,ויאהב חבירו כאלו הוא
אומר ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט,יח) זה כלל תולדה שלו ,כלומר בגו .עכ״ד .והרי שבין לר״ע
גדול יותר מזה ,שלא תאמר הואיל ונתבזיתי ובין לבן עזאי החיוב הוא שיאהב את האהבה
יתבזו חברי עמי ,הואיל ונתקלקלחי יתקלקלו העזה ביותר ,רק דפליגי מהי אהבה זו ,אם אהבת
חברי עמי .א״ר תנחומא אם עשית כן תדע למי עצמו ,או אהבת בנו[ .שוב ראיתי דהרחיד״א
עשית ובזית ,בדמות אלהים עשה אותו .והכי במדבר קדמות (מע׳ א אות לו) ציין לראב״ן הנ״ל
הביא חלק ממדרש זה בספר המנהיג (בחקדמח דהוי מח׳ תנאים אי אוהב אדם את בנו יותר
ד״ה לא עשה) .וכ״כ הסמ״ק (סימן  )nוז״ל ,לאהוב ממנו .ועוד לו בדבש לפי (מע׳ א אות לב) .ועוד
את חבירו אמר ר״ע כלל גדול בתודה ואהבת בשד״ח (ח״א דף  46אות קמד ד״ח ולעניו) מחלוקת
לרעך כמוך .הוסיף בן עזאי ואמר גדול הימנו ,את מי אוהב יותר ].עוד ראיתי בשו״ת יתל
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שער אהבת הבריות-הלכה

חמדות

עת

ישראל (לאו ח״ג סימן יג) דהביא את דברי הגאון
שואל ומשיב בחיבורו ציון וירושלים על
הירושלמי הנ״ל דכתב לבאר(?ז<~ויש~לעיין

בזה ,בכ״ז אחד בתכלית הפשטות והיחיד הוא,

בדבר ,האם בא בן עזאי לחלוק על רבי עקיבא,

כמו כן אדם שוכר ונקבה בראם ,בכ״ז יהיה

וסובר שמצות ואהבת לרעך כמוך אינו כלל גדול

בדמות אלקים ויהיה אחד ,וזה מורה שתהיה
אהבה ואדווה ביניהם .וא״כ זה כלל גדול יותר

עזאי בפסוק "זה ספר תולדות אדם" ,עד שקבע

מאהבת לרעך כמוך ,שהוא מתחילת הבריאה

בתורה .כן יש להבין איזו מעליותא מצא בן

אדם ביום ברוא אלקים את האדם בדמות אלקים
עשה אותו .והיינו שאף שכביכול מורה על ריבוי

כי כלל זה גדול מן הכלל של מצות ואהבת לרעך רמוז לזה" .ומסיים השו״מ" ,ודוק היטב כי נכון
כמוך .ומתרץ השואל ומשיב ,כי הדברים ^הוא׳\על פי דברים אלו ,מיושבות הקושיות

יבוארו ,על פי הנאמר בפסוק (בראשית ח,א) "זה

דלעיל בטוב טעם .דוודאי לא בא בן עזאי

לחלוק על רבי עקיבא ולומר שמצות ואהבת

ספר תולדת ארם ביום ברא אלקים אדם בדמות
אלקים עשה אותו ,זכר ונקבה בראם ,ויברך אתם

לרעך כמוך אינה כלל גדול בחורה .אלא אדרבא,

ויקרא את שמם אדם ביום הבראם" ולכאורה

כוונתו להוסיף על דברי ר״ע .שהרי בפשטות

נראין דברי הכתוב בכפולים ומכופלים בלשונות
יתרים{ מסביר השו״מ "נראה דהגה אלקים הוא

היה ניתן להבין שבפסוק ואהבת לרעך כמוך,
התחדשה מצוה ,אשר אמנם היא כלל גדול

ריבוי ,וכמ״ש עשה לנו אלקים אשר ילכו לפנינו.
ואעפ״כ הוא אחד בתכלית הפשטות וחלילה אין שבין אדם לחברו .בא בן עזאי והוסיף על כך,
שום ריבוי בתוכו ,אף שמסתעף כביכול כמה ! שאין באן רק מצות גרידא ,אשר &כוחה עלינו
השפעות ממנו בכ״ז הוא יחיד ומיוחד .והבה לאהוב את הדולת ,אלא האדם במהותו נברא
בתורה ,אך במהותה היא כשאר כל המצוות

כאשר ברא אלקים אדם ,זכר ונקבה בראם,

כחלק מהכלל ,וכולם יחד מהווים בריאה

עשאו כדמות אלקים כביכול ,דהיינו אף שיש בו ■ ־׳שלימה .א״כ הצורך לאהוב את הזולת כמותו
כמה ריבויים ,כי זכר ונקבה ותולדותיהם יסתעפו ממש ,אינו בא רק מכח הצווי ,אלא מידה זו
לכמה וכמה ,בכל זאת יהיה כאדם אחד שיהיה

טבועה באדם מעצם בריאת כל יחיד ויחיד

אהבה ואחוה בינותם כאילו הם אדם אחד

כחלק בלתי נפרד מכלל .עכ״ל היתל ישראל .אך

,מורכב מכמה איברים .וז״ש זה ספר תולדות!

נסתר מהמדרשים הנ״ל בפשט דברי בן עזאי.
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החיוב לפעול להשיג טירה זו

ה .אף על פי שחיוב זה היגו דרגה גבוהה ועצומה עד מאוד ,וכמעט אין
מי שבא לידי מידה זו .מכל מקום החיוב הוא לפעול כדי להגיע לידי
קיום חיוב זה ,והעובד על עצמו וטורח כדי להשלים חיובו ,אף על פי
שלבסוף לא הגיע לידי מידה זו ,הרי שקיים את חיובו .ועל כן העמל
להשלים עצמו בחיוב זה ,לא יתבע על כך שכעת אינו חש רגש בזה של
אהבה לזולת ,או בעת שלא נהג עם רעהו בפי חיוב מעשי האהבה ,כיון
שטורח הוא בהשגת מדה זו .ועל כגון זה אמרו חכמינו רחמנא ליבא
בעי.
ח .כאשר מבואר יסוד זה בשו״ע המדות
(שער המיות חלק חהלכוז סעיף ו עמ׳

 0קחנו משם ,ואין צורך לכפול את הדברים.

ועוד דאה בזה להלן

(סימן ג סעיף יז אות ג והלאה)

בתוספת ביאור והרחבה יסוד זה ,צדדים ופנים
חדשים.
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טיטן ב סעיף ב

אהבת אשתו ובניו

1ו*$חיוב ואהבת לרעך כמוך הוא גם עם בני ביתו ,עם אשתו ועם ילדיו,
עם הוריו ואחיו .ועל כן אב העושה את צורכי בני הבית ,מכין אוכל,
מסדר את הבית ,שוטפו ,מדיח כלים ,וכדומה כל פרטי הפרטים
הנעשים בבית לאלפיהם ,מקיים כהם מצות עשה מן התורה שנאמר
ואהבת לרעך כמוך.
חסד בבית

כ.

מולדת ,כמו שנאמר כי אל ארצי ואל מולדתי

א .לכאורה היה מקום לומר שאין חיוב

תלך (שם כד,ד) .וברעהו כמו שנאמר בדוד

ואהבת לרעך כמוך ולא חסד בבני

ויהונתן נעמת לי מאד (שמואל ב,א,כו 4ובביתו

ביתו ,בניו בנותיו ואשתו ,כשם שאדם המטיב

כמו שנאמר אילת אהבים ויעלת חן (משלי ח,יט).

לעצמו לא מקיים בכך מצות חסד או צדקה ,כן

עכ״ל .הרי לפנינו שיש להשתמש באהבה

הוא בבני ביתו שהם כגופו.

כרם

בקרוביו וברעיו ובביתו .וכן כתב הארחות

איתא במדרש זופא (שיר השירים פרשה א)

צדיקים (שער ה שער האהבה) כיצד היא דרך אהבת

»?«ואיזה חסר עשה יוסף בבית ,שנאמר
ויוסף היה רועה את אחיו (בראשית לו,ב) וכי רועה

בניו הנכונה ע״ש באורך .ובספר הברית (ח״ב

מאמר יג פרק כט האריך בדיני קדימה בחיוב

היה ,והלא בבית המדרש היה ,שנאמר כי בן

אהבת רעים ,וכתב ,ואשתו קודם לבניו הקטנים,

וקונים

הוא לו .אלא בשביל שהיה עתיד לפרנס

כי אשתו כגופו ,והיא גם היא מקור החיים של

את אחיו ,קראו רועה עד שהוא אצל אביו .עכ״ל

כל בניו הקטנים .הוריו קודמין לבניו הגדולים,

המדרש .והרי לנו דשפיר איכא חסד בבית .והכי

ומשבע שנים ומעלה נקראים גדולים ,וכר .ע״ש.

איתא במדרש בראשית ובא (נח יג ,הובא בספר

והרי שאת אשתו הניח ראשונה .ועוד עיין בדיני

ועוד

לרעך כמון חלק ואהבת לרעך פרק א העי מג) שנתכנה

הקדימה בספר יוסף אומץ (יוזפא עמי

אברהם רודף חסד על שגמל חסד לשרה אשתו.

ראיתי בשו״ת אפרקסתא דעניא (ח״א סימן קוט

ע״כ.

שפסק שעדיף שלא יאמר בעל קדיש על אשתו

.)308

הראשונה ,לפי שיש לו חיוב אהבה לאשתו
מפי ספרים

וכ״כ

רבנו שלמה ן׳ גבירול בספר תיקון

מדות הנפש (חייב ריש שער א) וז״ל,
וצריך שישתמש האדם במרה הזאת ,ר״ל

השניה אשר חי עמה כעת ,ובהזכירו הקדיש את

אשתו הראשונה ,ימעט שמחת לבו עם השניה,
ואין אהבתו שלמה אליה .על כן סיים שאם יכול

ישכור מי שיאמר עליה קדיש .עכח״ד .ובשו״ת

האהבה בעבודת האלהים ,כמו שאמר ואהבת

אג״מ (אה״ע ח״ד סי׳ פט) כתב שחיוב אב בשמחת
חתונת בניו ,כחיוב כל ישראל מדין ואהבת

כי אהבת נפשו אהבו (שמואל א,כ,יז> .ובקרוביו,

לרעך כמוך .ע״כ .וע״ע בשו״ת ציץ אליעזר

כמו שנאמר ויאהב יעקב את רחל (בראשית

(חי״ט סימן לה והיא הסכמה לספר חבית היהודי ח״ו

כט,יה) ,וישראל אהב את יוסף (שם לז,ט .ובארץ

טוהר חמדות לחרח״ג רבי אהרן זכאי שליט״א)

את ה׳ אלהיך (דברים יא,א) .ובנפשו ,כמו שנאמר
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שער אהבת הכריות-הלכה

שדיבר בהיוב אהבת אשתו ,ע״ש בדבריו
הנפלאים .וכ״ב בשו״ת אור לציון (ח״ב פ״ז סי׳

השדות

גט

התשב״ץ (ח״ב סימן קלא) ובשו״ת באר שבע
(סימן מא) ובשו״וז מהרי״ט (ח״ב יו״ד סימן כת ד״ה

כד) כי הטיפול בילדים הוא מצוה גמורה ,ועל כן

וקרוב אני) .והטור (את״ע ר״ס עא) כתב ,ומשש
ואילך מצוה [על האב] לזונם עד שיהיו גדולים,

זמן להתפלל ,פטורים מן התפילה ,כדין העוסק

ועל זה נאמר עושה צדקה בכל עת .ובשו״ת

אשה או איש המטפלים בילדים ואינם מוצאים

במצוה פטור מן המצוה ,וכמו שכתב החפץ

יחו״ד (ח״ג סימן עו) פסק שאפשר להוציא

חיים בשיחותיו (ח״א אות מ) ועע״ש .ובכהצג אף

מחשבון המעשרות כדי לזון את בניו ובנותיו

אינו חייב בתשלומין .עכ״ד .וכיוצ״ב כתב

הקטנים מעל גיל שש שנים .והכי פסק מרן

הגרי״ח קנייבסקי שליט״א בקונטרס גם אני

בשלחן ערוך (יו״ד סי׳ רנא סעיף & הנותן לבניו

אודך (ח״ג אות לח) שנשאל אודות מי ששומר על

ובנותיו הגדולים ,שאינו חייב במזונותיהם ,כדי

ילדיו בביתו האם חייב בתפילה בציבור .וענה,

ללמד את הבנים תורה ולהנהיג הבנות בדרך

כרצונו .והרי זה כמבואר .וע״ע בשו״ח שבט

ישרה ,וכן הנותן מתנות לאביו והם צריכים להם,

הלוי (ח״ט סי׳ קצז) רמחוייב בשלום בית באשתו
משום ואהבת לרעך כמוך ,ואף אם מחמת כן

הרי וה בכלל צדקה .עכ״ל .ובב״י ביאר (סימן

תא) כלומר שהם יותר על בן שש שנים ,דאילו

יצטרך להוציא את אביו מביתו ולשולחו לבית

פחותים מבן שש חייב הוא במזונותיהם ,כדאיתא

אבות מחריב בכך .וראה בספר לרעך כמוך

בסוף פרק אף על פי (כתובות סח ע״בן ואמרינן

(בקת׳ חביאורים סימן ו אות ו) עוד בזוז.

בפרק נערה שנתפתתה (שם נ ע״אן עושה צדקה

בכל עת (תחלים קו,ס זה הזן בניו ובנותיו
הזן בניו הקטנים
ב,

והכי

חוינן מהאי דאיתא בכתובות מ־ף נ
ע״א) אשרי שומרי משפט עושה

צדקה בכל עת (תחלים קו) ,וכי אפשר לעשות

הקטנים ,כלומר שהם יחרים על שש שאינו חייב

במזונותיהם ,וכשהוא ונם צדקה תחשב לו .וכן
פירש רש״י (ד״ח זח) .עכ״ל הב״י .וכן פסק בש״ע
(אח״ע ר״ס עא) שחיוב מזונות בניו הוא עד גיל

צדקה בכל עת ,דרשו רבותינו שביבנה ואמרי לה

שש .ועוד בש״ע (אח״ע סימן עג ס״ח בניו ובנותיו

רבי אליעזר ,זה הזן מיו ובנותיו כשהן קטנים.

עד בני שש חייב ליתן להם כסות וכלי תשמיש

עכ״ל הגמרא .והרי להדיא שאפילו מצות צדקה

ומדור .עכ״ל .ומ״מ זאת יוצא ,שבגדולים מגיל

גמורה יש בבניו הקטנים .ובהאי גמרא פסקו

שש מקיים מצות צדקה ,וק״ו שמקיים ואהבת

הרי״ף (כתובות דף יח ע״ב מדפיו) והרמב״ם (הלכות

לרעך כמוך .וכן ה״ה בכל הדברים שעושה לבניו

מתנות עניים פ״י חט״ז) ח״ל ,הנותן מוונות לבניו

הקטנים יתר מכדי חיובו ההלכתי היוצא מחיוב
מזונות ,שמקיים כן .וא״ב גם בבניו הקטנים

ולבנותיו הגדולים שאינו חייב במזונותיהן כדי

ללמד הזכרים תורה ,ולהנהיג הבנות בדרך

דברים רבים עד מאוד שעושה למענם ,יש בהם

ישרה ,ולא יהיו מבחות .וכן הנותן מזונות לאביו

קיום מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך.

ולאמו ,הרי זה בכלל הצדקה ,וצדקה גדולה היא
שהקרוב קודם .עכ״ל .וכן פסק הרא״ש (כתובות

קדימת אהבת אנשי ביתו

פ״ד סימן יח) והראב״ן (כתובות ד״ה חאב אינו) ג.

והארחוח חיים (צדקה סימן ה ד״ה כתוב) ובשו״ת

ואדרבה

חסד עם ביתו קודם על חסד
שחוץ לבית ,וכפי שיש ללמוד
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FW... B

המדות

סימן כ סעיף ב

מדיני צדקה המבוארים בש״ע (יו״דסי׳ תא סעיף

הברית (ח״ב מאמר יג פרקג כס .וכן האריך בדיני
קדימה במצוות חסד צדקה והלואה החפץ חיים
בספרו אהבת חסד (פרקים חמישי שישי) ושם (פ״ו
סעיפים ג,ד> שהקרובים קודמים ,ולכן צריך
להקדים הלואח אביו ואמו להלואת בניו.
והלואת בניו קודמת לאחיו ,ואתיו מאביו קודם
לאחיו מאמו ,ושניהם קודמין לשאר קרובים.
עכ״ל .והכי חזינן בשו״ת שבט הלוי (ח״ט סימן
קצו) הנזכר לעיל (סוף אות א).

 0וז״ל ,הנותן לבניו ובנותיו הגדולים שאינו
חייב במזונותיהם כדי ללמד את הבגים תורה,
ולהנהיג הבנות בדרך ישרה ,וכן הנותן מחנות
לאביו ,והם צריכים להם ,הרי זה בכלל צדקה.
ולא עוד אלא שצריך להקדימו לאחרים,
ואפילו אינו בנו ,ולא אביו ,אלא קרובו ,צריך
להקדימו לכל אדם .ואחיו מאביו קודם לאחיו
מאמו .ועניי ביתו ,קודמיו לעניי קירו .ועניי
עירו ,קודמין לעניי עיר אחרת .עכ״ל .ובבית
יוסף (סי׳ תא אות  0הראה מקורו מדתניא בספרי ואהבת באשתו
(ראה פסקא סס אחיך זה אחיך מאביך .מאחד ד .וכן יוצא מבואר שיש חיוב ואהבת לרעך
כמוך באשתו מהסוגיא בקידושין <דף
אחיך[ ,זה אחיך מאמך] .מלמד שאחיך מאביך
קודם לאחיך מאמך .באחד שעריך ,אנשי עירך מא ע״א) אמר רב יהודה אמר רב ,אסור לאדם
“קודם לאנשי עיר אחרת .בארצך ,יושבי ארץ שיקדש את האשה עד שיראנה ,שמא יראה בה
ישראל קודמים ליושבי חוצה לארץ .ויושבי דבר מגונה וחתגנה עליו ,ורחמנא אמר (ויקרא
חוצה לארץ מנלן ,תלמוד לומר אשר ה׳ אלהיך יט,יח) ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל הגמרא .ולהדיא
נותן לך ,לרבות כל מקום .ע״ב .וממשיך הב״י ,שיש חיוב ואהבת באשתו ובהאי גמרא כן פסקו
וכתבוה הסמ״ג (שם רז ע״א> להאי ברייתא ,הפוסקים וכאשר אספנום לקמן (סימן ד סעיף לא).
והמרדכי בפ״ק דב״ב (סי׳ תקס .עכ״ל הב״י .וכן חזינן בחיוב אהבת אשתו .מהאי דשנינו
והכי כתב רש״י בפירושו על התורה (דברים סט״ו בנדה (דף יי ע״א) אסור לשמש מטה ביום שנאמר
פסוק ז ד״ח מאחד ארזיך) ת״ל ,אהיך מאביך קודם ואהבת לרעך כמוך ,ושמא יראה בה דבר מגונה
לאחיך מאמך .עב״ל .וכן פסקו היראים (סימן ותתגנה עליו .ע״כ .והרי לנו שחייב בואהבת
באשתו.
קסז> ובשו״ת מהרשד״ם (אח״ע סימן קצס
והכי איתא ביבמות <דף סב ע״ב) תנו רבנן
ובשד״ת ויקרא אברהם (אח״עסימויס.
האוהב את אשתו כגופו ,והמכבדה יותר
ועוד כן מבואר ממש״כ להלן (סימן ג סעיף ד
אות  0דהייך קודמין אמרינן אף מגופו ,עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך
בממונות ,שאפילו הוא עצמו קודם בצדקה ,ופקדת נוך ולא תחטא .והכי הוא בסנהדרין <דף
וכמש״כ רבנו סעדיה ,הביאו הטור 1יו״ד סי׳ תא) עו ע״ם וכן כתבו הרי״ף (גיסיך דף כא ע״א מדפיו,
חייב אדם להקדים פרנסתו לכל אדם ,ואינו חייב ועוד לו סנהדרין דף יח ע״ב מדפיו] והרמב״ם (אישות
לתת צדקה ער שיהיה לו פרנסתו ,שנאמר וחי פט״ו חי״ט) והרא״ש (יבמות פ״ו סימך י) ועוד
אחיך עמך ,חייך קורמין לחיי אחיך .ע״ב .ועמו (סנהדרין פ״ט סימן ב) וכ״כ הדאב״ן (סוף סנחדריו
עומדים ראשונים רבים .והדי שאפילו אס הוא ד״ח אל תחלל ,וביבמות דף סב ע״א ד״ת חאוחב)
עצמו קודם לצדקה ,בודאי שבני משפחתו והמאירי (גיסיו דף צ ע״א ד״ה ובמסכת) והארחות
קודמים לאחרים .וע״ע בדיני קדימה בספר חיים (מלוניל הלכות כתובות סוף סימן כס ורבנו
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שער אהבת הבריות-הלכה

שו״ע

ירוחם (דף רו ע״ב ד״ח) והמחזור ויטדי
מסכת דרך ארץ) כתב האוהב את אשתו כנפשו

סא

המדות

(סימן תקלא

ביבמות (סב ע״ס ת״ר האוהב את אשתו
והמכבדה יותר מגופו וכו׳ .עכ״ל .ועוד ראה

וכו׳ ,וירעה כי שלום וגו׳ .ובשו״ת בנימין זאב

בשו״ת מהר״ם מרוטנבורג
סימן פא) דכתב ת״ל ,כן נ״ל כל בן ברית חייב

חיוב לאהוב את

לכבד את אשתו יותר מגופו ,עולה עמו ואינה

(סימן קלז)

וכ׳׳כ בספר פלא יועץ

וכדאיתא ביבמות (סב

ע״ם

(ערן אחכה)

גחלק ד דפוס פראג

אשתו כגופו וכו׳ ע״ש.

יורדת עמו ,בעולת בעל כתיב ,בעלייתו ולא

והכי .כתב רבנו שלמה ן׳ גבירול בספרו תיקון

בירידתו ,לחיים נתנה ולא לצער .ומספר כתובה

וצריך

גלמוד ,אנא אפלח ואוקיר ואיזון .והמכה את

שישתמש האדם במרה הזאת ר״ל האהבה וכו׳

אשתו ,מקובלני שיש יותר להחמיר בו מבמכה

ובקרוביו כמו שנאמר ויאהב יעקב את רחל

וישראל אהב את יוסף

(בראשית

את חבירו ,דבחבירו אינו חייב בכבודו ,ובאשתו
חייב בכבודה ,ודרך הגוים בכך .אבל חלילה

לז,ג) .עכ״ל .וכ״ב בספר מעלות המרוח

(המעלה ב

וחלילה לשום בן ברית מעשות זאת ,והעושה יש

ד״ח בני) ת״ל ,בני אהבו את נשותיכם בגופכם
וכו׳ .וכ״ב עוד להלן (חמעלוז כג ד״ח ותאחבו)

להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני
דידוי ,ואף לקוץ ידו אם רגיל בכך ,כי הא דרב

וז״ל-,יתאהבו גם את נשיכם ובניכם ובנותיכם,

הונא קץ ידא (סנהדרין נח ע״ב) .עכ״ל.

מדות הנפש

(בראשית כט,יח)

(חלק

ב

שער

א)

כי עצמכם ובשרכם הם .עכ״ל .והרי כתב לאהוב

איבדא

דחזי הוית בספר דאה חיים להגאון

רבנו חיים פאלאג׳י על התודה

את אשתו ובניו.

פרשת בלק דף סא ע״ט

(ח״ב

אחר שהביא סיעת פוסקים

שכתבו בי אדם אוהב את בנו יותר מעצמו,

כתובת

1הכי בחב הראבי״ה

(ח״ד

תתקיט)

סימן

ושהראב״ן בשו״ת

כתב שזהו חיוב

(סימן לז)

בפירושו לכתובה ,את המילה "ואוקיר"

ואהבת בכל אחד ואחד מישראל .כתב שלפי״ז

(סב ע״ב)

מה שאמרו שיאהב אדם את אשתו כגופו ,היינו

תאותב את אשתו בגופו והמכבדה יותר מגופו

שאהבת אשתו היא פחותה מכך .ע״כ .ותמהתי

וכו׳ ,עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך

על עצמי ,כי באשתו לית מאן דפליג שיש בה

וגו׳ .עכ״ל .וכ״ב בפירוש המילה ואוקיר

חיוב ואהבת לרעך כמוך ,וא״ב אם ואהבת לרעך

וז״ל ,אכבדנה ,כדתני׳ הבא על יבמתו

ואוקיר

כמוך היינו לאהוב כל אחד מישראל יותר מגופו,

(גיד תנשה)

בודאי שאשתו בכלל הברכה ,ומהו שהוציא את

[כסוי הדם] (דף פד ע״ב) לענין יכלכל דבריו
במשפט אוהבה כגופו .ומכבדה יותר מגופו.

הנשים מן הכלל ,ומיהם בדרגה אחרת ,ואיך
יצאו מחיוב התודה .ובר מין דין הראנו לדעת

עכ״ל .וכ״ב בשו״ת בנימין זאב (סימן  0בפירוש

לעיל מדברי הגמרא קידושין (מא ע״א) ונדה (יז
ע׳יא) דמפורש בהן שואהבת חל נמי באשתו.

בכתובה בשו״ח תשב״ץ

(חלק ג סימן שא)

הוא לשון כבוד ,וכמו שאמרו בפרק

הכתובה ת״ל ,ואוקיר ,פירוש אכבדנה ,כדאיתא
שלחן ערוך המדות ־ ב :הלוי,
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שו״ע

סימן ב סעיף ג

אהבת החכמים

ג .על אף שהתבאר בי יאהב כל אחד מישראל אהבה שלימך^ בגופו,
מכל מקום את החכמים יאהב באהבה יתירה.
אהבתת״ח

to retro

מתוך
 .3א .תנא דבי אליהו רבה (ריש
האהבה כיצד ,כשם שהקב״ה יהי שמו
הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים אוהב את
ישראל בכל מקומות מושבותיהם ,אוהב תלמידי

חכמים ביותר ,שנאמר אהבתי אתכם אמר ה׳
ואמרתם במה אהבתנו וגו׳ ואת עשו שנאתי (ריש
מלאכי א) .כך יהא אדם אוהב את ישראל בכל
מקומות מושבותיהם ,ואותב את תלמידי
חכמים ביותר ,שנאמד לא מרובכם מכל העמים
וגו׳ כי מאהבת ה׳ וגו׳ (דברים פרק ז פסוקים ז,ח).
וכן כתב שיש חיוב אהבת החכמים בספר
החתוך (מצוה תלד) על מצות ובו תדבק שנאמרה
על החכמים וז״ל ,ועובר על זה ואינו מתחבר
עמהם ,וקובע בלבו אהבתם ,ומשתדל בטובתם
ותועלתם בעתים שיש סיפק בית לעשות כן,
מבטל עשה זה .עכ״ל .והרי שהוסיף גם לאהוב.
אך אין בדבריו גילוי שיש חיוב באהבה יתירה
על שאר ישראל.
"את" לרבות ת״ח

ה׳ אלקיכם ,לרבות תלמידי חכמים .ובכל מקום
שנאמר "את" בכבוד השם ית׳ ,הוא בא לרבות
תלמידי חכמים .עכ״ל .ומתוך שמקיש אהבת
החכמים לאהבת המקום ,הוי אומר שחיוב
אהבת חכמי^יא באהבה יתירה מאהבת שאר
ישראל ,וכאשר כתבו ההגהות רבנו פרץ,
ובשו״ת מהרי״ל שבסמוך .ונמצא לפנינו שהיתה
באמתחת תורת המנחה דרשה זו ,ואהבת את ה׳
אלהיך ,לרבות ת״ח ,ואף שאין לפנינו בגמרא
דרשה זו ,רק לענין יראה (פסהיס כב ע״ב) דרשו
כן ,מ״מ עמו היתה דרשה זו .או שמא איהו
גופיה דרשה ,דאיחא בגמרא (פסחים הנ״ל,
ובקידושין דף נז ע״א) שמעון העמסוני ואמרי לה
נחמיה העמסתי היה דורש כל אתין שבתורה,
כיון שהגיע לאת ה׳ אלהיך תירא פירש .אמרו לו
תלמידיו רבי כל אתין שדרשת מה תהא עליהם.
אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך
קבלתי על הפרישה .עד שבא רבי עקיבא ולימד
את ה׳ אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים.
עכ״ל הגמרא .ושמא ס״ל לתורת המנחה דאחר
שכן דורשים כל אתים ,הרי שבכלל האתים הוא
ואהבת את ה׳ אלהיך וכר ,והלא התקשו כיצד
ניתן לרבות מישהו ליראת ה׳ ,וקושיא וו קשה
גם על האי דכתיב ואהבת את ה׳ ,וממילא אותו
תירוץ שאמרו שם ,לרבות ת״ח ,אומר כאן.

להבי הראוני לתלמיד הרשב״א בספרו תורת
המנתה (דרשה כח עמוד  301הוצאת אהבת
שלום) דבתב וז״ל ,וכדי להזהיר בני אדם מהיזק
דה הנחש העקלתון ,צוותה התורה במורא
ובכבוד ובאחבח ובעבודה של תלמידי חכמים
בכל מקום .בשיתוף עם כבוד השם ית׳ ,דכת׳ את רעת חסמ״ק
ה׳ אלקיך תירא ,את לרבות תלמידי חכמים ,וכן ב .והכי נמי כתב הסמ״ק (ס״ס ד) וז״ל,
ובאחבח וביראה כתיב את לרבו׳
כבד את ה׳ מהונך ,לרבות תלמידי חכמים
לכבוד .וכן ואהבת את ה׳ אלקין ,ועבדתם את תלמידי חכמי׳ .גם אמרו חכמים (אבות פ״ד)
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שער אהבת הבריות-הלכה

מורא דבך כמורא שמים .על  pיש לאהבם

סג

השדות

בתהילה ,תה לשונו ,הן מאי קשה טפי איראה

ולירא מהם .ועוד אמרו חכמים במסכת שבת —מאהבה שפירש החכם על זאת .ומטיבותא דמר
(דף כ״ג) דמוקיר רבנן הוו ליה התנין רבנן ,משמע

אמינא דלא דמו כלל ,גבי אהבה כתיב בהו בכל

שמצוה לכבדם .ויש סמך לדבריהם ,דכתיב

ישראל ואהבת לרעך כמוך ,ומהו הריבוי "את"

(תהילים סו) את יראי ה׳ יכבד ,וכתיב ,כבד את ה׳

דמרבינן ת״ח ,צ״ל חיבה יהירה ואהבה עזה

מהונך .ואמרינן (שבת שם) דרחים רבנן הוו ליה

להדבק בהן ולאהוב אותן כנפשו ,כאשד

מין רבנן ,דדתיל מרבנן הוא גופיה הוה צורבא

התפאר החסיד (שבת דף קיט ע״א) תיתי לי כי אתא

מרטן ,ואי לאו בר הכי הוא ,משתמעין מיליה כי

דינא דצורבא מרטן לקמן לא מנחנ׳ רישא אבי

צורבא מרמן .עכ״ל .והרי שלמד מו״את" גם

סדיא עד דמהפיכנא בזכותיה .וכן ההוא מאן
דהו דאמר פסלינא אה לצורבא מרבנן לדינא

דכתב בהגהות רבינו פרץ (שם ט״ס ד

דרחימנא ליה מפשאי ,ואין אדם רואה חובה

אות טו) וק׳ אהרי שפירש לעיל

לעצמו .ולכי האי גוונא אתא קרא להוסיף בהן

(חסמ״ק התם) שמעלת האהבה יתירה על מעלת
היראה גבי הקב״ה ,למה לא פירשו גבי חכמים

אהבה על שאר מי ברית .ואפי׳ הכי אין שכרו

היובאהבתת״ח.

איברא

שכר ד,אהב׳ גדול משכר היראה .ואומר מורי

הר״ר יצחק מקורבי״ל ,שאהבת חכמים נזכרת

גדול כמאן דדחיל מרבנן ,דהוי איהו גופיה
צורבא מרבנן .וטעמא כדפי׳ לעיל ,וכדהילק
בסמ״ק .עכ״ל .והרי שמקורו הראה מאלו דברי

במקרא בלא הכמה .שכל אדם מישראל מוזהר

הסמ״ק ,וכנראה לא ראה את דברי ההגהות רמו

לאהוב חברו אפילו בלא חכמה ,דכתיב ואהבת

פח שדיבר עם הסמ״ק גופיה ,ועל כן סבר כי

לרעך כמוך .אבל ביראה אק אדם מוזהר כי אם

מקורו של הסמ״ק לחיוב וה הוא מדכתיב

לירא תלמידי חכמים ,וא״כ שכר אהבתם אינה

ואהבת את ה׳ אלהיך ,וכאמור .ובאמת כן נמצאו
שדרשו כן ,וכנ״ל .וגם הוא לומד שחיוב אהבת

גדולה משכר יראתם .עכ״ל .והרי שהסמ״ק גילה
לו בעל פה כי מקורו לחייב אהבת חכמים ,אינה

דרשה מיוחדת לאהבת חכמים ,אלא היא כלולה
באהבת ישראל רגילה ,דכתיב ואהבת לרעך
כמוך[ .ולפי דה אין חיוב אהבת חכמים אהבה

יתירה על אהבת ישראל ,שהרי מקור אחד

חכמים ,היא באהבה יתירה מאהבת ישראל.
וכן כתב בספר מעלות המרות (מעלה ב ד״ח

ותנא דבי אליהו עמי מב) ותנא דבי אליהו
(רבא פרק כח עט׳  139חנ״ט כשם שהקדוש ברוך
הוא יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי

אוהב

לשניהם ].ועל כן ביאר שמי שאוהב ת״ח אין לו

עולמים

שכר מיוחד על אהבת ת״ח ,שכן אהבתו

מושבותיהם ,ואוהב את ת״ח ביותר ,שנאמר

מחוייבת כבר משום חיוב אהבת כל אחד

אהבתי אתכם אמר ה׳ וגו׳ (מלאכי א,ט ,ואומר

שנאמרה רק לת״ח ,ולא לישראל רגיל ,הרי שכל

ואת עשו שנאתי וגו׳ (מלאכי א,גו .כך יהא אדם
אוהב את ישראל ,ויהא אוהב אה התלמח־י

חיובו משום יראת ת״ה ,וממילא שכרו של ירא

חכמים ביותר .עכ״ל .וא״ב כתב שיש חיוב

מת״ת ,יתכן שגדול מאוהב ת״ח.

באהבת חכמים אהבה יתירה .וכ״כ עוד (מעלה מ

מישראל .משא״כ לירא מת״ח ,שזו יראה

ומאידך

אח ישראל

בכל

מקומות

בשו״ת מהרי״ל (ריש סימן א) כתב

ד״ח ותאהבח וז״ל ,ותאהבו ת״ח ביותר ,שנתרבו

ככותבנו

באוהרה מאת ה׳ אלהיך תירא ,לרבות ת״ח.

בסמ״ק

וכן

דעתו,
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סד

שו״ע

המדות

סימן ב סעיף ג

עכ״ל .וכן הוא בספר חרדים (פ׳׳ט סע׳ יס לאהוב מישהו יותר מעצמו וכדלהלן ,הרי שאי אפשר
ת״ח כבניו ,דכתיב ואהבת את ה׳ אלהיך לרבות שהצווי לאהוב חכמים הוא ציווי לאהוב יותר
ת״ח ,ומקיים את הציווי ובו תדבק .וע״ע מאהבת ישראל ,שאז פירושו שהצווי לאהוב
בחרדים (פרק ט אות י) לאהבה ת״ח כבניו—,חכמים הוא יותר מאהבת עצמו .וכמו שכתב
שנאמר ואהבת את ה׳ וגו׳ ,את לרבות ת״ח .וכן הגר״ח פאלאג׳י בספרו דאה חיים על התורה
מצאתי למפרשים .עכ״ל .ועוד כתב (פרק י סעיף (ח״ב פרשת בלק דף סא ע״ב) בשם חידושי הרמ״ה
 0דמכלל אהבת הת״וז הוא לבכות עליהם (סנוודרין דע״ו ע״ב) דמה  riojyg,חז״ל שיאהב
במותם .עכ״ד .וכ״ב בספר חסד לאברהם (סימן ג אדם את אשתו כגופו ,היינו שיותר מגופו לא
אות ד ,נדפס בסוף ספר ארך אפים) במעלת חסד עם שייך לומד .וכ״כ המהרי״ט אלגאזי בקהלת
ת״ח ,שת״ת אחד שקול כהרבה ,ויש צדיק יעקב (חלק מדות חכמי□ אות עס שאפילו את בנו
ששקול ככל ישראל ,והמהנהו כמהנה דבוא אינו אוהב יותר מעצמו ,ושבן הוא בשו״ת מכתם
לדוד (פארדו חו״ד סימן א) .ומעתה מש״ב בתנא
רבבות בני אדם פשוטים וכו׳ ע״ש.
לכך כתב בספר לרעך כמוך (ח״כ חלק ואחכת דבי אליהו ,ובמעלות המרות ,ובשו״ת מהרי״ל,
לרעך פ״ח סעיף  )3וז״ל ,חובה לאהוב ת״ח [וכן יוצא בתורח המנחה] כי יש לאהוב חכמים
באהבה גדולה יוחד מאשר את שאר העם ,יותר מאהבת ישראל ,על כרחך שהם סוברים כי
שנאמר את ה׳ אלהיך תירא לרבות חכמים ,חיוב אהבת ישראל אינו כגופו ממש ,שהדי יותר
ללמד שתהיה לאדם חיבה יתירה ואהבה עזה מגופו אי אפשר לאהוב ,וממילא אינם עולים
לת״ה להרבק בהם ולאהוב אותם כנפשו .עכ״ל .בשיטת רוב הראשונים דלעיל .ובאמת כי בדברי
והביא אח התנא דבי אליהו ופכ״וז) הנ״ל ,יהא הסמ״ק ,ובפרט לפי דברי ההגהות רבנו פרץ ,אין
אדם אוהב את ישראל ,ויהא אוהב את התלמידי שום לימוד מיוחד לאהבת ת״ח ,רק הוא יוצא
חכמים ביותר .ועוד שם בסוף הספר תשובות מהחיוב הכללי לאהוב את כל אחד ואחד מעם
ישראל.
הגרי״ח קנייבסקי (סי׳ כד) ונשאל על אלו דברי
שו״ת מהרי״ל (סימן א) דמצוה לאהוב ת״ח יותר אך לפי״ז לא יעלו דברי הראשונים עם התנא
דבי אליהו ,וזה קשה .ובאמת כי הגר״ח
משאר ישראל מדבויא דקרא את ה׳ אלהיך תירא
לרבות ח״ח ,ולכאורה קשה דקרא איירי במורא פאלאג׳י זצ״ל בספרו גנזי חיים (מע׳ א אות ח)
ולא באהבה .ומשני הגר״ח קנייבסקי ,דהיינו הך .כתב שאוהב אדם את בנו יותר מגופו ,וכמו
ואחר האמור לא משם למד המהרי״ל ,אלא שכתב בשו״ת הראב״ן (סימן לס ובספר חומת
אנך (סדר קדושים אות ז) ובשו״ת מהר״י מברונא
מדכתיב ואהבת אח ה׳ אלהיך ,וכאמור.
(סימן קצרו בחגוזוו) והוכיח מב״ב (דף קלו ע״ב)
לדעת ר״ל אוהב בנו יותר מעצמו .ושכן הוא
כיצר מתן לחייב אתבח יותר מכגופו
ג .אולם לכאורה יש לדחות זאת ולומר ,כי בדבש לפי (מעי א אות לס .ושב והניף קסתו
כל זה לא יכון לנד דרכם של בספרו ראה חיים (על וזתורח דף תכו ע״א ד״ח עוד
הרמב״ם ודעימיה (הנ״ל סימן א סעיף ב ,שחלכח נקדים ,ובח״ב דף ריג ע״א חנ״ל) ושכן כתב האור
כמותם) דמ״ל דחיוב ואהבת לרעך כמוך הוא החיים (מקץ על תפסוק גם אנחנו) ובשו״ת
באהבה גמורה כמותו ,וכיון שאי אפשר לאהוב התשב״ץ (ח״ד סימן ח רכנו אוהב יותר מגופו.
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המתת

סה

אהבת גרים

ד .חיוב ואהבת לרעך כמוך הוא גם בגרים ,ובהם התווספה מצות עשה
נוספת לחיוב אהבתם ,שנאמר ואהבתם את הגר (דברי□ י,יט).
ועוד עיין בזה לעיל (סימן א סעיף ד אות ד).
ולפי זה שפיר שייכת אהבה יותר מאהבת
עצמו ,והרי שיש לבאר שאהבת חכמים היא
אף אהבה יתירה מאהבת עצמו ,ואפשר

להעמיד את הרמב״ם ודעימיה עם התנא דבי
אליהו ,ולמה לעשות מחלוקת בכדי בין
הראשונים ,וכלל הוא בידנו דאפושי פלוגתא
לא מפשינן.

חיוב תורת

ד .א .אהבת הגר היא חיוב תורה שנאמר
ואהבתם את הגר (דברים י,יט> וכן מנו
מוני המצוות הבה״ג (בריש ספרו במנין חעשין קמא)
ורבנו שלמה אבן גבירול בהזהרותיו (עשה מ)
והרמב״ם בספר המצוות (עשח רז) והרשב״ץ
בזוהר הרקיע (ס״ק כת) הסמ״ג־זעשין י) החינוך
(תלא ,ועוד במצות סג בשרשי המצות) והר״י
אלברגלוני בהזהרותיו (תביאו חגר״י פעלרא על
חרס״ג סוף עשה יט) וכן הביא עוד בספר ברית
משה (וזימר על הסמ״ג עשת י) שק מנו במנינם
בספרים אלה המצוות (מצות תלאן ובספר פועל
צדק (מ״ע קפא> ובספר עיר מקלט (מצות תלב)
ובספר מצות השם (תלב) ובמהר״ם שיק (מצות
תלט ובספר דבר המלך (שער א פ״ט) ובספר מעיין
חכמה (דף כו ע״ב אות פ) .ע״כ.

וכן כתבו עוד ראשונים דאהבת חגר הרי היא
מצוה מן התורה ,שכ״ב חובות הלבבות
(חקדמח ד״ח וכאשר התבאר) ועוד לו (שער ח פרק ג
ד״ה המשלים חשלשים) הדמב״ם (דעות ו,ד) ובשו״ת
הרמב״ם (בלאו סי׳ תמת) האבן עזרא (שמות ית כ)
ספר חסידים (סי׳ קטו) כוזרי (מאמר ג סימן יא)
העיקרים (מאמר נ פרס כת ד״ח ואולם בחלס) וכ״כ

בספר מעלות המרוח (לקראת סוף חמעלח השנית

ד״ת וכן צריח וז״ל ,וכן צריך לו לאדם לאהוב אח
הגרים ,כענין שנאמר ואהבתם את הגר ,כי גרים
הייתם בארץ מצרים .עכ״ל .וכ״כ עוד (מעלת «
ד״ח ותאחבו) וז״ל ,ותאהבו גרי האמת והצדק,
מפני שהתורה הזהירה עליהם ,והקב״ה אוהב
אותם .עכ״ל.
וכ״ב האחרונים דכ׳׳כ המ״א (סימן קנו ס״ק &
ווזגר״ח פאלאג׳י בשו״ת חיים ביד
(סימן צט ד״ח ואמינא ולא) הביא הכי מדברי שו״ת
זקן אהרן (סוף סי׳ יס דכ״ח דכתב ,מיהו זאת
השפחה אחרי שהיתה כונתה למצות גרות ,ולבה
לשמים ,כבר קנתה מקומה ,ואין להוציאה
מקברה ,שלא יאמרו גוים ג״כ כך עושים ישראל
לגרים ,ואומה זו אין ראוי להתחבר עמה.
והתורה צוותה בכמה מקומות על אהבת הגר
וכו׳ .ע״כ .וכ״כ בשו״ת ישמח לבב (יו״ד ס״ס לט)
דאהבת הגד הוי חיוב תורה .וכ״כ המשנה
ברורה (סי׳ קט ס״ק ד) וערוך השלהן (סי׳ קט סעיף
ח) וכ״כ בשו״ת אג״מ (יחיד ח״ד סימן כק דיש
חיוב אהבתם .וע״ש דנקט למעשה שאסור לתת
להם שררה וכדפסק הרמב״ם (מלכים פ״א ה״ד)
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טיטן ב סעיף ד

וד״ל ,ולא למלכות בלבד ,אלא לכל שררות
שבישראל .ע״כ .וע״ע שו״ת ציץ אליעזר (וזי״ח
סימן סח פרק ב> .ולענין נישואין עם גרים עיין
"בשו״ת משנה הלכות (ח״טסי׳ רלו ,וחי״בסי׳ רעד).
ואהבת לרעך כמון בגרים

מ ופשוט שמצות ואהבת לרעך כמוך היא
גם בגרים ,שהרי גרים הם ככל
ישראל ,ואין שום צד שיצאו הם ממצוה זו .וכ״ב
גם להדיא הרמב״ם בספר המצוות (עשה רז) וו״ל,
והמצוה הר״ו היא שצונו לאהוב את הגרים,
והוא אמרו ית׳ ואהבתם את הגר .ואע״ם שהיה
נכלל בזה עם ישראל באמרו ואהבת לרעך כמוך,
לפי שזה הגר גר צדק ובו׳ .עכ״ל .וכ״ב עוד
במשנה תורה (דעות פ״ו ח״ד) וז״ל ,אהבת הגר
שבא ונכנס תחת כנפי השכינה שתי מצות עשה,
אחת מפני שהוא בכלל ריעים ,ואחת מפני שהוא
גר ,והתורה אמרה ואהבתם את הגר .עכ״ל .וכ״ב
גם ספר מצוות גדול (עשין י) וז״ל ,ואהבתם את
הגר ,ובמקום אחר הוא אומר ,ואהבת לו כמוך,
הרי יש בגר שתי מצווח עשה ,אחת מפני שהוא
בכלל לרעך ,ואחת מפני שהוא גר .עכ״ל .וכ״ב
החינוך (מצוח תלא) וו״ל ,ועליהם נאמר ואהבתם
אח הגר כי גרים הייתם .ואף על פי שיכללהו
כמו כן הציווי בישראל ,שנאמר עליו ואהבת
לרעך ,שהרי גר צדק בכלל רעך הוא ,הוסיף לנו
השם בו מצוה מיוחדת לו באהבתו .עכ״ל .וכן
כתב החפץ חיים בספר המצוות הקצר (עשה סא)
מצות עשה לאהוב את הגר ,שנאמר ואהבתם את
הגר .וווהי מצוה נוספת על ואהבת לרעך כמוך
(שהרי הגר הוא גם  pבכלל ישראל) .עכ״ל.
האם חיוב אהבת גר יותר מאהבת רעים

ג .כתב

בספר חסידים (סימן קטז) ואהבתם את
הגר (דברים י,יט) מצוה אותנו לאהוב

המ1#1

את הנכנס תחת בגפי השכינה לקיים אח כל
המצות והתורה .ובל״ו מקומות הזהירה תורד.
על אהבתו ושלא להונותם בין אונאת ממון בין
אונאת דברים .וגדולה אהבתן וחביבה לפני
המקום יותר מאהבתן של ישראל .משל לשני
בני אדם אחד אוהב את המלך ,והאחד המלך
אוהבו ,מי גדול ,אותו שהמלך אוהבו .נמצא
ישראל אוהבים הקב״ה ,והקב״ה אוהב את הגר,
שנאמר ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה .על כן
מצוה עלינו לאהוב את מי שהמלך אוהב אותם.
לפיכך כתיב ואהבתם את הגר .עכ״ל .ומשמע
שחיוב אהבת הגרים היא באהבה יתרה על חיוב
אהבת רעים.
אולם נראה שחיוב אהבת הגר חוא חיוב
בדרגת חיוב אהבת ישראל ,רק
שבאהבת הגר התווספה מצות עשה נוספת
לחיזוק מצוה דו ,וכאשר התבאר לעיל (סימן א
סעיף ב אותיות ג־ח) באורך בדעת הרמב״ם (דעות
פ״ו ח״ד ,ובספר המצוות עשה רז) ושאין הוכחה
מתשובת הרמב״ם (בלוי סימן תמוז) שהיא אהבת
יתירה (עיין לעיל אות ז) ואין צורך לכפול את
הדברים .ועוד עיין שם (סוף אות ט שכ״ב כמה
וכמה אחרונים .ועוד יש להוסיף שכן משמע
בספרא (קדושים פרשה ג פרק ח) וו״ל ואהבת לו
כמוך ,כשם שנאמר לישראל ואהבת לרעך כמוך,
כך נאמרו לגרים ואהבת לו כמוך .עכ״ל .וכן
הוא הלשון בילקוט שמעוני (סי׳ תריט ולהדיא
שהיא אותה אהבה .וכן הרמב״ן על התורה
(ויקרא יט״יח) משוה את אהבת ישראל לאהבת
גרים ,ושלשניהם חיוב הלכתי זהה ,עיין שם .וכן
משמע בספר מצוות גדול (עשין ט דכתב וז״ל,
ואהבתם את הגר (דברים י,יט) ובמקום אחר הוא
אומר (ויקרא יט,לד) ואהבת לו כמוך .הרי יש בגר
שתי מצות עשה ,אחת מפני שהוא בכלל לרעך,
ואחת מפני שהוא גר .עכ״ל .ונמצא שלאהבת גר
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ואהבת רעים דרגה אחת .וכן משמע מלשון

ולכאורה זאת מפני שמבינים שמצוה וו כלולה

החתוך (מטח תלא> דכתב ,ואף על פי שיכללהו

בחיוב אהבת רעים ,ואץ בה שום תוספת ,ועל כן

כמו כן הציווי בישראל ,שנאמר עליו ואהבת

סבורים שאין למנותה בתור מצות עשה בפני

לרעך ,שהרי גר צדק בכלל רעך הוא .הוסיף לנו

עצמה .וכ״כ הגאון רבי ירוחם פעלרא בביאורו

השם בו מצוה מיוחדת לו באהבתו .וכמו כן

הגדול על הרס״ג (סוף עשה יט ד״ה והנה הבח״ג)

הדבר במניעה מלדמות אותו ,שאף על פי שהיה

שכן דרכו של הרס״ג שכל עשה שנכפל ציוויו

בכלל ולא תונו איש את עמיתו ,הוסיף לנו

ולא בא להוסיף פרטי מצוד ,.מונה למצוה אחת,

_ הכתוב בו מניעה מיוחדת לו באמרו וגר לא

שאין למנות אלא הציוד ,ולא מספר העשין או

תונה ,ואמרו בגמרא [בב״מ נט ע״ב] שהמאנה

הלאווין שבאו בכתוב .וכאשר ביאר כלל זה

הגר עובר משום לא תונו וגו׳ ,ומשום וגר לא

באורך במבוא שבריש הספר (שורש התשיעי),

תונה ,וכמו כן מבטל מצות ואהבת לרעך ,ומצות

ויתר על כן כתב (בסוף השורש הרביעי) ע״ש.

ואהבתם את הגר .עכ״ל .ואם אהבת הגר היא

ולאור

אהבה יתרה על אהבת ישראל ,היה לו לתרץ

הספר חסידים הנ״ל ,דמש״ב וגדולה
אהבתן וחביבה לפני המקום יותר מאהבתן של

כל זאת יתכן להשוות נמי את דברי

שהתווסף כאן חיוב אהבה יתירה .וכן מבואר
מדימויו לדין הונאה ,ושם התווסף לאו נוסף,

ישראל .עכ״ל .אינו לומר שלכן אנו מצווים

ולא תוספת הונאה ,והשוום לאהבה .וכן מבואר

לאוהובם יותר מאהבת ישראל ,אלא להוסיף

בדברי מנורת המאור (פרק יז אהבת החברים ,ד״ה

טעם וחיזוק לשנס מותנים לאהבתם .אך חיוב

ומאלה שמות) וז״ל ,וגרי הצדק וישראל שוין

חוזק אהבתם הוא כחיוב אהבת רעים .וכאשר

באהבה ,והן כישראל לכל דבריהם .ומצות עשה

ביארנו כן ברמב״ם לעיל (סימן א סעיף ה .ע״ש.

לאהוב את הגר ,שנאמר ואהבתם את הגר כי

ומ״מ אף אם תימא דאינו כן בחסידים ,העיקר

גרים הייתם בארץ מצרים .עכ״ל.

ככל הני פוסקים דלעיל.

ד .וכ״ב המהרש״ל בחיבורו על הסמ״ג (עשת

שוב

י) והעתיקו בספר ברית משה (על
תסמ״ג עשה י) דהוקשה לו מדוע כתב הסמ״ג שני

פ״א הלכה ח) דכתב כי מצוה לאהוב את
הגרים אהבה גדולה יותר מאשר לאהוב את שאר

ראיתי בספר לרעך כמוך (חלק אהבת חגר

פסוקים לחיוב אהבת גר וד״ל הסמ״ג ,ואהבתם

ישראל .וחילו שכן משמע ממה שמוזהרים בשני

את הגר ,ובמקום אחר הוא אומר ואהבת לו

מקומות בתורה על אהבת הגר ,בנוסף למצות

כמוך .עכ״ל .וביאר המהרש״ל ,כי אם היה כותב

אהבת ישראל .ושכן משמע ברמב״ם בספר

רק את הפסוק הראשון ,היה מקום לטעות
שחיוב אהבת גר הוא יותר מחיוב אהבת רעים,

המצוות (עשח רה גבי אהבת הגר שכתב וז״ל,
הוסיף האל אהבה וייחד מצוה נוספת .עכ״ל.

שאהבת רעים מצווה כמוך ,וגר יוחד מכמוך,
ועל כן הביא אח הפסוק הנוסף שנאמר באהבת

ובהלכות דעות (פ״ו ת״ד) שכתב ,צווה על אהבת
הגר כמו שצווה על אהבת עצמו .ובחינוך (מצוה

גר ואהכת לו כמוך ,והרי שחיוב אהבתו כאהבת

תלאן שכתב ,והפלגת האהבה שהפליגו בהם עד

רעים ולא יותר .עכ״ד .וכן יוצא מבואר מהני

שהשווה אהבתם לאהבת המקום .והביא עוד את

ראשונים שלא מנו כמנין המצוות שלהם חיוב

ספר חסידים הנ״ל (סי׳ קטז) והמבי״ט (נעילת

אהבת גר וכגון הרס״ג ,היראים ,הסמ״ק,

שערים פ״א אות ט) שכתב ח״ל ,והוסיף
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סימן ב סעיף ה

קדימת ישראל לנר

ה .אולם אם באפשרותו לעשות חסד או עם ישראל או עם גר ,הישראל
קודם ,ואף על סי שבעוזרו לגר מקיים עוד מצוה מן התורה שנאמר
ואהבתם את הגר ,מכל מקום איכות המצוה לעזור לישראל ,גדולה
יותר .במה דברים אמורים באשד הישראל והגר בעלי אותה דרגה
בחכמת התורה ,אמגם אם הגר הוא תלמיד חכם ,והישראל אינו ,הרי
שאז הגר קודם .ואפילו ממזר תלמיד חכם קודם לבהן גדול עם הארץ.
בו אהבה על אהבת רעים בהשגחתו עליו בצרכו
ובתיקונו .עד כאן לשונו .עכת״ד .ולעניות דעתי
מה שהוכיח מכך שיש עוד עשה ,אין בזה כדי
להוביזז שדרגת אהבת גר היא יותר מדרגת
אהבת ישראל ,אלא שיש חיוב לאהוב גר
וישראל באותה דרגה ,רק שבגר יש שתי מצוות

עשה על חיוב אהבה זו ,ובישראל מצות עשה
אחת ,ולא שדרגת האהבה משתנה ,וכמו
שפשוט בכל התורה .וכמו שכתב הגאון דבי
ירוחם פעלרא הנזכר לעיל .ושאר ראיוחיו כבר
עמדנו עליהם ,ואין צריך לכפול ולשנות את
הדברים.

הקדמת גר וישראל בחסד

ה .א .הפמ״ג (סי׳ קנס כתב ישראל לפרוק וגר
לטעק עדיף לטעון לגר שיש בו עשה
יתירא .עכ״ל .ואולם איתא במתני׳ הוריות (יג
ע״א) ישראל קודם לגר .ובש״ע (יו״ד סימן תא
סעיף פסק וז״ל ,היו לפניו עניים הרבה ,ואין
בכיס לפרנס ,או לכסות ,או לפדות את כולם,
מקדים הכהן ללוי ,וחלוי לישראל ,והישראל
לחלל ,וההלל לשתוקי ,והשתוקי לאסופי,
והאסופי לממזר ,והממזר לנתין ,ותנתין לנר,
והגר לעבד משוחרר .במה רבדים אמורים ,בזמן
שהם שוים בחכמה ,אבל אם היה ממזר ת״ח
וכ״ג עם הארץ ,ממזר תלמיד הכם קודם .וכל
הגדול בחכמה קודם לוזבירו .ואם היה אחד
בהם רבו ,או אביו ,אע״פ שיש שם גדול מהם
בחכמה ,רבו או אביו שהוא תלמיד חכם ,קודם
לזה שהוא גדול ממנו .עכ״ל .וכן נפסק בש״ע
דיני הקדימה הנזכרים בהוריות אף בדין קריאת

to

התורה (סימן קלח סעיף ר) דכהן קודם וכו׳.
ובהמשך הש״ע (או״ח סימן קלס וכן בדיני בציעת
הפת בש״ע וברמ״א (או״ח סימן קסז סעיף יד) וכן
בדיני זימון (או״ח סימו רא סעיף א) ובהלכות כבוד
רבו (יו״ז־ סימן רמז■) ועוד בהלכות צדקה (יו״ד
סימן תא) ובש״ע חו״ס (סי׳ קעח סעיף  .0וכן פסק
בספר מטה משה (מעלת צדקח פרק שלישי דף קא
רע״א) כלשון המשנה ונתין לגר וכו׳ .ומהש״ע
נשאר בצ״ע על הפמ״ג בספר לרעך כמוך (חלק
אוזבת חגר פ״א סוף וזערח ח) וכן הגר״ח קנייבסקי
שליט״א במכתבים שבסוף הספר (מכתב סס
נשאר בצ״ע.
טעם הקדימה

 .3ולכאורה צריך ביאור בגמרא הודיות
הנ״ל (יג ע״א) בטעם הקדימה
וז״ל הגמרא ,כהן קודם ללוי שנאמר (דברי הימים
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לעזור לעולים חדשים ואורחים בארץ זרה

ו .ממצוה יקרה זו של אהבת הגר יש לנו ללמוד על דרך המוסר ,לרחם
על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו ,ולא
נעביר עליו הדרך במצאנו אותו יחידי ,ורחקו מעליו עוזריו .כמו שאנו
רואים שהתורה תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר .ועם המרות הללו
נזכה להיות מרוחמים מהשם יתברך ,וברכות שמים ינוחו על ראשנו
(לשון ספר תחתון מצות תלא) .והוא הדין לדיירים שבאו להתיישב בשכונה
חדשה ,יש מצוה לעזור להם בהתאקלמות .וכן לסייע לבחור שמגיע
לישיבה חדשה ,או לילד חדש בתלמוד תורה ,ובן על זה הדרך,
שבשעות אלו זקוקים הם עד מאוד למילה חמה ,תשומת לב ועזרה.
א,כס בבי עמרם אהרן ומשה ,ויבדל אהרן
להקדישו קדש קדשים .לוי קודם לישראל שנאמר
(דברים ץ בעת ההיא הבדיל ה׳ את שבט הלוי וגו׳.
ישראל קודם לממזר ,שזה מיוחס וזה אינו מיוחם.
ממזר קודם לנתין ,זה בא מטפה כשרה ,וזה בא
מטפה פסולה .נתין קודם לגר ,זה גדל עמנו
בקדושה ,וזד^&ךל עמנו בקדושה .גר קודם
לעבד משוחרר ,זה היה בכלל ארור ,וזה לא היה
בכלל ארור .עכ״ל הגמרא .והרי שסיבת איחור
הגר מפני יחוסו הגרוע שבא מטיפה פסולה ולא
גדל בקדושה .זא״ב חז״ל למדו בן מסברא.
ולכאורה צריך עיון מדוע אין דין קדימה לגר
משום שיש עליו מצות עשה נוספת של אהבת

הגרים ,ומדוע אם יש לאדם אפשרות לתת לצדקה
או עורה לישראל או לגר ,הישראל קודם ,והלא
בגותנו לגר מקיים עוד מצות עשה דבר תורה.

ושמא טעם הדבר הוא כי בכל מצוה יש
איכות המצוה ויש כמות המצוה ,וכגון
הנותן צדקה לתלמיד חכם שכרו גדול יותר
מהנותן לישראל עם הארץ ,ואף שקיים אותה
מצוה דבר תורה ,מכל מקום איכותה גדולה
יותר ,ביק שקיים את המצוה ביהודי שמעלתו
יתירה .ועל כן אף אם עומדת לפניו מצות צדקה
לת״ח או לגר ,אף שבגר יש מצות עשה נוספת
דואהבתם את הגר ,מכל מקום הורונו חכמינו
שאיכות מצות הצדקה לתלמיד הכם ,עדיפה על
כמות המצוות ,ולכן ת״זז קודם .ויתרה מכך
הורונו חכמינו ,דאף ממזר וגר ,כיון שיחוס
הממזר עדיף על הגר ,איכות המצוה עדיפה על
כמותה .ומעתה מהחזקת התמיה על הפמ״ג
שכתב להעדיף גר על ישראל בקיום מצות
פריקה וטעינה .וצ״ע.

זר בארץ נכר
 .1א .כתב החינוך (מצות תלא דית חנובר עלית)

במצות אהבת גר וז״ל ,ויש לנו ללמוד
מן המצוה היקרה הזאת ,לרחם על אדם שהוא
שלחן ערוך חמדות  -ב :הלוי,
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בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת
אבותיו ,ולא נעביר עליו הדרך במצאנו אותו
יחידי ,ורחקו מעליו עוזריו .כמו שאנו רואים
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שהתורה תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר.
ועם המרות הללו נוכה להיות מרוחמים מהשם
יתברך ,וברכות שמים ינוחו על ראשנו .עכ״ל.
ונראה שלא כתב כאן חלק מחלקי המצוה ,כי אם
דרך מוסר שיש לנו להתבונן במצוות התורה,
ולהפיק מהם לקחים .וממצות אהבת גר נלמד
לדאוג לאנשים הנמצאים בארץ נכר .שהרי כוונת

התורה באומרה ואהבתם את הגר ,גר היינו גר
צדק ,ואפילו לא גר תושב ,וק״ו שלא גר בארץ
נוכריה .וכמו שהחינוך גופיה פתח שם בריש
המצוה וד׳ל ,והגרים הם כל מי שנתחבר אלינו
משאר האומות שתניח דתו ונכנס בדתנו.
עכ״ל .וכן בשרשי המצוה כתב וז״ל ,וכמה היא
דרך נעימות וחמדה להחחסד ולגמול טובה
לאשר הניח אומתו וכל משפחת בית אביו ואמו,
ויבא לחסות תחת כנפי אומה אחרת באהבתו
אותה ,ובבחירתו באמת ושנאת השקר .עכ״ל.
וגם במקור דבריו לאהבת אדם בארץ זרה נתן
טעם וז״ל ,כמו שאנו רואים שהתורה תזהירנו
לרחם על כל מי שצריך עזר .והרי שכלל לא למדואת מאהבת גר בדוקא ,אלא מכל חיובי התורה
שחייבה לרחם על כל מי שצריך עזר ,והלא לכך
יש ציווים רבים ,ובכללם גם אהבת גר .וא״ב
ברור שאין כוונתו שזהו חיוב וחלק ממצות
אהבת גר ,לאהוב אנשים הבאים מארץ זרה .וכך
כתב המנחת חינוך (במקום מצוה תלא) על דברי
החינוך בענין גר בארץ נכריה וז״ל ,הוא מדרך
המוסר ,אבל אינו בכלל המצוה רק גר שנתגייר
ונכנס תחת כנסי השכינה ,וזה פשוט .עכ״ל.
והרי שסיים שהדברים פשוטים .ועתה ראיתי
פנינה בדברי הרחיד״א בספרו מעגל טוב (עט׳ )19
ושם הוא מקונן על שחשדוהו בקהילת במברג
על שאינו שליח א״י כי אם זייפן .והוכיחם
וכלשונו ,מרוב שיחי וכעסי דברתי קשות מתוך
וכוח וכר .ציוה ה׳ על הונאת הגר כמה פעמים,

הטוב בעיניכם לבזות ולזלזל בשליח .עכ״ל.
והרי שבא בתורת ק״ו ובסברא שכן ראוי לכבד
שליח א״י .ולא שעברו על גוף מצות הונאת גר
בכך שזילזלו בשליח א״י ,שהוא גר בארצם.
ב .איברא דהחפץ חיים בספר המצוות הקצר
שלו (עשה סא) פליג בהבנת
החינוך ,וכתב בביאור מצוה זו וז״ל ,ופירוש גר
באן ,הוא שבא מארץ אחרת ומעיר אחרת לגור
אתנו ,ומכל שכן גר שנתגייר .ע״כ .והובא
באנציקלופדיה תלמודית (ח״א עט׳ ריא סוף ערך
אהבת נח .וכן בספר לרעך כמוך (חלק אהבת הגר

3״& יחד פרק במצות אהבת גר לאהוב זרים
המגיעים לארץ .ומינה הוציא מצות עשה לדאוג
לעולים חדשים ,וחילו מאלו דברי החינוך,
ובעיקר בהשען על הבנתו של החפץ חיים בספר
המצוות הקצר הנ״ל .ולכאורה זה תמוה איך
אפשר לומר שכוונת החינוך מצרה גמורה ,ואי
תימה דהוי מצוה ד״ת ,נימא הכי אף למי ששרוי
בעצבות לשמחו ,ומי שאין לו חברים להתחבר
אליו ,וכיוצ״ב עוד רבים רבים ,ושבכולם נימא
דיש חיוב דבר תורה משום ואהבתם את הגר.
[ושמא שורש הדבר תלוי בהבנת החפץ חיים
בלימודי הפסוקים מתי לומדים בנין אב ראה
להלן (סימן ג סעיף ו בהערה) ,ושם למד דאף
להקדים שונא לאוהב אמור בכל התורה ע״ש].
רכן מבואר מסתימת כל הראשונים הנזכרים
לעיל אשר כתבו בחיוב אהבת גר ,ושום
חד לא הזכיר שבכלל המצוה כלול גם אהבת
הבאים לארץ נכר .וכבר נודע מש״ב הבית מאיר
בתשובתו שהובאה בחכמת אדם (בבינת אדם שער
הקבוע סימן ז) נוח לי ללמוד מסתימת הראשונים,
יותר מפירושם של אחרונים .וכן הוא כתב בבית
מאיר (או״ח סימן תמג אות ב ד״ת ואולם) ונשען
עליו בשו״ת יבי״א (ת״ז או״ח סימן כ אות  0ועוד
(וז״ז יו״ז־ סימן לח אות א) ובספר טה״ב (ח״ב עט׳
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אהבת טמזר

ז .חיוב ואהבת לרעך כמוך על כל פרטיו ודיניו ,חל גם על ממזר.
שעו) וע״ע בספר שו״ע המדות (שער חשמחח חלק חחלכח סימן ג סעיף ד אות ג עט׳ שיז).

אהבת ממזר

 .1א .פשוט וברור שממזר הרי הוא בכלל
ישראל גמור ,וממילא גם אותו מחוייבים
לאהוב ,וכדחזינן בדוכתי טובי ,וכגון במתני׳
הוריות (דף יג ע״א) דממזר ת״ח קודם לכהן גדול
עם הארץ .וכ״ב החינוך (מצות תקס) גבי איסור
ממזר בקהל ,וזה לשונו ,אבל להכנס עמהם בכל
מקומות מושבותם ,ולישא וליתן עמהם בכל

נבקש ,אחר שיש לו פסול יוחסין ויבא בעל
הכרם ויכלה את קוציו (ב״מ דף פג עמוד ט ,אך
"
באהבתו מחוייבים אנו.
וכ׳׳כ הרה״ג אליהו בר שלום שליט״א מחבר
ספר משפט הכתובה בקובץ בית הלל
(חלק לא עמי קח) דממזר-הוא בכלל ואהבת לרעך
כמוך .והביא את דברי הפמ״ג (סי׳ תרצה א״א אות
יא) דשפיר יוצאים ידי חובה במשלוח מנוח
לממזר ,דנקרא רעך .ושבספר פתח הדביר (או״ח
נח) כתב שמוציא רבים יד״וז ,ולא משגיחינן
שבא מעבירה ,וחביב לפני המקום .ועוד הביא
סיעת פוסקים שחייב במצוות ,ועולה להיות
ש״ץ כמו שכתב המ״ב (סי׳ נג ס״ק ק ועולה

הדברים ,מותר באמת כאחד מבני ישראל .וכבר
אמרו זכרתם לברכה שממזר ת״ח קודם בקריאת
התורה לכהן ע״ה .עכ״ל .וכן כתב המשנה
ברורה (סימן מו ס״ק ית) גבי ברכות השחר,
שממזר מברך כל הברכות ,דישראל גמור הוא.
ע״כ .וכיוצ״ב חזינן עוד דפסק הרמ״א (או״ח סי׳
רפב סעיף  0שממזר עולה לתורה .ועוד נפסק
בש״ע (יו״ד סי׳ רמו סעיף טז) דממדר ת״ח קודם
לכהן עם הארץ .וכן הוא עוד בש״ע (יוי׳ד סימן
תא סעיף ט) בדיני צדקה ,דממזר תלמיד חכם
קודם לכהן גדול עם הארץ .ועיין בתום׳ (ב״ק דף

ב .איבלא

פח ד״ח אלא תיתי) דממזר חייב בכל המצוות,
ושכשר להעיד .וע״ע בשו״ת נוב״י (תניגא תיו״ד
סי׳ קפט בזה .והאי דשנינו בש״ע (יו״ד סי׳ רסה
ס״ס גבי מילת ממור שמברכים עליו ברכת
המילה ,אבל אין מבקשים עליו רחמים .ועוד
בש״ך (שם ס״ק יא) בשם מהרי״ל שלא למול
אותו כשאר נימולים כפתח בית הכנסת ,אלא
בחצר בית הכנסת .אין בזה לגרוע מידי אהבת
ממזר ,דשאני התם שלבקש עליו רחמים לא

דממזר שכתב ס״ת יש פוסלין.
ע״כ .ולכאורה סותר דברינו .ברם באמת דין זה
אינו משום שממזר אינו בישראל ,אלא כמו
מטעם דדמי לעבד
שביאר הש״ך (שם
אשה וקטן שאינם חייבים בכל המצווה ,להכי
פסולים לכחוב ס״ת ,וה״נ הממזר יש כמה
מצוות שאין חייבים .ע״כ .וע׳ שו״ה נוב״י (ומינא
סי׳ קפט דכתב לבאר את דברי הש״ך באלו מצוה
אינו שייך ממזר ,וביאר דממזר אינו באיסור

להתורה וכדאיחא בש״ע <סי׳ קלח ס״ק לח) וראוי
להיות דיין וכדנפסק בש״ע (חו״מ ז ס״ט .עכת״ד.
ממזר בכתיבת ס״ת
דאיתא בש״ע (יריד סי׳ רפא ס״ד)

m p»v

שלחן ערוך חמדות  -ב :הלוי ,אסי אבן יולי ( )33 ()33עמוד מס 88הת־פס ע״י תכגת אוצר מחכמה

עב

סיטן ב סעיף ח

!.זמרות

אהבת יהודי שאינו שוטר תורה ומצוות

ח .נכון לגלות חיבה ואהבה ליהודי שאינו שומר תורה ומצוות [חילוני]
או ששומר חלק קטן מהן נטסורתי] ,ויעזור להם כפי יכולתו ,בדי שיוכל
לקרבם אל אביהם שבשטים ,ומשום דרכי שלום .אך אין עליהם חיוב
ואהבת לרעך כמוך ,וממילא אין חיוב לעשות עמהם חמד ,כי אם מרה
טובה והנהגה נכונה ,כדי לקרבם אל צור מחצבתם.

מי שראה יהודי שומר תורה ומצוות שעשה עבירה לתאבון ,מצוד.
לשנאתו ,אך רבו פרטיהם ודיניהם ,מתי מותר לשנאתו ומתי אסור,
והחפץ יראה בביאורים (אותיות ג־כ ,וסיכום הדברים בסוף אות .0

שפחה .אולם בשו״ת הח״ס (ח״ב חיו״ד סימן הגא)

(שם) והט״ז (ס״ק ר) .ועיין משנה ברורה (סי׳ לט

דהה טעם זה ,ותפס כטעם הראשון ,שפסול
ממזר בכתיבת ס״ת הוא משום שלא מקדש השם
בפסוק ,לא יבא ממזר וגו׳ ,.ע״ש .וכ״ב הב״י

ס״ק יא> דאף שפסול מכתיבת ס״ח מ״מ בתפילין
ומזוזות אץ לחוש .וע״ע משנה ברורה (סי׳ נג
ס״ק נ).

רשע אינו בואהבת

ח .א .אץ היוב ואהבת לרעך כמוך ברשעים
וכאשר כתב בספר הבתים ספר המצוה
(סי׳ רה לגבי מצות ואהבת לרעך כמוך וז״ל,
ורבותינו דקדקו ,לרעך ,מי שהוא רעך בתורה
ובמצות ,אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחת,
מצוה לשנאתו ,שנאמר יראת ה׳ שנאת רע .וזה
מבואר הבונה ,שעיקר האהבה היא לחיי האדם,
ועיקר חיי האדם לחיי נפשו ,וכבר ידעח מאמר
רבותינו אמרם ,הוי שלום ורודף שלום ואוהב
את הבריות ומקרבן לתורה .עכ״ל .וכ״ב הסמ״ק
(סי׳ יה שהקשה לגבי לא תשנא שכלול הוא
בציווי ואהבת ,ולשם מה נכתב .ומיישב שבא
להוסיף שגאה בלב בלבד ,אף במי שאין עליו
ציווי ואהבת ,דהיינו ברשע ,שלא ישנאהו בלב

ויראה לו פנים יפות ,אלא יראה לו שנאתו .ע״כ.
וכ״ב היראים (סימן רכד) לגבי ואהבת ת״ל,
שמצווים ישראל לאהוב אח חבריהם להיות
בלב טוב זה עם זה .יכול לכל [שציווי זה כולל

גם עוברי עבירות] תלמוד לומר במוך ,לרעך
שהוא כמוך ,שממיס עצמו בעול שמים ואוהב
מצות כמוך .אבל אם הוא רשע ,אינך מצוה
לאהבו ,כי מצוה לשנאותו ,כדבתיב יראת ה׳
שנאת רע ,וכתיב הלא משנאיך ה׳ אשנא דגו׳.
עכ״ל .וכ״ב בספר מעלות המרות (מעלה ב ד״ח
ושמא) שאף מי שסרח עליו מחוייב לאוהבו.
ו״כמוך" ,היינו כשם שאם סרהת על תברך
תרצה שימחל לך על עלבונו ,כך אם סרח עליך,
תמחל לו על עלבונך .יכול אפילו אינו נוהג
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כשורה ,ת״ל כמוך ,לא אמרתי אלא בזמן שהוא
נוהג כשורה .ועוד ממשיך (בד״ח ושמא יאמר

אדם חתי) וכותב ,שמצוה לשנאת את הרשעים
ולהתקוטט עמהן בשעה שרואה אותן שאין
נוהגין כשורה ,כענין שנאמר ,הלוא משנאיך ה׳
אשנא ובתקוממיך אתקוטט .ואתי בק״ו מהא
דהותרה שנאת רשע ,וק״ו שאין ציווי אהבתו.
גם במחוור ויטרי מוייס תכח) כתב ,שנו רבותינו
ר׳ עקיבא אמר ואהבת לרעך כמוך ,בעושה
מעשה עמך אתה אוהב ,ושאינו עושה מעשה
עמך אינך אוהב .וכן כתב הרשב״ם מיקרא
יט,יח) ולמד כן מדכחיב "לרעך" היינו שהוא
טוב .וב״ב רש״י (משלי ג,ל> ומי שהוא רשע
רשאי אתה לשונאו ,ואינו עובר על ואהבת .וכן
בדין המסית (דברים יג פסוקים ז־ט) כתב שאק בו
ואהבת .וכ״ב סמ״ג (ינשין ט) ודוקא לרעך שהוא
רעך בתורה ובמצוות ,אבל אדם רשע מצוה
לשנאתו (פסחים קיג ע״ס שנאמר יראת ה׳ שנאת
רע ,ואומר הלא משנאיך ה׳ אשנא ומתקוממיך
אתקוטט ,תכלית שנאה שנאתים לאוייבים היו
לי .עכ״ל[ .ולשונו מורה שמצוה לשנא ,דלעיל
ל״ת ה כתב מותר לשנא .והוא מת׳ בגט׳ ע׳
בברית משה במקום דעמד על כך .וע׳ בזה להלן
(אות יט) ].וכן כתב בהגהות הסמ״ק (סימן ח אות
א) סי׳ כמוך במצוות ,אבל רשע שאינו מקבל
תוכחה מותר לשנאתו ,דכתיב הלא משנאיך ה׳
אשנא .גם ההגהות מיימוניוח (דעות פ״ו ה״ס על
דברי הרמב״ם בחיוב ואהבת כתב וז״ל ,ודוקא
רעך בתורה ובמצוות ,אבל אדם רשע שאינו
מקבל תוכחה מצוה לשנאותו .עכ״ל .וכן מבואר
ברמב״ם בפירוש המשניות סנהדרין (ריש פרק י
אחרי חעיקר הי״ג תרגום חרח״ג יוסף קאפח זצ״ל)

וז״ל ,וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות
הללו [י״ג עיקרים] ואמונתו בהם אמתית ,הרי
הוא נכנס בכלל ישראל .וחובח לאהבו ולחמול
שלחן ערוך חמדות  -ב :הלוי,
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עליו ,וכל מח שצוח ח׳ אומני זח על זח מן
תאחבח וחאחוח .ואפילו עשה מה שיכול
להיות מן העבירות מחמת תאוותו והתגברות
יצרו הרע .הרי הוא נענש לסי גודל מריו ,ויש לו
חלק ,והוא מפושעי ישראל .וכאשר יפקפק אדם
ביסוד מאלו היסודות ,הרי זה יצא מן הכלל,
וכפר בעיקר ,ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ
בנטיעות ,וחובח לשצאותו ולחשמידו ,ועליו
הוא אומר הלא משנאיך ה׳ אשנא וכו׳ .עכ״ל.
והרי שפירש דוקא כשחטא לתאוותו והתגברות
יצרו ,אך להכעיס מצוה לשנאתו .וכמו”שכתב

במשנה תורה (חל׳ רוצח פ״ד חי״ט במה דברים
אמורים [שאסור להצילם] בישראל בעל עבירות
העומד ברשעו ושנה בו תמיד ,כגון הרועים
בהמה דקה שפקרו בגזל והם הולכים באולתן.
אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד ברשעו
תמיד ,אלא עושה עבירות להגיית עצמו ,כגון
אוכל נבילות לתיאבון ,מצוה להצילו ואסור
לעמוד על דמו .עכ״ל( .וע״ע רמב״ם חלכות אבל
רפי״ד) .וע״ע בהמספיק לעובדי השם (שער
הנדיבות) דכחב וז״ל ,ולא ציוה בתורתו להיטיב
עם הכופר התורכי או הכושי .עכ״ל .וכ״כ בספר
מנתח חינוך (מצות רמס שכן יוצא מחיוב שנאת
רשעים שבמצוה דלה (וממילא ח״ח ברמב״ם).
ובספר אור החיים על התורה (ויקרא יט ,סוף יח)
כתב ודקדק לומר אחיך ,עמך ,לומר שאין מצוה
אלא על אנשים שעושים מעשה עמך ,אבל
שונאי ה׳ כגון המומרים והאפיקורסים אסור
לאהוב אותם ,ואדרבה צריך לשנאותם כאומרו
(תחלים קלט,בא) הלא משנאיך ה׳ אשנא .עכ״ל.
והכי איחא באבות דרבי נתן (פט״ס הובא בספר
לרעך כמוך (ח״ב קת׳ הביאורים סי׳ ט אות ב) אני
ה׳ בראתיו לכבודי ,לפיכך אם עושה מעשה עמך
אתה אוהבו ,ואם לאו אי אתה אוהבו .ע״כ .ועוד
הביא שכ״ב המשנה ברורה (סי׳ קנו ס״ס ס.
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סימן ב סעיף ח
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היו והלא כתיב סוסים מיוונים וגר ,אלא ביק
שנעשה בהם דין ,חסידים היו בנ״ל .עכ״ל .והרי
שמיישב הכי אף בגוף דיברי הרמ״ה .ובן ישב
בספר ארח מישרים (סי׳ ג אות א בתירוץ קמא,

מ ותקשי מדאיתא בסנהדרין (מה ע׳׳א) גבי
המוצא להורג שיש חיוב על בי״ד
לבחור לו מיתה יפה וז״ל הגמרא ,אמר רב נחמן
אמר רבה בר אבוה אמר קרא ואהבת לרעך כמוך וע״ש מש״כ בתירוץ בתרא לחלק בין וזיוב ואהבת
ברור לו מיתה יפה .והכי הוא נמי בסנהדרין <נב שהוא רק חיוב מעשים ולא לב ,ובמש״ב עליו לעיל
ע״א,מ ובפסחים (עוז ע״א) סוטה (ח ע׳׳ב) ב״ק <נא סימן א סעיף ב אות יז ועע״ש) .וכן ראיתי שכתב
ע״א> כתובות (לז ע״ס .ווזזינן דמצוה לאהוב אף ליישב קושיא זו בשו״ת בית שערים (סימן סט)
רשעים .ולהדיא כ״ב הרמ״ה (סנהדרין נב ע״בן איך מצווים לאהוב את המוצא להורג .ומשני
הובא בשיטמ״ק (שם) ברור לו מיתה יפה ,וכל ע״פ הגם׳ סנהדרין (דף מס כל המומתין מחודין.
היכא דכתיב רעך משמע ישראל ואפילו רשע וא״ב בעת המיתה הרי הוא צדיק ,ומצוה
שנתחייב מיחה אחה הייב לחזר אחר וכוחו לאוהבו .ע״כ .ובספר גנזי הקודש (סי׳ קז) כתב
לברור לו מיתה יפה .ויש לפרש ואהבת לרעו ליישב ,דואהבת שאמרו במומת ,אין הכוונה על
לשון רעים שבך שנתחייבו מיחה ,ברור להם כבודו ,אלא על כבוד הבריות האחרים שנתבזו
מיתה יפה .עכ״ל .וע״ע תוספות סנהדרין (מה תתביישו .ע״כ .ואף שהחזו״א (יו״ד ס״ס ב ס״ק
ע״א ד״ח ברור לו מיתה יפה) .ואולם זה נגד כל כח) כתב שבימינו שאין מי שיודע להוכיח מצוה
הראשונים דלעיל שאין מצות אהבת רשע ,ועוד לאהוב את הרשעים .ולדבריו יוצא שיש לחלק
ראה בראשונים דלהלן (אות  0דלהיפך מצוה בין ימתו לימיהם ,והיום חייבים באהבת
לשנאתו .והרי הם ילמדו בביאור הגמרא כאשד הרשעים .אך כבר נכתב בשו״ע חמדות (שער
כתב לבאר גמרא זו הגאון רבי ירוחם פערלא תשמחה עמי שמב) שמכל הפוסקים מפורש שלא
(בביאוריו על הרס״ג ח״א דף קמד רע״א) בשם ספר כדבריו ,שכולם דנו את הרשעים כל אחד בדינו,
אס״ז (כתובות לו ע״ה ובשעה שמקבל עונשו ,ולא פטרוהו משום ואח .ועע״ש .ולהלן (אות כס
באורך.
אמרינן כיון שלקה הרי הוא כאחיך ,והרי הוא
בכלל עשה דאהבה .ובהמשך (ד״ה ונראה) ביאר
הגר״י פערלא מדנפשיה דהמצוה לשנאת רשע שנאת חוטא
היא בעודו בחיים משום תוכחה ,אך כשהולך ג .שנינו במסכת פסחים (דף קת ע״ט הרואה
דבר עדוה בחבירו מותר לשנאו,
לקבל עונשו ,הזהיר הכתוב להתנהג באהבה,
דשוב אין בו תוכחה ,ועע״ש .וגם השיטמ״ק שנאמר (שטות כס כי תראה חמור שנאך רובץ
(כתובות לו ע״ב ד״ח ואהבת ,ציין אליו בספר לרעך תחת משאו ,זשונא זה של הפסוק שונא ישראל.
כמוך חייב קוני הביאורים סימן ט אות ב) הביא את וקשה איך מותר לשונאו ,והתורה אמרה לא
דברי הרמ״ה הנ״ל ,ועליהם כתב לבאר וז״ל ,תשנא אח אחיך בלבבך .ומיישבת הגמרא שראה
ואל תתמה אם קרא אותו הכתוב ריע ,דריע בו דבר ערוה ,ועל כן מותר לו לשנאתו .ומפורש
אהוב נמי מקרי ,כדכתיב ונקלה אחיך לעיניך ,שמי שרואה את דעו עושה דבר עבירה ,מותר לו
אחר שנקלה נקרא אחיך .ואמרינן נמי במדרש לשנאתו .ועוד שנתו בב״מ (דף לב עי׳ב) שאם
שוחר טוב בשר חסידיך לחיחו ארץ ,וכי חסידים נמצא לפניו מצות פריקה לאוהבו ,ומצות טעינה
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לשונאו ,מצוה בשונא ,כדי לכוף את יצרו .עד
כאן.
מת שייך לכוף יצרו כשמעות לשונאו

וצ״ע מה שייך לכוף את יצרו בו בזמן
שמצוה לשונאו ,והיא שאלה יסודית
כדי להבין אח גדרי שנאת החוטא .ועוד שאלה
שניה_הקשה כאן ,דלית מאן דפליג דיש מצות
פריקה וטעינה בשונא ששונאו כדין לפי שראהו
עובר עבירה (וכדלעיל בגמרא פסחים ,והמחלוקת
דלהלן היא האם יש קדימח לשונא זח על אוהב)

השדות

עה

הנ״ל ,שמבואר בה שמצות פריקה נאמרה במי
ששונאו כדין ,ואיך ציוותה התורה לסייע בידו,
בו בומן שציוותה להיפך הגמור לסייעו בפריקה
וטעינה ,והוי תרתי דסתרי .ואתי שסיר או
כחילוק הראשק דשנאה אישית אסורה ,ועל כן
ציוותה לסייעו .או כחילוק השני דשנאח לבבית
בלבד הותרה ,ולא שנאה חיצונית ,ולכן שפיר
ציוותה לסייעו .או דנימא דהיא גזירת הכתוב
כדי לא להגדיל יתר על המידה את המחלוקת.
וכן כתב הסמ״ק (סי׳ נד) על כך ,ואע״פ ששונאו
בשביל שעבד עבירה [ולעיל (סי׳ יז) כתב
שהפסוק לא תשנא בא רק על השונא עובר
עבירה שלא ישנאהו בלב בלבד ,שזהו איפור לא
תשנא ,אלא שיראה לו שנאתו ].אפ״ה לא יניח
לילך ממונו לאיבוד ,ובזאת המצוה תלויה
שלום ,שנאמר וכל נתיבותיה שלום .עכ״ל.
משמע שאמנם יש כאן שני ציווים סוחרים ,אך
וה רצון התורה ,למען השלום.

ולכאורה ציווי התורה סותר ,ומחד מצווים
לשונאו ,ומאידך מצווים לסייעו ולטעק ולפרוק
עמו ,ואם כן באיזה יחם התורה חפצה שנתיתס
אל רשע זה בשאר חלקי התורה בעזרה ובסיוע
לו.
והנה התוס׳ פסחים (קיג ע״ב ז־״ח שראה בו)
עמדו על קושיא וו [הראשונה מה שייך
לכוף את יצרו ולהקדימו לאהובו ,כשמצוה
לשונאו] וכתבו לחלק בין דרגות השנאה ,כי מה גמ״ח
שהותרה שנאה אל החוטא היא שנאה משום ד .ומינה נפקא לכל הביאורים הנ״ל ,דה״ה
החטא ,ולא שנאה אישית ,ולכן יכוף את יצרו,
לכל שאר מצוות גמ״ת ,דיש חיוב
כדי להמנע מלבא אל השנאה האישית ,שהיא לעשות עם רשע זה ,לפי שהותרה כאן רק שנאה
שנאה אסורה .וכ״ב התום׳ רא״ש ,ותום׳ רבינו לבבית ולא אישית .או שהותרה רק שנאה
פרץ (שנ» וכן נקטו להלכה הב״ה (חו״מ סי׳ רעב פנימית .או שזהו רצון התורה[ .ברם צד זה
אות י) והש״ך (שם ס״ק ב) והבאר היטב (שם ס״ק השלישי אינו מוכרח ,לסי שיש לבעל דין להשיב
ת .ואולם דברי תוס׳ אינם ברורים לפי דשאני הכא דהוי גזירת הכתוב .לפרוק ולטעון
שהריטב״א (החדשים ב״ט דף לב ע״ב) הביא בשם עם רשע או שאר גמ״ח פטור ].וכ״כ להדיא
חום׳ בדומה ממש חילוק אחר ,שכתבו לחלק בין הב״ה הנ״ל (חו״מ סי׳ רעב אות י) וז״ל ,והכי
שנאה בלב שמצוה לשונאו ,לבין להראות לו אח נקטינן ,דאפילו בששונא שמצוה לשנאותו,
השנאה ,שבזה חיישינן שיבא לידי שנאה רבה שנראה בו דבר עבירה ,והתרה בו ,ולא חזר,
וקטטה גמורה ,ולכן לא יראה שנאתו ,ועל כן אע״ם כן הזהירה התורה לרחם עליהם ,ולעורם
בשעת הצורך .עכ״ל .וכ״כ הכנה״ג (חריט סי׳ רעב
יקדימו אפילו לטעינה .ע״כ.
ולדרכם של תוס׳ הנ״ל שפיר מיושבת נמי הגב״י אות י) שאין מי שחולק בראשונים בכך,
הקושיא השניה מהגמרא פסחים

שאף שונא דקרא מוזהר לסייעו ולרחם עליו ,רק
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נחלקו איזהו שונא שאמרו עליו דמצוה
להקדימו לאוהב כדי לכוף את יצרו .עכ״ד .והכי
חוי הוית בסמ״ג טגשח פא) דכתב להדיא כן לגבי
שונא משום שנראה בו דבר עבירה שמותר
לשנאתו וכו׳ ,ואף על פי כן הזהירה תורה לרחם
עליהם ולעזרם בשעת הצורך ,דהיינו לפרוק
ולטעון עמהם .עכ״ד.
הרמב״ם והש״ע

עד כה עסקנו על פי ביאור התום׳ ,אולם
הרמב״ם (סוף חלכות רוצח) כתב וז״ל,
השונא שנאמר ^תוקף^ ה^^וישראל ,לא
מאומות העולם ,והיאך יהיה לישראל שונא
מישראל ,והכתוב אומר לא תשנא את אחיך
בלבבך ,אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר
עבירה ,והתרה בו ,ולא חזר ,הוי זה מצוה
לשנאו ,עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו.
ואע״ם שעדיין לא עשה תשובה ,אם מצאו
נבהל במשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו ,ולא
יניחנו נוטה למות שמא ישתהה בשביל ממונו
ויבא לידי סכנה ,והתורה הקפידה על נפשות
ישראל בין רשעים בין צדיקים מאחר שהם
נלוים אל השם ומאמינים בעיקר הדת ,שנאמר
אמור אליהם חי אני נאם השם אלהים אם
אחפוץ במוח הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו
וחיה .עכ״ל .וכן העתיק אח הרמב״ם להלכה
הארחות חיים (חלכות טעינת) ,ו מרן בש״ע <חו״מ
סימן רעב סעיף יא) ,וכן הסכמת כל האחרונים
נושאי כלי הש״ע בשחיקה .למעט את הפוסקים
שהובאו לעיל (אות  ,0ואשר יובאו בע״ה להלן
(אות יא) .תמצא שהרמב״ם עמד על קושייתנו,
איך ציוותה התורה לסייעו ,בו כזמן שמצוה
לשונאו .ומפרש ,דשאני מצוות פויקה וטעינה
שיש בהם פיקוח נפש ,עד כדי כך שקורא למצב
ווז "נוטה למות" ,ואף שברשע עסקינן ,מ״מ

המדות

לאו אפיקורס ומין הוא [שבהם מורידין ולא
מעלין] אלא רקיע לתאבון ,ובו מצווים אנו
להחיותו .ונמצא לפי זה ,שבשאר דברי חסד,
בודאי שלא מצווים לסייעו ,אחר שמצוה
לשונאו ,וכל חיוב חסד נפיק משום ואהבת
לרעך כמוך ,ואיהו לאו בכלל הברכה ,אלא
איפכא .ועל כן גם קבע הרמב״ם הלכה זו
בהלכות רוצח ,משום דבסיקוח נפש עסקינן,
ומבואר דדוקא משום פיקוח נפש מצווים
לסייעו ,הא בלאו הכי משום חסד לא מצווים*
אחר שבעל עבירה הינו.
חקרמת שונא מיירי כששונא באיסור

ולדרכם זו של הדמב״ם והש״ע ודעימייהו
עדיין קשה הקושיא הראשונה ,איך
ציוותה התורה להקדים שונא לאוהב ,בו בזמן
ששונאו כדין ומצדה לשנאתו .וי״ל שהם ידרכו
בזה בדרכם של רוב הראשונים דלהלן (אות ח)
הסוברים דדין זה של כפית היצר שנאמר באן,
אינו בשונא שאמרה התורה ,אלא מיירי ששונאו
באיסור [ולא בשנאת רשע שמותר לשונאו]
ובזה פשוט וברור מהו הצווי לנוף את יצרו ,לסי
שהרי יצרו מסיתו לשנא באיסור ,ולבן מצוה
התורה שעוד יקדים עזרתו לשונא ,כדי לכוף את
יצרו ,ולגבור על שנאתו האסורה .ולמעשה וה
כתוב בדברי הרמב״ם ודעימיה הנ״ל ,שכן בסוף
הלכות רוצח (חלכח יג וכן תוא בש״ע וזנ״ל חו״ט רעב
טי״א) פסק את דין קדימת שונא וז״ל ,הפוגע
בשנים ,אחד רובץ תחת משאו ,ואתר פרק מעליו
ולא מצא מי שיטעון עמו .מצוה לפרוק
בתחילה ,משום צער בעלי חיים ,ואחר כך טוען.
במה רבדים אמורים בשהיו שניהם שונאים או
אוהבים ,אבל אם היה אחד שונא ואחד אוהב,
מצוה לטעון עם השונא תחילה ,כדי לכוף את
יצרו הרע .עכ״ל .וממשיך הרמב״ם (הלכח יד ,וכן
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שר׳ע

שער אהבת הבריות-הלכה

תש״ע שם סעיף יא) והיא ההלכה הנזכרת לעיל
וז״ל ,השונא שנאמר בתורה הוא מישראל ,לא
מאומות העולם וכו׳ .עכ״ל .והרי מפורש
שבהלכה יג מיירי בשונאו שלא כדין .ווזזו
שמסיים שם כדי לנוף את יצרו הרע .ובהלכה יד
פותה השונא שאמרה תורה וכו׳ ,כלומר מה
שנאמר בפסוק כי תראה חמור שונאך וגו׳ ,זה
אינו השונא דלעיל ,אלא שונא אחר הינו,
כששונאו כדין.

ש״ע
ת .וכן מפורש ברבה הב״י <שם סעיף י) שעל
דין קדימת שונא לאוהב כדי לכוף את
יצרו ,הביא בלא חולק את דברי הנמוקי יוסף
(ב״מ דף יו ע״ב מדפי חרי״ף) דמיירי בשונא
ששונאו שלא כדין ,משא״ב בשונא שנאמר
בתורה לגבי פריקה וטעינה מיירי כששונאו
בדין .והרי שכן דעת מרן נמי ,וא׳׳כ כן הבין גם
מק ברמב״ם בדרכנו ,לפי שבש״ע מעתיק את
לשק הרמב״ם ,ואם היה מבין שהרמב״ם חולק
אנמוקי יוסף היה חייב להשמיענו דבר זה בב״י,
ולא להעתיק בלא חולק את הנימוק״י ,ובש״ע
לפסוק את הדמב״ם ,וזה דבר שלא יחבן .וכן
פירש הסמ״ע (ס״ק יח במקום) והוכיח כן
מלשונות הש״ע ,ובן כתב גם הגר״א <שם ס״ק טס
בדעת הש״ע ,וכן פסק הרמ״א (שם סעיף ),
דמיירי בשונא שלא בדין ,ועל בן יבוף יצרו,
ושונא זה אינו שונא של הפסוק ,ואה״ג אס
שונאו מן הדין ,לפי שבעל עבירות הוא ,הרי
שאין קדימה לו ,כדי לכוף את יצרו ,שהרי יפה
עושה ששונאו .ועוד הביאו בספר בין אדם
לחבירו חלק לא תשנא (עט׳  193אות ה) סיעת
פוסקים שלמדו ברמב״ם דפליג אחוס׳ פסחים,
זס״ל כאמור ,שכ״ב בספר מעיין חכמה (ל״ת
קמז) ותמה על המשנה למלך [דלהלן (אות ת>
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דס״ל להעמיד את הרמב״ם עם תום׳] דא״ב לא
היה צריך הרמב״ם לטעמו שיבא לידי סבנה.
וכ׳׳כ ערוך השלוזן (חו״ט רעב סעיף יס שכן הוא
להדיא ברמב״ם ,וכ״כ בספר משנת חכמים (ל״ת
ה ביביו שמועה ס״ק א) שכן נראה משם ברור,
והביא אח הפרשת דרכים [הנ״ל] וכתב עליו
ובאמת אינו כן .וכ״ב בספר סדר משנה (דעות פ״ו
ח״ח) על דרך נראה לענ״ד יותר עיקר ,ולכן כתב
הרמב״ם שאמרה תורה ,וכ״כ באהבת הסד (ח״א
פרק ג סעיף ב ס״ק ב> בדברי הרמב״ם והש״ע ,וכן
הוא בספרו ח״ת (כלל ד ס״ק יד).
ררן לימור רמב״ם

ו .וכיון שנמצאו שלמדו אחרת ברמב״ם
ובש״ע וכדלהלן (אות ח) ,על כן הננו
להרחיב בדרך לימוד הרמב״ם ,ובבואנו הלום
אף נבא אל מה שאינו קשור באופן ישיר לנידון
דידן .ראש כל דבר להבין פשט ברמב״ם ,הם
דבריו בהקדמתו למשנה תורה דכחב וזה
לשונו ,וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל
אלו החיבורים ,בענין האסור והמותר הטמא
והטהור ,עם שאר דיני התורה .כולם בלשון
ביורת ודרך קצרה ,עד שתהא תורה שבעל פה
כולה סדורח בבי חבל ,בלא קושיא ולא
פירוק .לא זה אומר בכה וזה בכה .אלא דברים
ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר
יתבאר מכל אלו החיבורים והפירושים
הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו .עד
שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגמל בדין בל
מצוה ומצוה ,ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים
ונביאים .בללו של רבד בדי שלא יחא ארס
צריך לחיבור אחר בעולם ברין ממגי ישראל,

אלא יהא חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה
כולה ,עם התקנות והמנהגות והגזירות שנעשו
מימות משה רביגו ועד חבור הגמרא ,וכמו
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו
אחר הגמרא .עד כאן לשונו .והלא שפתיו
ברור מללו ,שכוונתו בחיבור היא כדי
שההלכות כולם ,יהיו סדורים בפי הכל מגדול
ועד קטן ,ושמי שיחפוץ לדעת את כל ההלכות
רק מחיבורו ,יהיה די לו במשנה תורה ,ולא
יזדקק לפתוח שום ספו אחר .וכן כתב באגרת
לתלמידו הובאה להלן (בהערה ד״ח כבר תובאו).
ומאחר שלכך כוונתו ,הרי שאי אפשר ללמוד

ה&ו#

את הרמב״ם מתוך חיפוש בדיוק המילים דברים
שסותרים את פשט הכתוב ברמב״ם ,או לתלות
כוונות נסתרות בלשון הרמב״ם כשהם סותרים
את הכתוב בהלכה ,שכן לא יעד הרמב״ם את
ספרו שידעו את ההלכות מחוך דיוקים,
ושיקדים את לימוד הגמרא ,אלא שהקורא את
ההלכה כפשוטה יבינה ,ולא יזדקק לדיוקים כדי
להבין את ההלכה .והננו להרחיב ביתר שאת
בדברים אלו כאן בהערה’).

’* לפסוק מתוך חרמנ״ם
עוז* לגבי מה שהרמב״ם ייעד את ספרו שיוכלו לפסוק מפיו אף ללא הזדקקות ללמוד תהילה את הש״ם ,שק
העיד רבנו אברהם בן הרמב״ם בשם אביו באגרת כת״י (פורסם ע״י א,ש ,חלקיו בתרבי״ץ בה ,הביאו ותרגמו
חגר״י קאפח במבואו לספר המצוות שבתרגומו הערה  >22וז״ל ,אלו היתה מטרתנו לפרש את החבור [משגה תורה]
על ידי התלמוד .לא היינו עושים את החסד .עכ״ל .וכ״כ רבנו זלמן (הלכות ת״ת קונטרס אחרון רפ״ב) ודלא
נטעתי מלך (בהקדמתו) שכתב שא״א לפסוק מתוך הרמב״ם בלבד .וכ״כ הראשון לציון (דף כד ע״ב ,חידושי

ברכות דף ס ע״ב ,וסוכה דף ע) שאפשר לפסוק מהרמב״ם (וחרב יד מלאכי הנ״ל הביאו ודהאו מהפוסקים דלהלן).
וכ״כ הגאון רבי אברהם הכהן קוק במאמרו הנדפס בספר שד״ח (ח״ו עט׳  35והלאה) .וכ״כ הגר״י קאפח (במבוא
למשנה תורה הלק מדע שבהחדרתח ושכ״ב רבנו ירוחם (נתיב ב סוף ה׳׳ח) שאפשר לפסוק מהרמב״ם ,ושנן משמע
גס בשו״ת הרשב״ש וסי׳ גם .ואף לדמות מילתא בדבריו שפיר ,וכמו שכתב הרמב״ם בהקדמתו הנ״ל וז״ל ,או
אזכיר יסוד שממנו תלמד אותה השאלה בקלות בלא עיון רחוק .עכ״ל .ולכך ביק רבנו ולמן (חנ״ל) .ועוד כתב
הרב קאפח שגם הרא״ש שבסמוך בראות כל דבריו יהדיו ,לא כתב אלא שאין להורות מהרמב״ם דרך דימוי
מילתא ,אך להורות מתוכו גם הוא מודה דשפיד דמי.
ואולם נמצאו סיעת הסוברים שאין להורות הלכה מתוך הדמב״ם בלא ראיית מקור הדברים בגמרא תהילה,
וכמו שכתב הרא״ש כתשובה (כלל לא סי׳ ט) וכאשר האריך מק הכס״ט (בהקדמתו למשנה תורה) ע״ש.
וב״כ היד מלאכי (כללי הרטב״ם אות ב) ושכ״ב בשו״ת משפטי שמואל (סי׳ צח .ע״כ .וכ״ב בהקדמת הפרישה
והדרישה (סודי׳ח רק שחיה ,ובד״ח וצא נלמד) .וכ׳׳כ המהר״ל בנתיבות עולם (נתיב התורה סוף פרק טח וו״ל,
והראשונים כמו הרמב״ם זכרונו לברכה ,והטור זכרונו לברכה ,אע״ג שגם הם חברו הפסקים בלא בירור ,לא
היה דעתם דק להורות סוף ההלכה ,ואשר הוא עולה מתוך התלמוד .אבל לפסוק האדם מתוכה מבלי שידע
מאתה מקום יוצא הדין ,רק הלכתא בלא טעמא ,לא עלה על דעתם ומהשבותם ,שהרי אמרו כאן הפוסק מתוך
המשנה נחשב אמגושי ,כמו שהתבאר ,ושאר גנות שהוא נחשב כותי .ואלו ידעו המחברים כי החיבורים ההם
יהיו גורמין שיהיו עוזבין את התלמוד לגמרי ,ושהיו פוסקין מתוך החבורים ,לא היו מחברים אותם .עכ״ל.

[וזה אינו מכל וכל ,וכאשר מפורשים הדברים שהרמב״ם  pהתכוון לכך ].ועוד עיין בשו״ת עמק יהושע
(פאמאן ה׳׳ו בסדר ההוראה שבראש הספר ז־״ה התעמקות עמי .)8

סעסהדבר
ונלע״ד ששורש וטעם הדבר תצא מבואר בהקדמת הרמב״ם לספרו פירוש לפרקי אבוקראט ,והוא ספת
הרפואי (נדפסה ותורגמה ההקדמה באגרות תרמב״ם קאפח מוסד חרב קוק נספח א) שכתב בטעמים
שנצרכים ספרי פירושים לספרים קיימים וז״ל ,איני חושב שאף אתד מן החכמים שחברו ספרים ,מטרתו שלא
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שער אהבת הבריות-הלכה

קט

אהבת נרם

ט .חיוב ואהבת לרעך כמוך הוא לישראל דוקא ולא לגוים ,וכמו
שכתבו הראשונים ,ולא כפי שעלה על לב מאן דהו.

מצוה ,וכן כתב הרמ״א נשם ס״ס .ובאמת שכן

הסוברים שמסורתי תינוק שנשבה

הבין הפח״ש (שס ס״ק א) שבכוונת הט״ז (ס״ק א

ואף

הנ״ל) ליישב ,דהאוכל לתאבון בדרך עראי רשאי
להצילו .אך אם כן תקשי מחו״מ הנ״ל ,שכתב
שבתאבון מצוה להצילו ,וכן מיו״ד (סי׳ קנח).
וצריך לי עיון בכך .והש״ך (חי״מ סי׳ תכח ס״ק א)
כתב ליישב דמש״ב שם מרן לתאבון מצוה
להצילו ,היינו שאינו חובה .ולכן ביר׳ד כתב מרן
<בס״א) וגם הרמ״א (בס״ב) שאינו חייב לסייע
ולפדותו ,אך אה״נ מצוה לפנים משורת הדין
איכא .ע״כ .אך לכאורה גם זה לא מסתדר עם
חו״מ ,שכתב מרן שאסור לעמוד על דמו ,הוי
אומר שחייב להצילו ,וצ״ע ].וע״ע לעיל (אות יא)
בשיטות הפוסקים ,שהעובר לתיאבון מצוה
להצילו ,שכן דעת תום׳ ע״ז ב״ח ,גר״א ,ועוד.
וכין כה וכה גם לדעת התום׳ ודעמייהו כל
דבריהם באו רק בעבר כמוע פעמים,
ואילו לפני המסורתי יש לפניו גם היתר ובוחר
באיסור רבות אין ספור ,וכל כה״ג חשיב
להכעיס ,וכנ״ל בש״ע (יו״ד סי׳ תא ס״& ,והרי
שלכו״ע דין המסורתי הוא שאין מצוה להצילו.

שדעת שו״ת בנק ציון החדשות (סוף סימן

«> שיהודים מסורתים דין תינוק שנשבה
יש להם ,והחזיקו אחריו בשו״ת שרידי אש (ח״א
סימן יא אות יב) ובשו״ת חלקת יעקב (יו״ד סי׳ טח
אות יב> .מ״מ רבו החולקים עליהם ,וכן עיקר
וכאשר התבאר בשו״ע המרות (שער חשמחח עט׳
שדמ אותיות יד,שת עיק שם ,ובר מין דין אף אם
דין תינוק שנשבה עליהם ,הרי התבאר לעיל (אות
כד) דאף חילוני דדין תינוק שנשבה“עליו ,מ״מ
אץ בו חיוב ואהבת לרעך כמוך ,מכח ס״ם ,וק״ו
במסורתי שבו עוד מצטרף ספק נוסף שמא
כסוברים שאינו תינוק שנשבה ,ועל כן אין בו
חיוב ואהבת ותסב עשיית חסד.
כרי לקרבם

ואולם

משום דרכי שלום וכדי לקרבם הרי
ראוי לעזור ולסייע להם ,ולגלות להם

אהבה ואחוה כדי שנוכל להשיבם אל צור
מחצבתם וכדלעיל.

אהבהגוי

ט* א .כתב לחדש בספר הברית (ח״ב מאמר יג
לאורן■ כל חמאמר וכגון פרקים א,ב,ג,ח) כי
חיוב ואהבת הינו גם על גוי .וכיון שחידוש וה
גדול עד מאוד ,על  pאמרתי להביא את וצרף
דבריו ,על מה אדניו מיוסדים .והנה פתח שזו
סברא ,שהשכל מורה שיש לאהוב את כל בני

האנושות אשר עוסקים בקיום העולם .וזאת
לאפוקי בא שאם אינם עוסקים בקיומו ,וכגון
הרוצחים הגנבים והנואפים ,הרי שעליהם אין
חיוב זה .וביאר (פרק ת) דהיינו דכתיב ואהבת
לרעך כמוך ,ואילו חיוב זה היה רק לישראל,
היה לכתוב לאחיך ,או לבני עמך ,ורעך היינו

שלחן ערוך המדיח  -ב :הלוי ,אסי אבן יולי ( )33 {)33עסוד סס 126הודפס ע״י הכוה אוצר החכמה

*

קב

«a*1
סימן ב סמיף ט

למי שהוא כמוך העוסק בישוב העולם בין
ישראל ובין גוי .וראיה לכך מתוך שלא מצעו
שחז״ל דרשו כאן למעט גוי ,כמו שמצעו גבי כי
יגוף שור איש את שור רעהו ,שאמרו בפרק שור
שעת דלא בנגח שור מצרי .ומצעו שגוי נקרא
רע (שמואל ב,סו) חושי הערכי רעה דוד .והראה
שכ״כ ר״ח ויטאל בשערי קדושה (ח״א שער ח)
וז״ל ,ויאהב את כל הבריות אפילו גוי .וכן
מפורש בתנא דבי אליהו (פט״ח לביאור הרב
זיקוקין דנורא .ועוד (בפרק  0הביא ראיות לכך
מאבות (פרק ב> רבי אומר איזוהי דרך ישרה
שיבור לו האדם ,כל שהיא תפארת לעושיה
ותפארת לו מן האדם .ע״כ .ואמר מן האדם ,ולא
מן עמו ,לפי שצריך שיהיו תפארת לעיני כל חי,
גם לגויים .וכן באבות »״& חביב אדם שנברא
בצלם ,ואדם הינו גם האומות .ותוכיח הסיפא
שאמר ,חביבין ישראל שנקראו בנים למקום .וכן
פירש התוספות יו״ט .וכן גרסען (בפרק היח קורא
ברכות יז ע׳׳א> מרגלא בפומיה דאביי לעולם יהא
אדם מרבה שלום עם כל אדם אפילו לעכו״ם
—בשוק ,כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה.
אמרו עליו על ר׳ יוחנן בן וכאי שלא הקדימו
שלום מעולם אפי׳ עכו״ם בשוק .ובראשית ספר
חרדים (פרק ח) כתב ז״ל ,פה צפת היה הרב ר׳
יוסף סראמסי רבו של הרב ר׳ דור בן זמרא,
שהיה משים שלום תמיד בין איש לאשתו ובין
אדם לחבירו בישראל ,ובין הגוים עשה גם כן,
וזכה לראות את אליהו הנביא .ע״כ .והרי שדזז״ל
קרבו הגוים ,וכללו אותם באהבת רעך .עכת״ד.

דברי הראשונים
ב .ונוראות גפלאתי על דבריו ואישתמיט
מינה דברי הרמב״ם (חלכות דעות
פרק י חלבת ה בגוף מצוה זו וז״ל ,מצוה על כל
אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו

המתת

שנאמר ואהבת לרעך במוך .עכ״ל .ומפורש
דדוקא בישראל ולא גויס .והכי הוא לו עוד
בספר המצוות (עשה רו) וז״ל ,היא שצונו לאהוב
קצתנו את קצתנו כמו שנאהב עצמנו ,ושתהיה
חמלתי ואהבתי לאחי ,כהמלתי ואהבתי לעצמי.
עכ״ל .הרי שאחי בדוקא .וכ״כ הרמב״ם במנין
המצוות הקצר (עשח רו) וז״ל ,לאהוב כל אדם
מבני ברית שנ׳ ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל.
ומפורש דחיוב וה לאהוב בני ברית היינו ישראל
דוקא1 .כ״כ עוד (הלכות אבל פי״ד ה״א) הרי הן
בכלל ואהבת לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה
רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אתה אותן
לאחין בתורת ובמצוות .עכ״ל .והכי כתב בספר
הבתים (סי׳ רז) ת״ל ,לר״ם ציונו לאהוב קצתנו
לקצת כמו שנאהב עצמנו .ושתהיה חמלתי
ואהבתי לאחי שהוא טרתי וכו׳ .עכ״ל .והרי
שפירש דדוקא לאהוב אחינו מדתנו דת ישראל.
וכן כתב החינוך (מצוה רמג) וו״ל ,לאהוב כל אחד
מישראל אהבת נפש ,כלומר שנוזמול על
ישראל ועל ממונו .עכ״ל .וזו כוונת ספר מצוות
קטן (מצוח ח) וז״ל ,לאהוב אח חבירו ,דכתיב
ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .ובאומרו זזבירו
כוונתו לעם ישראל[ .כמו שפשוט ,וגם בחינוך
הנ״ל את״כ נוקט פעמים רבות את המילה
חבירו ,וביאר להדיא בנ״ל שכוונתו לישראל
דוקא ].והכי הוא בריש שו״ח מהרי״ל (סימן א)
דכתב וו״ל ,גבי אהבה כתיב בהו בישראל
ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .וממשיך ,שאהבת
ת״ח יש בה יתר אהבה ,וז״ל ,ולכה״ג אתא קרא
להוסיף בהן [בת״ח] אהבה על שאר בני ברית.
עכ״ל .הא שאינם בני ברית ,אין חיוב אהבה
בהם .וכן בעל הטורים (ויקרא כי תצא ס ביאר
שרבית הכותי מותר ,ולא אמד כן בגזל ואבירה,
כמו שאמרו גזל הכותי אסור ,מפני שהרבית הוא
נותן מדעתו ,לא נאסר אלא מצד האוזוה והחסד,
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כמו ®!אמר ואהבת לרעך כמוך .עב״ל .והרי
שואהבת אינו חיוב על גוי ,רק על ישראל רעך.
וכ״כ הרמב״ן על התורה (דברים כג,ט וז״ל,
וביאר כאן שיהיה רבית הנכרי מותו ,ולא הזכיר
בן מזל ובגנבה ,במו שאמרו (ב״ק קיג ע״ב> גול
גוי אסור ,אכל הרבית הוא נעשה לדעת שניהם
וברצונם ,לא נאסר אלא מצד האהוה והחסד,
כמו שצוה ואהבת לרעך כמוך ,וכמו שאמר
השמר לך סן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגד.
ועל כן אמר למען יברכך ה׳ אלהיך< ,י חסד
ורחמים יעשה עם אחיו כאשר ילונו בלא רבית,
ותחשב לו צדקה .עכ״ל .ולהדיא שעל אהבה
וחסד נתחייבנו רק עם אחינו ישראל ,ועל כן
באיסור רבית שבא מכח האהבה בחסד,
נתחייבנו לפרוש רק מישראל ,שעליו אט מצווים
על אהבה מדכתיב ואהבת לרעך ,ולא בגוי.
והכי הוא להדיא בספרא (קדושים פרשת ג פרק
ח) והיה לכם הגר הגר אתכם ,ואהבת לו
כמוך ,כשם שנאמר לישראל ואהבת לרעך
כמוך ,כך נאמר לגרים ואהבת לו כמוך ,כי גרים
הייתם בארץ מצרים .עכ״ל .והכי הוא במדרש
פסיקתא זוטרחא (ויקרא קדושים ד״ח כאזרח מכם)
ובילקוט שמעוני (סי׳ וזריז ד״חכאזרוו).

בעוד דוכתי טובי דרעך היינו ישראל ,ולדוגמא
בעלמא הכי מפורש ברמב״ם (הלכות רוצח
ושמירת הנפש פרק ד הלכה יא) וז״ל ,אבל הגוים
שאין בתינו ובינם מלחמה ,ורועי בהמה דקה
מישראל ,וכיוצא בהן ,אין מסבבים להן המיתה,
ואסור להצילן אם נטו למות ,כגון שראה אחר
מהן שנפל לים אינו מעלהו ,שנאמר לא תעמוד
על דם רעך ,ואין זח רען .עכ״ל .והרי להדיא
שדעך היינו לאסוקי גויים ורשעים.
ועתה ראיתי שכ״כ השד״ח (ח״ח דף 302
סוע״א) שרעך היינו לאפוקי עכו״ם,
ושכ״כ הרא״ם (שמות כא,לח) רעהו ולא נכרי,
והביאו הפמ״ג (א״א קנו ד״ח נסתפקתי) .ושכן
מבואר בסה״ם (ל״ת רסח) ובחינוך (יתרו לח>
דרעך הייט אחיך .ואולם חדשות הגיד מרבדי
רבנו בחיי (יתרו שמות כ,יב> על הפסוק לא תענה
ברעך עד שקר ,דכתב לא אמר אחז כמשפט
הכתובים ,מכאן שהזהיר אפי׳ בעכו״ם .ע״כ.
ותמה על כך ,דבכל מקום ממעטינן עכו״ם
מלשון רעהו .ושבספר אמרי הצבי (פרק ד אות טז,
דף פד ע״ר מדפי תספר) יישבו .ועוד ציין לפמ״ג
(סימן תרד טט״ק א) שנראה שמסתפק אם רעך
ממעט עכו״ם ,ושכן הבינו כוונתו בספר המקנה
(דף צב ע״ג אות מו) ובספר ארחות חיים (דברעזיאן
סי׳ תרד סוף אות ב) ואולם כתב הרב שד״ה דססקו
נפשט מאלו דברי הדמב״ם והחינוך .ועע״ש.
ועוד דיבר בכך (ח״ת דף  305ע״א) ע״ש .וע״ע
בגנדי חיים (פאלאג׳י מע׳ ש סי׳ צו) ובגנזי יוסף
(פאלאג׳י סי׳ קז אות ד) ובשו״ת בית שערים (או״ח

לרעך חייט ישראל
ג*1.כל הט ילפי הכי ,משום שלרעך הכתוב
בפסוק ואהבת לרעך נמוך ,היינו
לישראל דוקא .והכי כתב להדיא הכא לענין
ואהבת לרעך כמוך הרס״ה (סנהדרין דף נב ע״ב)
ודיל ,ומפרקיגן אמר קרא ואהבת לרעך כמוך,

סימן סט).

רשע שנתחייב מיתה אתה וזייב לחור אחר זבותו
לברור לו מיתה יפה .עכ״ל .והדי שכל מקום
שכתוב רעך .היינו ישראל ,ועל כן מפרש כאן
ואהבת לרעך כמוך היינו לישראל .וכן חזינן

ואחל עלות כל זאת ,תגדל התימה עשרת
מונים צל הרב ספר הברית ,איך
אישתמיט מינה דברי הרמב״ם והחינוך
המפורשים במקומם ובשערם על דין זה .ומה
שאמר שלא מצינו כן במדרש ,הן הלא הראנו

וכל היכא

דכתיב רעך משמע ישראל ,ואפי׳
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המתת

דהכי הוא במן המובחרים שבמדרשים הלא הוא
הספרא ,ובעוד מדרשים נוספים .וגס רעך

שבסוף הספר סימן יב ד״ה וכספר שערי קדושה) שאץ
ראיה מדברי השערי קדושה ,לפי שי״ל דשם

מפורש דהיינו ישראל ולא גוי .וראיותיו כל

מיירי בביאור מדרגה החסיד ,ולא מדינא .ע״ב.

רואה ידחם בקל ,שכולם דבך חסידות אשר
ראוי להגדיל המעלה ולהראות חיבה לגוים ,ועל

ועתה ראיתי שעמדו על כך גם בספר בין אדם

לחבירו חלק לא תשנא (עמי  )155והביאו שכ״כ

כגון דא אפשר עוד להוסיף ראיות רבות מדברי

הגר״ח קגייבסקי שליט״א בספרו השם ארחותיו

חז״ל שמצינו במעלה זו לכבד ולהוקיר את

(אותיות ז,רס

והוא חיבור על ספר ארחות חיים

הגויים ,אך אץ מכאן שום ראיה שיש חיוב

להרא״ש ,וסיים ,שכל ואה שלא כמו שכתב

אהבת גוי ,ולא קרב זה אל וה כל הלילה .ומה

בספר הברית .ועוד הביאו שכ״כ המהרש״ם

שהביא מספר שערי קדושה (ח״א שער ח) הן הלא
דבריו באו שם משום חסידות גרידא ,ואינם דין,
וכאשר כל שער זה סובב הולך בבאור מדרגת

בחיבורו תכלת מרדכי על ההורה
על הפסוק זה ספר תולדות אדם) וכתב ,נ״ל כי הנה

(פרשת בראשית

רעך נקרא מי שעמך בתורה ובמצוות ,והיינו
ישראל כשר ,אבל חסידי אומות העולם ,אינם

החסיד.
שלב ראיתי שכ״ב לדחות את אלו דברי ספר
הבריח בספר משפטי השלום (פרק יגסעיף
ה"ושכ״ב הרמב״ס בהלכות דעות ,ובהלכות

דוד (ספר צוואה והנהגות לבניו) ת״ל ,את שאינם
בני ברית ,כל שאינו שונא לישראל ,אין לי עליו

בישראל.

שום טינא בלב ,וכאשר הזהירונו חז״ל על זה.

ושהאחרונים דחו את ראיותיו של ספד הברית
(ולא ידעחי אל מי כוון] .עכ״ד .וכ״ב בספר

ואץ לי שום שנאה על שום איש ,דק למי

אבל,

והחינוך

לרעך כמוך

הנ״ל,

דדוקא

(חלק ואהבת לרעך בקת׳ הביאורים
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בכלל .ועוד הביאו שכ״כ האדד״ת בספרו נפש

שנצטוינו מרבותינו לשנאותו .עכ״ל .לאסור
דשונא לא שונאים ,אך גם לא אוהבים.
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סיטן ד סעיף לא

קידומי אמה בלא ראיה

לא .אסור לאדם שיקדש אשה עו -שיראנה .ונתנו חז״ל טעם בדבר,

שמאיזה בה דבר מגונה ותתגנה עליו נלאחר הנישואין] ,ורחמנא
אמר ואהבת לרעך במוך .אולם טצוה זו היא הסתכלות יחידה כדי
לראות אם אינה מוצאת חן בעיניו .וראוי ונבון למעט כמה שיותר
בפגישות בין משודכים קודם נישואיהם ,כדי שלא יבשלו בשום דבר
עבירה.
בעלי חיים באדם מתוך ק״ו ,שאם ההורה אמרה
לאסור משום צער בהמה ,ק״ו שיש איסור משום
צער אדם .וכן שמשום הפסד ממון קיים גם
באדם .ועומדים עמו סיעת פוסקים ראשונים
ואחרונים וכאשר נאספו (לעיל שם) .ואף
החולקים המה באו בטענה שהק״ו אינו טוב,
היות חש לחלק בין אדם שדעת לו ,לבין בהמה
שאין לה דעת ועל כן חסה עליה התורה .אך
לעצם הדבר שבא בתורת ק״ו לא פליגי דשפיר
 xml,למילף ,וחזינן דשפיר דמי למיעבד ק״ו.
אולם עדיין יש לחלק לסי שיסוד בניית ק״ו
הוא דרישת טעמא דקרא ,שבלא הבנת
הטעם בודאי שלא שייך ק״ו ,וכמו שהרשב״א

שם ביאר טעמא דקרא משום צער והפסד ,ואמר
שאם בבהמה אמדו כן ק״ו שבאדם ישנם טעמים
אלו .וא״ב באנו לסוגיא אי דרשינן טעמא דקרא,
ולחומרא נקטינן דשפיר דרשינן ,וכאשר התבאר
לעיל (סימן ג סעיף ו בתעדח) .והרשב״א ודעימיה
הנ״ל למדו לחומרא ,וא״ב שפיר דמי .משא״ב
בנידו״ד שבאים אגו להקל מכח ק״ו ,ואמרנו
שאם סטור הוא מעשיית חסד משום מניעת
רווחו וכדו׳ ,ק״ו שמשום חשש הכשלות
בעבירה יפטר .אך אחר שזה יצא לקולא ולקולא
לא דדשינן טעמא דקרא ,שוב ליכא ק״ו ,סוף
דבר אני נבוך ,וכאשר יראה הרואה שנלאתי
למצא הפתח ,וישאלו מורי הוראה והמה יכריעו.

לקרש אשת ער שיראנה

לא♦ א .איחא בקידושין מ־ף מא ע״א) אמר רב
יהודה אמר רב ,אסור לאדם שיקדש
את האשה עד שיראנה ,שמא יראה בה דבר
מגונה ותתגנה עליו ,ורחמנא אמר (מקרא יט,יח)
ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל הגמרא .ופסק כן
הרמב״ם בפירוש המשניות (קידושיו 9רק ט וז״ל,
מן הכללים אצלינו ,לא ישא אדם אשה עד
שיראנה .שאנו חוששין שמא לא תמצא חן
בעיניו ,חעמור עמה ,והוא אינו אוהבה ,תה
אסור ,לאמרו יתעלה ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל.
וכן פסק עוד במשנה תורה (איסו״ב פרק כא הלכה

& ועוד לו (אישות פ״ג חלכח יט> וכן פסקו הרי״ף
(קידושין דף סז ע״א מדפיו) והרא״ש (קידושין פ״ב
סימן א) והראב״ן (קידושין ד״וז איו האיש מקדש)
העיטור (ערך ק ד״ח תחלק השני) המאירי (קידושין

דף מא ע׳יא ד״ה המשנה הראשונה) הארחות חיים
מלוניל (הלכות קידושיו אות ו) כלבו (סימן עת ד״ח
מצות שיחיה) רבנו ירוחם (דף קפז ע״א ד״ח החלק
שלישי) ספר מצוות גדול (עשץ מה ,ולאוץ קכו)
הסמ״ק (סי׳ קפג) החינוך (סי׳ קפח ד״ה כשאירע)
ובשו״ת מהרי״ק (סימן קסו) וכ״ב הב״י (אח״ע
סימן כא אות ג ,ועוד שם ריש סימן לה) ובשלחן
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שער אהבת הבריות-הלבה

ערוך (אה״ע סימן לה סעיף ב) וו״ל ,ודווקא שאין
ביכולתו לקדש ע״י עצמו ,אבל כשאפשר לו
לקדשה בעצמו ,אסור לו לקדש ע״י שליח .וכך
אמרו חז״ל אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה,
שמא ימצא בה דבר מגונה ותתגנה עליו,
ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך .ולכן כשאינו
מכירה אסור לו לקדש ע״י שליח ,כשאפשר
לקדשה בעצמו .עכ״ל .וכן פסקו האחרונים ,ואין
בזה מי שחולק.
איסור או חסידות

ג .ליש לעיין אם הלשון איסור כאן הוא איסור
או חסידות .לפי שנודע בשער בת רבים
שפעמים הלשון אסור אינו איסור כי אם
הסירות .וראה בזה בספר שו״ע המרות (שער
תשמחה הלק תחלכה סי׳ ג סעיף א אות ג עמי רצח)
ועוד (שער הגאוה חלק החלבה סימן א סעיף ג אות ד

המרות

«<

שא

אסור לקדש אשה עד שיראנה ,היינו דבר הראוי,
ואינו איסור ,אך שוב דחה ואת וכדלקמן (אותיות
ג,ז) .וכ״כ בשו״ת עטרת פז ןח״א כרך ג חו״מ סימן

ג הערה א) לגבי הלשון אסור ,שפעמים אינו
איסור רק דבר הראוי ,ע״ש באריכות רבה מפי
ספרים וסופרים ,ואחת מראיותיו היא מנידר״ד,
דלשון אסור כאן אינו איסור גמור ,וכמש״ב
בשו״ת גוב״י (מחדו״ק אח״ע סימן עוץ .ועע״ש
באורך.
אך זאת יש לסייג כי בעלמא המילה אסור היא
דין .אא״כ הכרח יש לכך ,והרי שאז נאמר
דאינו חיוב אלא חסידות—.וכמבואר בשו״ע
המרות (שער השמחה חלק החלבה פרק ג סעיף א אות
ג ובהערה עט׳ רצה) .ועל  pעלינו לתור ולחפש אי
מה שאמרו כאן אסור לקדש אשה עד שיראנה,
הוא איסור גמור .או דבר הראוי והנץ לעשותו,
אך אינו איסור ממש.

n!r-׳

עד ,וסעיף יד אות ב עט׳ קו) דפעמים המילה
אסור היא אינה חיוב בי אם חסידות .וכ״כ הבא
לענין נידו״ד התורה תמימה (ויקרא פרק יט הערה
קכס וז״ל ,ואמת שמצינו כ״ס בש״ם הלשון
אסור שאינו אסור ממש אלא רק מדת חסידות
יש בזה .כמו אסור להסתכל בפני אדם רשע,
ומתבאר במגילה (כה ע״א) דאין זה מצד הדין
ממש ,מדשאלו לריב״ז במה הארכת ימים,
והשיב מימי לא נסתכלחי בדמות אדם רשע .ואם
היה זה מצד הדין מאי רבותיה .וכן אסור
להסתכל בבגדי צבעונין של אשה (ע״ז ד״כ ע״א),
וכן הא דאסור לעשות שותפות עם העובד
כוכבים ,שאין זה אלא מדת חסידות ,כמש״ב
התום׳ (ריש בבורות ד״ב ע״ב) ור״ן (ספ״ק דע״ז) ,וכן
הא דאסור לקדש בתו קטנה (קדושין דף מא ע״א)
כמש״ב הרמב״ם (פי״ג הי״ט מאישות) ושארי
פוסקים ,שאין זה רק מצות חכמים .ועוד לשונות
באלה .עכ״ל ,ועל כז סבירא ליה דמה שאמרו

איסור גמור

« .לכאורה

לשון הגמרא (קידושין מא ע״א)

מורה שכאן הוא איסור גמור.
שהרי על דברי המשנה האיש מקדש בו
ובשלוחו ,אמרה הגמרא ,דמצוה בו יותר
מבשלוזזו .ואיכא דאמרי בהא [לקדש על ידי
שליח) איסורא גמי אית 3ח ,כררב יהודה אמר
רב ,דאמר רב יהודה אמר רב ,אסור לאדם
שיקדש את האשה עד שיראנה ,שמא יראה בה
דבר מגונה ותתגנה עליו ,ורחמנא אמר ,ואהבת
לרעך כמוך .עכ״ל הגמרא .וא״כ כאן הגמרא
פירשה שכוונתה שהוא איסור גמור ,ובאה
לאפוקי מהלישנא קמא שאמרה שמצוה בו יותר
מבשלוחו ,תזאיכא דאמרי סבירא להו דאינו כן,
אלא הוא איסור ממש ,ולא רק מצוה .וכ״כ
להוכיח הכי בספר תורה תמימה (ויקרא יט,יח
חערחקכג).
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סימן ד סעיף לא

ראשונים
וכן מבואר במאירי קידושין גרף טא עמוד א ד״ח

אמר חטאירי) וז״ל ,אמר המאידי ,האיש
מקדש ,פירשו בגמרא ,שמצוה בו יותר
מבשלוחו .ולא עוד אלא שנדנוד עבירה יש למי
שמקדש ער שיראנה קודם קידושין .ושאם מכיר
בה ושאינה נאותה לו לא ישאנה .ונוח לו בכך
משישאנה וימאסנה אחר כך .וכו׳ .ובאשה מיהא
בשמקדשת עצמה ,אין נתור עבירה
כשמתקדשת על ידי שליח ,שאין הוששין שלא
יהא הבעל מוצא חן בעיניה ,שהכלל מסור
בדיניו ,איתתא בכל דהו ניחא .המצוה על ידו
שכרו מרובה ,ועל דק מה שאמרו בצרכי הנאת
שבת רב ספרא מחק רישא ,רבא מלח שיבוטא.
ואע״ס שאינה מצוות על פחה ודביה ,מכל
מקום המצוה נעשית על ידה .ועוד שאע״׳ם שאין
בה עשה גמור אינה נפקעת ממצחז לגמח.
ואע״ג ז־אינא איסורא למדיה על שמקדשה על
יח שלוחה ,מכל מקום לאו איהו גחם .עכ״ל.
ולהדיא דאיכא איסור לדידיח .וכן משמע בח״ף
(דף טז ע״א) שהעתיק את כל לשק הגמרא בהא
איסורא נמי אית בה .וכן הוא ברא״ש (קידושיו
פ״ב סימן א) וכן פשטות לשון הראב״ן (קידושיו
ד״ח אין האיש) דכתב ת״ל ,אין האיש מקדש את
האשה עד שיראנה .עכ״ל .וכן בספר העיטור
(אות  Pערן קידושין דף עו עטוד ב) וז״ל ,הח׳ השני
ענין הקונה ושלוחו האיש מקרש בו ובשלוחו
ובר׳ ,א״ר יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו ,אבל
ברישא איסורא נמי איתא כדר׳ יהודה א״ר
דאמר רב יהודה א״ר אסור לאדם שיקדש את
האשה עד שידאנה וכד .עכ״ל .וכ״כ הארחות
חיים (קידושין אות ו) וז״ל ,ולא יקדש אדם אשה
עד שיראנה .וכן אין ראוי לאיש לקדש קטנה.
עב "ל .וכן הכל בו (סימן עח ד״ח מצות) כתב כנ״ל,
ובן הסמ״ק (מצות קפג> כתב ולא יקדש אדם אשה
־שלחו עררך המדות ־~ב :הלוי ,אסי  pNיולי ( )33( )33עמוד מס
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עד שיראנה ,ומצוה לקדש בו יותר מבשלוחו.
עכ״ל .וכן בשד׳ת מהח״ק (סימן קסו ד״ח לטח זת)
כתב לגבי אב שציוה על כט שלא ישא את
בחירת ליבו ,שאינו צדק לשמוע לו משום
כיבוד אב ואם ,ובין טעמיו ביאר דקרוב הדבר
בעיני להיות כמצוה לעבור על דבח תורה ,שהרי
“«€מרו רבותינו ז״ל ,אסור לאדם שיקדש אח
האשה עד שיראנה .אלא שעכשיו הותר פן
יקדימנו אחר ,כמו שכתבו התוספות והפוסקים.
הח שהקפידו שיקוז אשה אשר יחפוץ בה,
ותמצא חן בעיניו וכד .עכ״ל .ונפסק בש״ע (יו״ד
ס״ס רט) .וע׳ בשו״ת משפט כהן (סימן קמז הערות
על חשדי חמד) דכחב וו״ל ,ואידך טעמא הוא
משום דהוי כלעבור ע״ד תורה דאסור לקדש את
האשה עד שיראנה ,אלא שהתירו משום שלא
יקדמנה אחר ,הנה ודאי גם מהח״ק ז״ל עצמו
לא קרא הא מילתא כ״א נדנוד עבירה ,אלא
שלענין כבוד אב ח אפי׳ נדנוד עבירה להדחות,
והתם טעמא אחחנא איכא ,שהח אתה ואביך
חייבין בכבודי ,ואפי׳ אמר לו אביו לעבור על
מצוה קלה דדברי סופחם ,אין לשמוע לו ,אע״ג
דהא כבוד אב דאוחיתא ,מ״מ כיון דהוא חייב
ג״כ בכבוד המקום ,אין לחוש כלל על צוואתו
בזה .עכ״ל .והח שלומד במהח״ק שאף שאינו
איסור גמור ד״ת ,מ״מ איסורא מיהא הוי[ .וע״ע
גבי המהח״ק בשו״ח ציץ אליעזר (חי׳ע סימן עח)
ועוד לו (חט״ו סימן לד) ובשו״ת יבי״א (ח״ח יו״ד

סימןכב) ולהגאון רבי יצחק יוסף שליט״א בספר
חופה וקידושין (פ״א סעיף ח)] וכן מבוארת דעת
הגאון רבי יצחק הלוי איש הוווויץ מחותנו של
הנוב״י ונדפסו דבחו בשו״ת נוב״י (קמא סימן עו
ד״ה גם לפ״ז) דהוי איסור גמור .וגם בתשובת
הנוב״י (קמא סימן עז ד״ח וטח שכתב טמה) מסכים
שהוא איסדד ,רק שיש לו אופני היתר ,כשא״א
לקדשה בעצמו ,או מחמת צניעותה .ועוד הוסיף
3חודפס ע״י תכגת אוצר חח---------------------- a
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שאם גומר בדעתו שהוא מרוצה אפילו ימצא בה
דבר מגונה אץ כאן איסור ,וא״כ איסור זה
בדעתו תלוי ,ולכך לא אמרינן בזה אץ שליה
לד״ע .עכ״ל[ .ולסוס דיהטא לכאורה קשה
שהאיסור אינו תלוי בדעתו ,כי דעתו עושה
גמירות דעת ,אך לא מסלקת את האיסור שמא
ימצא בה דבר מגונה ,והרי שאז אע״פ שהיתה
גמירות דעת מ״ס יגיע לעבור על ואהבת לרעך
כמון ,שמפני כך אסרו חז״ל לקדש אא״ב
יראנה .וצ״ע .וע״ע שו״ת משנה הלכות (חי״ב
טיטן שכט) ].וכן משמע בשו״ת שואל ונשאל
(ח״א אח״ע סימן לז ד״ה ואס משוס ,ובסוף מתשובה)
דהוי איסור .וכן בח״ה (אח״ע סימן ד ד״וז ומה

שחוכיוז).

הסוברים ראוי
דסב״ם

ד .ומאידך גיסא כתב הרמב״ם (אישות פ״ג
הלכת יט) שהוא דבר הראוי וז״ל,
וכן האיש אין ראוי לו שיקדש קטנה ,ולא יקדש
"אשה עד שיראנה ותהיה כשרה בעיניו ,שמא לא
תמצא חן בעיניו ,ונמצא מגרשה או שוכב עמה
והוא שונאה .עכ״ל .והרי שכתב לשון אין ראוי,
אלמא דאינו איסור ,כי אם דבר הראוי[ .אולם
הלחם משנה במקום כתב ,ומה שכתב מצוה
שיקדש וכד ,י״ל דאיירי אפי׳ □שמכירה .ולקמן
שכתב איסור הוא כשאינו מכירה .עכ״ל .והרי
הבין בלשון הרמב״ם שהוא איסור .והיינו
דלומד דמש״ב אץ ראוי היינו על רץ קידושי
קטנה ,אך לענץ לקדש בראיה כתב "ולא יקדש"
דהיינו שהוא איסור ].וכ״כ עוד הרמב״ם
(איסו״ב פרק כא חלכח ט וו״ל ,והדברים האלו
אסורין בחייבי לאוין ,ומותר להסתכל בפני
הפנויה ולבדקה כץ בתולה כץ בעולה ,כדי
שיראה אם היא נאה בעיניו ישאנה .ואין בזה צד
שלחן ערוך המדות  -ב :הלוי,
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איסור ,ולא עוד אלא שראוי לעשות כן ,אבל
לא יסתכל דרך זנות ,הרי הוא אומר ברית כרתי
לעיני ,ומה אתבונן על בתולה .עכ״ל .וא״כ גם
כאן מבואר דס״ל דהוא דבר הראוי ,ואינו חיוב
גמור .ואין להשיב על כך ממה שכתב הרמב״ם
בפירוש המשניות קידושין (פרק ט וז״ל ,מן

הכללים אצלינו ,לא ישא אדם אשה עד
שיראנח .שאנו חוששין שמא לא תמצא חן
בעיניו ,ויעמוד עמה ,והוא אינו אוהבה ,וזה
אסור ,לאמדו יתעלה ואהבת לרעך כמוך.
עכ״ל .והרי שכתב אסור .כי כתב לשון אסור על
מי שעומד עמה והוא אינו אוהבה ,ולא על הרץ
לשאת אשה בלי שיראנה ,שעל דה כתב לשון
לא ישא ,ולהמס־אר במשנה תורה כוונתו לא
ישא לכתחלה ,ואינו איסור .ויתר על כן הביא
את אלו דברי הרמב״ם המאירי (קידושין רף מא
ע״א) בזה״ל ,אמד הד״מ ,העיקר אצלנו שלוחו
של אדם כמותו ,והביאו ראיה על זה מאמרו,
ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל .והנה התיר
שחיטת כל הפסחים לאחד שיהיה ש״צ .ואע״פ
שזה מותר הוא ,הטוב אצלנו שיקדש האדם
בעצמו יותר משלוחו ,לפי שמעיקרנו שלא ישא
אדם אשה עד שיראנה ,אולי לא תיטב בעיניו,
ותעמוד עליו ,ולא יאהבנה ,וזה אסור לאמרו ית׳
ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .והרי כאן כתב
במפורש שמותר הוא ,אך טוב שלא יעשה כן,
[וגם מבואר כפירושנו לעיל ,דמש״כ "אסור"
קאי על היכא שעומדת עמו ואינו אוהבה] .וע״ע
להלן (אות ח) בדעת המאירי ובדעת הרמב״ם .וכן
הוא בספר החינוך (מצות קפה) דכתב ח״ל,
והתירו זכרונם לכרכה להסתכל בפני פנויה ,למי
שמסתכל בה לדעת שישא אותה לאשה ,אם
תהיה נאה בעיניו .וגם אמרו שראה לעשות כן,
שלא ישא אדם אשה עד שיראנה ,כדי שלא יבוא
לגרשה אחר כן אם תתגנה בעיניו .עכ״ל.
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טור 1ס׳׳ע
ת .והעתיק את לשון הרמב״ם הנ״ל (איסו״ס

להלכה הטור (אח״ע סימן בא) וכן
פסק מק בש״ע (אה״ע סימן בא סעיף ג) וו״ל,
מותר להסתכל בפנויה לבדקה אס היא יפה
שישאנה ,בין שהיא בתולה או בעולה ,ולא עוד
אלא שראוי לעשות ק .אבל לא יסתכל בה דרך
זנווגעכ״ל.

ברם תקשי טובא דמאידך גיסא כתב הטור
(אח״ע ר״ס לח) וז״ל ,אבל אס אפשר לו
לקדשה בעצמו אשור לקדשה ע״י שליח ,אא״ב
מכירה ,שמא אחר בן ימצא בה דבר מגונה
ותתגנה עליו .עכ״ל .וכן פסק מק בש״ע (אח״ע
ר״ס לח) .והרי שכאן כתבו לשון אסור אם אפשר
לו .והב׳״י במקום ביאר אח דברי הטור וו״ל,
ודקדק רבינו לכתוב אם איפשר לו לקדשה
בעצמו ,לומר ראם אי אפשר ,כגון שהוא במקום
רחוק ממנה ,ואי אפשר לו לילך למקומה
לראותה ,או שהיא כבודה בת מלך פנימה ,ואין
אדם יכול לראותה ,לא יניח מלקדשה בשביל
זה ,דלא אמרו אסור אלא חיכא ראיפשר.
עכ״ל .והרי שהוא איסור גמור אם אפשר
לראותה ,ואינו דבר הראוי בלבד .ולכאורה
הדברים סותרים.
ולאור אלו דברי הב״י נראה דסש״ב ראוי,
היינו מפני שאינו איסור גמור ככל
מקום שנאמר אסור ,שפירושו שאסור אף אם
אינו יכול בלאו הכי ,אלא הבא קיל איסורו שכל
שאץ דרך אחרת יקדשה אף אם לא יראנה ,ולכן
לא יכל לכתוב שחובה להסתכל עליה ,אחר
שאינו איסור גמור .והרי יוצא שהדין להסתכל
עליה קודם שישאנה הוא מצב ביניים ,בין ראוי
לבין חיוב גמור .ובוה יתיישבו דברי רבינו
ירוחם (דף קפז ע״א) דכתב וז״ל ,האיש מקדש
האשה על ידי שליח כי שלוחו של אדם כמותו,

!•bi

אבל מצות בו יותר מבשלוחו כרי שיראנח ,כי
אסור לקדש אשה עד שיראגה .עכ״ל .ולכאורה
דבריו סחראי נינהו ,דפתח בכך שהיא מצוה,
ומסיים שאסור לקדש עד שיראנה .ולהאמור יש
לומר ראם א״א לו לקדשה דק ע״י שליח מותר,
ואם אפשר אסור .וק יבואו יחדיו גם דברי
הסס "ג (עשין מח) דכתב וו״ל ,וגם אין ראוי
לאדם לקדש אשה עד שיראנה ,ותהיה ישרה
בעיניו ,שמא לא תמצא חן בעיניו ,ותהיה
מגורשת ,או שוכב עמה והוא שונאה .עכ״ל.
והרי נקט לשון ראוי ,ואינו איסור .אך מאידך
כתב (לאוין סימן קבו) וז״ל ,אם נתכוון להסתכל
בה כדי לישא אותה אם תישר בעיניו מותר .וגם
חייב חזא לעשות ק ,כאשר בארנו במצות
קידושין (עשיומח) שאסור לאדם לקדש אשה עד
שיראנה קידושין מא ,א) .עכ״ל .והרי שכאן כתב
שהוא איסור גמור ,וחובה לעשותו .ושכך כתב
בעשה מח הנ״ל .ובדברי הסמ״ג אין הישוב
הנ״ל מתיישב כ״כ ,אתר שכתב להדיא שהוא
חובה .ועל כן יותר נראה ליישבו בלית ברירה כי
מש״כ ראוי כוונתו חיוב גמור .ואף שבודאי
המילה ראוי תמיד היינו דבר שאינו דין גמור,
מ״מ כאן ההכרח לא יגונה אף שלא ישובח,
וכבר היה כן לעולמים וראינו הכי בדברי
המאירי (ברבות דף לא ע״א ד״ח שמחה) דכחב לשון
אינו ראוי על השובר כלים ,עיין בספר שו״ע
הסרות (שער השמחח חלק ההלכוז סימן ו סעיף א
אות ג עט׳ רצח .ואיך שלא יהיה בין לפירוש קמא
או בתרא בזה יבואו דברי הגמרא קידושין (מא
ע״א) שמבואר בה שהוא איסור וכאשר נזכר
לעיל (אות מ וכן מבואר בכמעט כל הראשונים
הנזכ״ל (אותם שהוא איסור.
ומעתה בבואנו הלום ,כן יש לדחוק אף
בדעת הרמב״ם (איסו״ב פרק בא חלבה
ם והחינוך (מצוח קפח) ,דמה שכתבו ראוי ,היינו
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מפני שדיברו בהוראה להסתכל בה קודם
שישאגה ,ובזה לא יכלו לכתוב לשון חובה ,אהר
שאינה חובה גמורה ,וכפי שביארנו הכי את
לשון הש״ע שכתב כן .וכדברי הרמב״ם (אישות
פ״ג חלכח יט) יותר קל לומר כן וכמבואר לעיל
(ריש אות ד בשני חצאי לבנה דברי חרב המגיד)

—שראינו שכן למד ברמב״ם הרב המגיד .למעט
את דברי המאירי שציטט את הרמב״ם בפירוש
המשניות ושם מפורש שהוא היתר .אולם
בפירוש המשניות שלפנינו אינו כן .וגם המאירי
גופיה ס״ל דהוא איסור וכנזכ״ל (אות & וגם לא
נראה שכא לחלוק שם עם הרמב״ם ,ועל כן
נראה דמש״ב הטוב אצלנו ,היינו כלפי חז״ל
שטוב להם שיקדש בעצמו מבשלוחו ,וכיון שכן
תקנו שיקדש בעצמו ,וממילא נהפך זה לאיסור
לקדש ע״י שליח.
ו .וחזי הוית בשו״ת דברי יציב (אח״ע סימן מח)
דעמד על דברי הרמב״ם והחינוך
דכתבו לשון ראוי ,והקשה כאמור ,כי בגמרא
כתוב לשון אסור .ומשני דבגמרא ישנם שני
איכא דאמרי ולאיכא דאמרי הראשון הרי מצוה
לקדש בעצמו ,וא״כ שרי ע״י שליח ,רק מצוה
בעצמו .ולאיכא דאמרי השני אמרה הגמרא
דאםילג_איםורא איכא בעצמו ,ופסקו כאיכא
דאמרי הראשון היות ועסקינן במילתא דרבנן.
ובדעת הש״ע <אח״ע סימן לת) למד שהוא אסור.
אך (שם אות  0מ״מ יליף מדברי הב״י הנ״ל
דהיכא דא״א לו בעצמו דק ע״י שליח ,יקדשה
ע״י שליח ,או כשהיא צנועה ואינו יכול
לראותה ,יקדשה כלא לראותה ,רכל שכן אם
הוא ת*ח וצנוע ויושב אהלים דהוי כאי אפשר
לו לראותה ,ראם משום כל כבודה דידה שרינן
ליה לעבור על הך דאסור לקדשה עד שידאנה,
כ״ש כשהוא בעצמו צנוע ומעלי ולא הסכין
בכואת מעולם ,כל שכן דהוי כאי אפשר[ .ועוד

המלות

שה

נתן טעם למנהגם שאין החתן רואה את הכלה,
רכל האיסור לשאתה הוא שמא יראה בה דבר
מגונה .לא כן במנהגם שסומך אל הוריו שיבדקו
אתהה הדק היטב היטב הדק ,ובפרט שמבינים
הם יותר ממגו .ולגבי פרט וה יש להעיר
מהמאירי (קידושין דף מא ע״א די׳ח אמר חמאירי}
דאחר שכתב שלקדש בלא שיראנה יש בו נדנוד
עבירה ,ושמ״ם אם קדש ע״י שליח קידושיו
קידושין .מוסיף וז״ל ,אלא שאף במקדש על ידי
שליח ראוי לו שיחקור עליה תחלה ,ויבדוק גם
בקרובות ,אם על ידי איוה השתדלות ,כדי
שיכנס בכך מתוך שמחה ,ולא יביא עצמו לידי
חרטה .עכ״ל .והרי שמה שאמרו חז״ל אסור
לקדש אשה עד שיראנה אמור גם בכה״ג ,אלא
דעצה קמ״ל הסאירי רכל מאי דאפשר לתקוני
מתקנינן .אך מ״מ לשיטת הדברי יציב דחשיב אי
אפשר להסתכל בה ,הרי שמצד זה סיעתא
מהמאירי לדבריו ,שבכה״ג יסמוך על הוריו,
דכל מאי דאפשר לתקוני מתקנינן ).עכ״ד.
ז .גם בספר תורה תמימה (הקרא יט,יה הערה
קב& כתב שמדברי כל הפוסקים [וזד ,אינו
וכדלעיל] מבואר דלאו דוקא איסור ממש יש בזה,
אלא ר״ל ראוי לעשות כן ,שכן כתב הרמב״ם
בפ״ג הי״ט מאישות ,ובפכ״א מאיסו״ב ,ובאה״ע
סי׳ ל״ה רק שראוי לעשות כן ,ויותר מזה פסקו
באה״ע שאם א״א כן ,כגון שהוא ברחוק מקום
וכדומה מניעות שונות אין חיוב בזה .והוקשה לו
דאע״ס שמצינו בכמה דוכתי שלשון אסור אינו
איסור אלא ראוי ,מ״מ הכא בנידו״ד א״א לומר
כן .דלישנא קמא אמר דמצוה בו יותר מבשלוחו
ואיכא דאמרי בהא איסורא נ&י איכא .וכפי
שכתבנו לעיל .ועוד הוסיף ראיה לכך שהרי מן
הטעם המבואר כאן אמרו בנדה (דף <ז ע״א) אסור
לשמש המטה ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוך
ושמא יראה בה דבר מגונה וחתגנה עליו ,ופסקו
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שו

המדות

סימן ד סעיף לא

כל הפוסקים שהוא איסור גמור ,וא״כ גם כאן
בהכרח הפירוש הוא שהוא איסור גמור .וגשאו
בצ״ע .עכת״ד .ולאור דברינו אחי שפיר.
ובספר לרעך כמוך חלק ואהבה לרעך (קת׳
הביאורים שבסוף הספר סימן יא) הביא
את דברי התורה תמימה (תג״ל ויקרא יט,יח)
דמדברי הפוסקים משמע שהוא רק "ראוי
לעשות כן" וכדמדוייק לשון הרמב״ם (אישות פ׳יג
הל׳ יט ,ובאיסו״ב פכ״א חל׳ ג) וכן כתב הסמ״ג
(עשין מה) אין ראוי לקדש אשה עד שיראנה,
ושכן הוא בש״ע (אה״ע סי׳ לה) וכן מוכח מהא
שכשאי אפשר רק ע״י שליח שרי .ועוד הוסיף
שכן כתב בספר איילת השחר (קידושין מא ע״א)
והראה הכי מלשון רש״י מ־״ה בהא) דאיגו איסור
נמוד ,מדמסייס מצוה שיראנה שלא תתגנה
עליה ושכן מבואר ברמב״ם הנ״ל אישות
ואיסו״ב .ולשק הגם׳ איסורא ,היינו מצוה כדי
שלא יבוא לידי איסור .ומכה בן כתב הרב לרעך
כמון דמי שמקדש בלי שיראנה אינו עובר על
ואהבת לרעך כמוך ,אלא רק על ציווי חכמים
לכתחלה ,כדי שלא יגיע לידי ביטול ואהבת
לרעך במוך .עכת״ד .ומה שסיים לכאורה אינו
אף לשיטתו ,כי גם אם זה איסור גמור ,הרי
שהוא מדרבנן ,גדר כדי שלא יעבור אואהבת,
אך לשיטות שהוא דבר הראוי ,הדי שמי שנושא
אשה מבלי לראותה ,לא עובר על שום דבר ,רק
הפסיד עצת תז״ל שאמרו שראוי לעשותה.
פגישות משודכים

ח .ללענין להתראות קודם הנישואין ,כבר
הזהירו על כך רבים וגם שלמים.
וראה בהשגות הראב״ד על דברי הרמב״ם (איסו״ב
פב״א הלכה & שכתב שראוי להסתכל בפנויה בדי
שיראה אם היא נאה בעיניו ישאנה .בחב הראב״ד,
שאין דרך ת״ח בנך ,ובהאי דשנינו (ב״ב קסח ע״א)

האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא לידבר
עם האח בהדיה ,דילמא מחלפא ליה מיניה.
ע״כ .וע״ש בנושאי כלים שישבו את הרמב״ם.
וחזינן דלדעת הראב״ד ראוי שכלל לא ישא עיניו
אפילו סעם אחת לראות את המיועדת לו .ואף
להרמב״ם ובל הראשונים הנזכ״ל שראוי
להסתכל ,הלא אמרו בן בשביל שיראה אס היא
נושאת חן בעיניו ואינה מגונה בעיניו ,אך לא
אמרו שראוי יותר מכך ,ובודאי הראוי הוא לאידך
גיסא ,כי במה מכשולים יכולים לבא ,וראה
באוצר הפוסקים (סי׳ כא סעיף א סי׳ק כט) אם מותר
להסתכל על משודכתו ,ובכל אופן הרהורים מה
יהיה עליהם ,ושתוק וקלות ראש עם נדה הנובר
בש״ע (אח״ערישסי׳כא) מה עמהם ,והוצאת שז״ל
מה נענה אבתרא ,ועוד שיכולים לבא לידי נגיעה
שלחיבהח״ו,
ליתרה מכך יש מקומות שנהגו שלא יפגשו
החתן והכלה יחד רק אחרי הקדושק
והשבע ברכות ,וכדכתב הרחיד״א במורה
כאצבע (צפורן שמיר סי׳ ו אות פז) וזזחימי עלה
כמה גאוני עולם .וכן עשו תקנה וחרם בג׳רבה
וכאשר נזכר בשו״ת בן פורת יוסף גסי׳ נס ודנו
בחרם זה ובחיזוקו ותוקפו בשו״ת שואל ונשאל
(ח״ג אוז״ע סי׳ תיט,תכב) ובה ״ה (אח״ע סי׳ O
ובשו״ת שמחת כהן (אח״ע סי׳ לס .וגדולה מזו יש
שנהגו שכלל לא יפגש עם משודכתו ,ודנו איך
יעלו הדברים עם האי דשנינו אסור לאדם לקדש
אשה עד שיראנה ,ע׳ בשו״ת דברי יציב (אח״ע
סיטניס מח-ס) ובשו״ת משנה הלכות (ח״ז סי׳ רלח)
ווז״ט (סי׳ רסת,רסז) וחי״ב (סימן שא) וציין שק
בזה עוד בספריו (ת״ד סי׳ קסו) וח״ה (סי׳ קכז,רכה)
וח״ו וסי׳ רכג,רכה,רמה) .וע״ע בספר חופה
וקידושין (פרק א סעיף כט והלאה) שעמד בהאי
מילחא באורך מפי ספרים ומסי סופרים ומעשה
רב .ע״ש.
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שער אהבת הכריות-הלכה

המדות

גירושין

לב .באופנים שמותר לאיש לגרש את האשה [והמה מבוארים כאן
בביאורים] ואינו אשם בגירושין* הרי שאינו עובר על מצות עשה של
ואהבת לרעך כמוך[ .ובתנאי שלא נמשך ונגרר עקב הליכי הגירושין*
למריבות ,תככים* ביזויים ,רכילויות ,לשון הרע וכדומה ,שבהם עצמם
הרי עובר על ואהבת לרעך כמוך].
המגרש אשה אם עובר אואחכת

לב.

א .בשו״תוזרשב״א(ר1לקאסימויח>^ב

עשה דואהבת לרעך כמק ,דכופין על מצות
עשה עד שתצא נפשו .וביאר שכוונתו רק היכא
שאמרו חז״ל שכופין ,ע״ש באוק .וכיוצ״ב
חזינן נמי בשו״ת אחיעזר (ח״א אח״ע סימן כח סוף
אות טז) דבתב שגירושין היא מצות גמ״ה .וע״ע
בשו״ת משנה הלכות (ח״י ס״ס תנה דכתב שבעל
יגרש אשתו הרעה משום דחייך קודמין.

לבאר מדוע אין מברכין על גירושין
וז״ל ,ובן על הגרושין משום  nsj&yggהגרושין
שחן בעברה ,כגון שלא מצא בה דבר עברה
ומגרשה ,ששנוי המשלח .ואף על פי שיש מצוה
במקצתן ,כגון אותן נשים שנשאו בעברה
שמצות לגרשן ,לא פליגי רבנן לגרושין שיברך
במקצת הגרושין ,ולא יברך במקצתן .ע״כ .והרי
לנו [מהרישא] שאין איסור לגרש אשה שעשתה
דבר עבירה .ומאידך אם מגרשה בלא שמצא בה
דבר עברה הדי שהיא עבירה .ובספר מצוות גדול
(עשין מח> כתב וז״ל ,וגם אין ראוי לארם לקדש
אשה עד שיראנה ,ותהיה ישרה בעיניו ,שמא לא
תמצא חן בעיניו ,ותחיה מגורשים או שוכב
עמה והוא שונאה .עכ״ל .והרי בגמרא קידושין
(דף מא ע״א) שאמרו דין דה הוא משום שמא
יראה בה דבר מגונה ויעבור על ואהבת ,והוא
מבאר את כוונת הגמרא שיבא לגירושין ,והרי
שהמגרש מתמת שנאה עובר אואהבח .וכן הוא
ברמב״ם (חל׳ אישות פ״ג חי״ט) שיסתכל באשה
כדי שלא יבואו לידי גירושין ,וכן הוא בחינוך

והן אמת שבספר מאיר עיני חכמים (סי׳ קכג דף

ויש פעמים שהגירושין הם מצות ואהבת
לרעך כמוך וכמו שכתב בשו״ת ויען
אברהם (ויס ח״ב סי׳ ר 0בשם שו״ת חת״ס (אח״ע
ח״ב ס״ס קעד) כי טעם כפית גט .משום מצות

פו ע״ס כתב שדין זה אינו איסור אלא עצה
טובה .וע׳ בהגהת המשנה למלך (הלכות גירושיו
פ״י חל׳ כא ד״ה ולא יגרש) שכרב גם הכנה״ג (יו״ד
סי׳ רלט) דאין כאן איסור לא מן התורה ולא
מדרבנן דק עצה טובה קמ״ל .ואפי׳ לבית שמאי.

(מצוח קפח),

ואם עובר אואהבת לרעך במוך תלוי תהילה
בהאם מותר לו לגרשה .וגם באופן
שמותר לו לגרשה ,הרי שעליו לנהוג לפי דיני
וגדרי ואהבת לרעך במק .ותחילה נברר מתי לפי
ההלכה מותר לגרשה ,ומתי אסור.
מצא נאה הימנה

ב .פשוט שיש איסור לגרשה בזווג ראשון
מחמת נוי ,ואין חולק על כך
להלכה ,וכמבואר כש״ע (אח״ע סי׳ קיט ס״ט וכן
הסכמת כל הפוסקים וכדלקמן בע״ה.
איסור אז עצה
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משפטים

רבי ישראל יוסף הכהן רפפורט
רב ומרץ בבני ברק
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(כב ,ב)

גדר איסור הונאת גר ומסתעף למצות אהבת הגר

יובא דברי המנ״ח דיש כמה נ״מ בין
הונאת כל אדם להונאת הגר

א) הוזהרנו

בזה

שלא

להונות

הגר

למעשה

שהוסיפה

במה

התורה

לאוין

באונאת גר.

אלא

דלא

נתבאר

בד׳

המנ״ח

סברת

החילוק דגר שאני ,דלכאורה כיון

אפילו בדברים ,וכתב בספר
החינוך (מצודt< .״ :pואעפ״י שאנו מוזהרים

שאינו שומר תורה

בזה בישראל ,והגר כיון שנכנס בדתינו הרי

זכותו במצוות שב״א לחבירו ,וראוי גם

הוא כישראל ,הוסיף הכתוב לנו אזהרה בו,

לגר להיות כישראל לאונאתו.

וגם נכפלה האזהרה עליו דכתיב לא תונו

ב)

כתב

אותו (ויקרא י״ט ,לס ,וביאר החינוך הטעם

בזה "לפי שמצוי יותר להונות את הגר
כי

מבישראל,

הישראל יש לו גואלים

שתובעין עלבונו ,ועוד שיש חשש בגר
שלא יחזור לסורו מכעס הבזיונות" ,ע״כ.

ובמנ״ח

(מצוה ס״ה העיר :דלכאורה אין
נפ״מ במה שיש בגר עוד לאוין,

ומצוות הרי מאבד

החינוך (מצוה של״וס חידוש דין
באיסור הונאת דברים בישראל,

שאם בא ישראל אחד והתחיל לצער חבירו

בעלבונות

ודברים

רעים,

מותר

לנפגע

לענות לו" ,שא״א להיות האדם כאבן שאין
לה הופכים ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה
על החירופין" ,לכך לא הוזהרנו בתורה

מלהשיב למחרפהו ,ואינו עובר בלאו דלא

דמ״ל לאו אחד או תרי לאוי ,כיון שאין

תונו איש את עמיתו ,ורק ממידת חסידות

חייבין מלקות על לאו זה .אך לפמש״כ

אמרו ווז״ל להיות שומע חרפתו ואינו

לעיל <מצוה ס״ס ראם אינו ירא שמים אין

משיב עי״ש.

מצווין באונאת ישראל כמ״ש בגט׳ בב״מ

והעיר

בזה המנ״ח («צדה ס״ג):
הסברא

מט" ).לא תונו איש את עמיתו" עם שאתך

נראה

דחידושו

דמצד
של

בתורה לא תונהו ,וכך נפסק ברמ״א חו״מ

החינוך קאי גם בגר ,אולם צ״ע להקל במה

סי׳ רכ״ת ,א׳ עיי״ש ,וכ״ז דוקא בישראל

שלא נתפרש ,עכ״ד .ואמנם יראה דיש

דכתיב "עמיתו" צריך שיהיה איתו בתורה

לומר בזה

טעם גדול דחלוק דין הגר

ובמצוות ,אבל גבי הגר הלאו בכל ענין,

מישראל ,דאיסור הונאה בגר קאי בכל

דלא

כתיב

עמיתו,

ונמצא

דיש

גווני ,וכדלהלן.

נפ״מ
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׳ץ

לאחד

משפטים

יבואר מהו מהות הדין של אהבת הגר
ג)

ונראה

אולם

נראה

יותר

רפז

דכוונת

הרמב״ם

להגדיר בזה את גוף המצוה של
בזה

לבאר

בהקדם

דברי

הרמב״ם בהלכות דעות (פ״י

ה״ד) במצות אהבת הגר ,וז״ל :אהבת הגר

אהבת הגר ,דענינו לאהוב את המעלה
שבו ,שבא לחסות תחת כנפי השכינה,
ונפ״ט לדינא שאם יאהב את הגר ולא ידע

שבא ונכנס תחת כנפי השכינה שתי מצוות

,־-עשה ,אחת מפני שהוא בכלל ריעים ,ואחת

מפני שהוא גר ,והתורה אמדה ואהבתם את
הגר ,צוה על אהבת הגר כמו שצוה על
אהבת עצמו שג׳ ואהבת את ה׳ אלוקיך,

מכך דהוא גר ,ורק אוהבו מחמת שמצא חן

בעיניו ,או שאינו יודע שהוא גר ואוהבו
כשאר אדם

מישראל ,דאין כאן הכרה

בחשיבות המעלה שבא לחסות תחת כנפי

השכינה ,דלא קיים מצוה זו <רק מצוות ואהבת
הקב״ה עצמו אוהב גרים שג׳ אוהב גר,

לרעך כמוך קיים)( .נתעוררתי לנפ״מ זו מספר פחד

ע״ב.

ויק} להתבונן

בלשק

יצחק להגר״י הוטנר).
הרמב״ם

שכתב

ונמצא

אהבת הגר "שבא ונכנס תחת כנפי
השכינה" דלכאורה יש בזה שפת יתר,
שהרי הכל יודעים שהגר בא ונכנס תחת

כנפי השכינה במעשה הגירות ,ולאיזה ענין
כתבו

הרמב״ם

כאן.

ובפשוטו

דמה שהוסיפה התורה אהבה על
אהבתו ,אי״ז רק במה שיש לו

קיום מצות נוספת ,אלא התוספת היא בסוג
האהבה שנצטוינו לאהוב את הגר דשונה
במהותו ממצות אהבת רעים בישראל ,וכפי

כוונת

שיבואו להלן.

הרמב״ם לבאר טעם הדבר שיש מצות
נוספת בגר מלבד מצות ואהבת לרעך

צ״ג

כמוך ,וכמפורש בלשונו בספר המצוות
<מצוה ר״ז) ,וז״ל :שצונו לאהוב את הגרים

יתעלה

דברי הרמב״ם דהשווה אהבת הגר

לאהבת

המקום,

דהנה

הרמב״ם

בהלכות דעות הנ״ל כתב "צוה על אהבת

הגר,

הגר כמו שצוה על אהבת עצמו שג׳ ואהבת

ואע״פ שהיה נכלל בזה עם ישראל באמרו

את ה׳ אלוקיך" ,ולפום ריהטא משמעות

ואהבת לרעך כמוך שזה גר צדק ,אבל

הלשון בומב״ם דמצות אהבת הגר שוה

והוא

אמרו

ואהבתם

את

"מפני שנכנס בתורתינו הוסיף הא-ל אהבה

בכל

על אהבתו וייחד לו מצוה נוספת" כמו

דבמצות אהבת ה׳ כתב הרמב״ם בהלכות

שעשה באזהרת לא תונו ,ואמר וגר לא

תשובה (פ״יה״ג) וכיצד היא האהבה הראויה

תונה ,והתבאר מלשון הגט׳ שחייבין על

הוא שיאהב את ה׳ אהבה גדולה יתירה

אונאת הגר משום לא תונו ,ומשום וגר לא

עזה מאד עד שתהא נפשו קשורה באהבת

גדריה

חונה ,גם אנחנו חייבין באהבתו משום

ה׳

ואהבת לרעך ,ומשום ואהבתם את הגר,

וחידוש

ע״כ.
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למצות אהבת

ונמצא

שוגה

גדול

בה

ה׳,

תמיד

לומד שגם

ע״ב,

באהבת הגר

נצטוינו באופן זה.

(0

וכו׳

כלומר

*- -

(UmvmJ

נר

רפח

אמנם

משפטים

לאדר״ת

הרי מפורש דהשואת אהבת הגר לאהבת

(הנדפס ברמב״ם הוצ׳ פרדס) ציין על

המקום הוא בזה שנצטוינו באותו לשון,

בהגהות

בני

בנימין

הד״מ בהל׳ דעות את ד׳ הר״מ בהל׳

אלא דאבתי צ״ב מה בונת הדברים בזה

תשובה ,ותירץ בזה קו׳ המהרי״ל דשמעון

שגצטוינו באותו לשק.

העמסוני דרש כל את בתורה וכשהגיע לאת

ה׳ אלו׳ תירא פירש ,ואמאי לא פירש

כשהגיע למצות ואהבת "את" ה׳ אלוקיך,
ותירץ האדר״ת דדריש לרבות את הגרים

יבואר דהלוק אהבת כל אדם לבק
אהבת הגר וביאור הענק

ד) וביאור

הרמב״ן בפרשת קדושים (יט,
י 0עה״פ

למצות אהבת ה׳ ע״ב.

בהקדם

הדברים

עפי״ד הר״מ הנ״ל דגדרי אהבת הגר שוים

פירוש

"ואהבת לרעך כמוך" ,וז״ל:

וטעם ואהבת לרעך כמוך ,הפלגה ,כי לא

וככר

נתבאר דחידוש גדול לומר שמצות
אהבת הגר שוה למצות אהבת ה׳,

[ובמש״ב לתמוה מאי דריש מואהבת "את"

ה׳ אלוקיך ,מפורש במסכתא כלה רבתי
<פ״ג) הוי אוהב את התורה ,מנ״ל דכתיב
ואהבת את ה" אלוקיך ,את לרבות התורה,

יקבל לב האדם שיאהב את חבירו כאהבתו

את נפשו ,ועוד שכבר בא רבי עקיבא ולמד,
חייך

קודמק

לחיי

חברך,

אלא

מצות

התורה שיאהב חבירו בכל ענק ,כאשר
יאהב את נפשו בכל הטוב ,ויתכן בעבור

שלא אמר ואהבת את רעך כמוך ,והשוה

וביאורו עפמ״ש דקב״ה ואוריתא חדא הוא
ואכ״מן .אלא דצ״ב כוונת הרמב״ם שב׳

צוה על אהבת הגד כמו שצוה על אהבת

אותם במלת לרעך ,וכן "ואהבת לו כמוך"
דגר ,שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם

בדעתו וכו׳ ,ע״ב.

עצמו.

עוד

יל״ע בד׳ הר״מ דמייתי קרא דפרשת
עקב "ואהבתם את הגר" ,ולמה לא

הביא את הפסוק שכתוב על אהבת הגר
לפני

כן

בפרשת

קדושים

"ואהבת

לו

כמוך".

ונראה

מצות

אהבה

אי

כתיב

"את"

להיכא דלא כתיבא הכי ,למשל באהבת ה׳
כתוב ואהבת את ה׳ אלוקיך פירושו שצריך
לאהוב את השי״ת בעצם ,ולא רק לעשות

עבורו מעשים שדרכן של אוהבים לעשות

פשוט דכוונת הרמב״ם כמש״ב
בחינוך (מצרה ס״ג)

מכואר

בד׳ הרמב״ן דיש הפרש בגדר

שהעתיק

ד׳

זל״ז ,וכמו שמפורש ברמב״ם הל׳ תשובה
(ס״י ה״ס

צורת

קיום

מצות

אהבת

ה׳

הרמב״ם בתוספת ביאור ,וז״ל :וכתבו ג״ב

(העתקנוה

לחיזוק המצות שבאותו לשון שנצטוינו

בישראל ,דלא כתיב ואהבת את רעך כמק,

הגר,

רק כ׳ ואהבת לרעך כמוך ,בזה פירושו

שבאהבת השי״ת כתיב ואהבת את ה׳,

שיעשה להכירו מה שהי׳ רוצה שיעשו לו,

ובאהבת הגר ואהבתם אח הגר וכו׳ ,ע״כ.

וכד׳ חז״ל מה רסני לך לא תעבד לחברך,

באהבת

המקום

גצטויגו

באהבת
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לעיל),

משא״ב

אהבת

רעים

I

נ

לאחד

משפטים

רפט

ןוכ״מ בפי׳ הטור עה״ת בשי׳ הרמב״ן

לך לא תעביד לחברך (כמ״ש כמצות אהבת

עיי״ש].

רעיס).

ומעתה,

■ARE9

דכתיב

בלשון

את הגר"

מתפרש

הגר

אהבת

"ואהבתם

כמו במצות אהבת ה׳ ,שצריך לאהוב את
הגר בעצם .ולא דק לעשות עבורו מעשים

שהי׳ רוצה שיעשו לו ,ומש״ב הרמב״ן

לפרש את הפסוק בפרשת קדושים (י״ט,ל*ד)
ואהבת לו כמוך האמור גבי גר ,דהוא כפי׳

הפסוק ואהבת לרעך כמוך ,ר״ל רכך הוא

פירושא דהאי קרא ,אבל אה״ג הפסוק

עקב

בפרשת

שמפורש

הצווי

לשק

"ואהבתם את הגר" ,הרי הוא

ה) ומעתה

בהל׳

הרמב״ם

ד׳

דעות

מבוארים היטב ,דהביא שם
את הפסוק בפרשת עקב ואהבתם את הגר,

לאשמועינן דנצטוינו באותו לשון שצוה

על

אהבת

ה׳,

ולא

בעצם,

וללמדך שצריך

לאהבו

במו

שהוא

רק

בפעולות

מתפרש במצות אהבת רעים בישראל .וכיק
שהפירוש בפסוק ואהבת לו כמוך דגר

(בפרשת קדושים) ,המכוון כמו מצוות ואהבת

לו כמוך דישראל ,לא הוי ידעינן דחיוב

מתפרש

אהבת הגד שונה בזה מישראל.

כמצות אהבת ה׳ שצריך לאהוב בעצם את
הגר .ואי״ז סתירה כלל ,רק אדרבה זוהי

וטעם

התוספת במה שכפלה תורה מצות אהבת
הגר בפרשת קדושים ובפרשת עקב.

וכף

הוא מבואר בתרגום יונתן בן עוזיאל

דבפרשת
"ואהבת לו

קדושים

כמוך" דגר,

פירש

הפסוק

"ותרחם

ליה

כוותך ,רמא את סני לך לא תעביד ליה

עכ״ל .ואילו בפרשת עקב פירש את הפסוק
"ואהבתם את הגר" ותו־חמון ית גיורא

עכ״ל,

ולא

הש

לפרש

מהו

האהבה

שנצטוינו גבי גר רמא רסני לך לא תעביד

האהבה כמו מצות אהבת ה׳ ,ולא
רק בפעולות כמו שהוא במצות רעים,

משום דיסוד המצוה אינו כלפי הגברא הגר
מצ״ע דנפשו שפלה וכדו׳ ,אלא כלפי

מעלתו שבא לחסות תחת כנפי השכינה,
דנצטוינו לכבד מעלה זו ,ומשו״ה צריך

לאהוב ולהזהר בכבוד נושאה דהוא ניהו
הגר,

וה״ז

בגדר

מצוה

שב״א למקום,

אעפ״י שנעשה עם הגר מ״מ מוגדר בחיוב

כלפי המקום ,ע״ד דמוכח בכ״מ במצות
כיבוד או״א שהוא גם בגדר מצוה כלפי

לחברך.

ועפי״ד

הדבר שנצטוינו באהבת הגר בגוף

המקום (עיין רמב״ן פרשת יתרו בטעם היותו בה׳
הרמב״ן מיושב שפיר ,שבפרשת

עקב

כתיב

"את"

דברות ראשונות ,ובמנ״ח מצוה ל״ג ואכמ״ל).

הגר,

ומשמעותו על עצם האהבה ,ולא רק על

ומגואר

היטב ד׳ הרמב״ם שפירט אהבת

פעולות לכך תרגם יונתן בסתמא ותרחמון

הגר "שבא ונכנס תמת כנפי

יח גיורא (כמ״ש במאות אזזבת ה׳> ,אבל בפרשת

השכינה" שזהו התוספת במצות אהבת הגר

פרושים דלא כתיב "את" פירשו מא רסני

כלפי מצות אהבת רעים .וזהו הטעם למה
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(0

גר

תי

משפטים

שכתב בהמשך "שצוה על אהבת הגר כמו

לאשמועינן דאיסור להטות דינו של גר

שצוה על אהבת עצמו" וכמש״נ.

חשיבא כב״א למקום ("כאילו מטה דינו של
מעלה") ,ולא רק כעבירה שב״א לחבירו במו

יתבאר הנ״ם שהביא המנ״דו כץ כ?
אדם לגר
ו)

ומעתה

המנ״וז הנ״ל).

יתבארו גם החילוקים בדיני
הונאת גר כלפי הונאת איש

מישראל ,דהבאנו לעיל

המנ״ח

חידוש

דבאיסור הונאת רע נתמעט היכא שאינו

^ן?תו

שהוא בישראל( ,וכמש״נ גפ״מ לדינא עפי״ד

בתורה

ומצוות

יש להסתפק האם אהבת הגר נוהגת
כבניו ובגר קטן
ז)

והנה

להמבואד

יש

להסתפק

אם

להונות

האיסור המיוחד בהונאת הגר

בדברים ,ואילו בהונאת גר אסירא ככל

קאי גם בבניו אחריו כגון שנשא גיורת

גווני ,ולהמבדאד א״ש דאיסור הונאת הגר

ונולד לו בנים האם יהי׳ בהם איסור נוסף

שמותר

נובע ממה שנצטוינו באהבתו בגדר ב״א

דהונאת הגר .וכה״ג יש להסתפק בנוגע

למקום ,א״כ מ״ל דהגברא הגר איבד את

למצות אהבת הגר דהוי מצוה נוספת מלבד

זכותו במצוות שב״א לחבירו ,סו״ם מעלתו

מצות אהבת רעים ,האם נוהגת גם בבניו

שבא לחסות תחת כנפי השכינה ,ומתמת

אחריו.

כן יש לאהבו ולהמנע מלצערו בדברים,

וצדדי

הספק

וד״ז לא נפקע במה שקלקל אח״ב מעשיו

ואינו ירא שמים.

וכן

לפמ״ש

לעיל

דהמצוה

והאיסור המיוחדים בגר מחמת

דחשיבא

כב״א

למקום,

ויסודו

מחמת

מבואר היטב דאעפ״י שהחינוך התיר

שהציווי ביחס למעלה שבא לחסות תחת

בדברים,

כנפי השכינה ,א״ב ד״ז לא שייך בבניו

להשיב

לאדם

שמצערו

אעפ״י שעי״ז ג״כ מצערו בדברים ,מ״מ

אחריו שנולדו כבר בקדושה ,ובמנ״ח (מציה

אבל

ס״ח צידד דאין לחלק בזה ,ואפשר לומר

באיסור הונאת גר יאסר בכבל גווני ,כי

דכיון דתורת גר להם מתייחס אליהם כל

כ״ז

באיסור

הונאת רע מישראל,

מעלת הגירות.

יסודו כלפי המקום ,ורק באיסורים שב״א
לחבירו לא אסרה התורה לאדם למנוע את

וכה״ג

צערו מחבירו ,וכמו שלמד החינוך מריץ
הבא להרגך השכם להורגו ,אבל באיסורים

שב״א למקום לא שייך כן.

ויעוץ

יש לדון בגר קטן שהטבילוהו

ב״ד ,דלא שייך בו כ״ב מעלת

שבא

לחסות תחת כנפי השכינה ,כיון

שנעשה שלא בידיעתו בלל ,וגם בזה נקט

בגם׳ תגיגה (ה ).אמד דיש לקיש

המנ״ה (מצדד ,ס״ג) בפשיטות דגם בגד קטן

כל המטה דינו של גר כאילו מטה

עוברים על האיסורים המיוחדים בגר ,וי״ל

דינו של מעלה שנאמר "ומטי גר" ,ומטי

הטעם כנ״ל רכל שתורת גר עליו ,יש בזה

כתיב,

ע״כ.

פירוש:

כוונת

הגם׳
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תחכמו! (0

מעלת הגירות באופן כללי.

נר

משפטים

קודם הגרות

ח) כגט׳ בשבת (קל״זס המל את הגרים
אומר אקב״ו למול את הגרים,
וכתב התום׳ רא״ש ,וז״ל :כי נצטוינו
לאהוב את הגרים ,וא״א להיות גר בלא
מילה ,ע״כ[ .פירוש :דהוקשה לתום׳ רא״ש
מה שייך ברכה על כך ,נהי דמעשה גירות
"מחייב מילה ,מ״מ ה״ז דין במעשה גירות,
וכמו שלא מצינו ברכה על דיני נחלות,
אעפ״י שיש מצוה לדון בדיני הנחלות כמו
שצותה התורה ,מ״מ אין שייך ע״ז ברכה,
וע״ז תירץ דאיכא הכא מצוה של אהבת
הגר ,דמתמת כץ צריך לעשות את המילה
ואעפ״י דליכא ברכה על כל הטבה שעושה
לגר משום מצות אהבת הגר ,מ״מ הכא
שא״א להיות גר בלא מילה <כמש״כ התו״ח
ה״ז הטבה מיוחדת].

לאחד

רצא

ולכאורה צ״ב הלא מצות אהבת הגר
בפשוטו מתחילה לאחר שהוא
גר ונכנס לכלל ישראל ,נצטוינו לאוהבו,
(ונתוסף בו מצוה ,מחמת שאץ לו גואל ,וכד׳ החינוך

הנ״ל) ,וכיון דהכא איירי קודם שמל ,ועדיין
גוי הוא ,לא שייך מצות אהבת "הגר".

וצ״ל

דביק שבא לחסות תחת כנפי
השכינה חל עליו תורת גר לגבי

מצות אהבת הגר ,כיון דיסוד המצוה
כמש״ב לדייק מהרמב״ם הוא מהמת מעלה
זו שבא להתגייר ,אעפ״י דבפועל יש סדר
של מעשה גירות כדי להכנס בכלל ישראל,
אבל מצות אהבת הגר דבאה לכבד וליקר
את מעלה זו מתחילה כבר מעת היותו בא
לחסות תחת כנפי השכינה .ןץע״ע בהגהות

★ ★ ★

נר לאחד ספר זכרון עמוד מס 13ג(הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

היעב״ץ יבמות מח :ודו״ק].

רכו

שערי

מאמרים כנושאים שונים

מאי

משימין עליו כל יום קטורת וזה היי על ידי נס ,אבל התום

של הלל היתה שסמך על הפסוק בספר משלי (כ״ז) ,דכתיב שם:

פירשו שפה מדובר על העץ שהי׳ תחת הזהב הרי מזבח הזהב

״רעך ורוע אביך אל תעזוב״  -זה הקב״ה על תעבור על דבריו,

הי׳ נעשה על ידי תיבת עץ ועליו תיבת זהב ,נמצא כי לפי דברי

שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך ,לישנא אחרינא

לזהב

חבירך ממש ,כגון :גזילה גניבה ניאוף ורוב המצות ,ואידך

"הנחמדים מזהב ומפז רב" ,ועשיית המצוות לא נפגמו על ידי

שאר דברי תורה פירושה דהא מילתא היא לדעת איזה דבר

שאר המעשים הנעשים על ידי אותו האדם עושה מצוה ועושה

שנאוי ,זיל גמיר ותדע .כדי להבין את שיטת רש״י ז״ל צריכים

עבירה כמו שנאמר" :לא יקח שוחד" ,היינו מצוה ,שהמצוה

לקבוע שמצות ׳׳ואהבת לרעך כמוך" היא מצוה המקפלת בתוכה

איננה מביאה עמה סליחה וכפרה על העבירה הקב״ה מאריך

וכוללת בין הדברים שבין אדם למקום ובין הדברם שבין אדם

אפו וגובה דילי׳ היינו עונש על העבירה ושכר על המצוה ,כך

לחברו ,כי "רעך ורוע אביר" זה הקב״ה וגם ריעך ממש כי

העבירה איינה מכהה את זוהרה של המצוה והמצוה נשארת

יסוד המצוה הוא הצד השלילי והוא :מה דעלך סני לחברך לא

־־בזוהרה כמו שהיתה נעשית על ידי צדיק גמור כן מזהירה אם

תעביד ,אולם צדדים חיוביים לא נשמע מן הכתוב "ואהבת

היא נעשית על ידי רשע .אבל לפירוש התום׳ מדברת הסוגיא

לרעך כמוך׳ .אין נפקא מינה בין אם הלל הנשיא התכוון

על כוחה של המצוה להגן על האודם שנפגם על ידי העבירות

להפסוק בספר משלי או להפסוק ואהבת לרעך כמוך.

^"י מזברת הגם׳ על כוהת של המצוה שהיא נמשלה

^ןשה,

שלא יכניסו אותו לגיהנם אלא שיענישו אותו בשאר

* .עונשים יותר קלים ,לכן אמר ריש לקיש אין אור של גיהנם

הסיכום הוא:׳ כי התביעה מן האדם היא שהדברים השליליים

הכרוכים בשנאה או שהם שנואים להקב״ה או שהם שנואים

שולטת בפושעי ישראל.

לחבירך ,על זה נצטוינו ".במצות ואהבת לרעך כמו"׳ ,ויתכן

שזהו מן התורה או מדברי קבלה.
שיטת הרמב״״ם ז״ל על מצות "ואהבת לרעך כמר" היא כי

מאמר
ההשקפה של י ש״ס ככלי על המצוה של "ואהבת לרעך
כמוך׳

החיובים השליליים נצטוינו עליהם בתורה במפורש ,אבל גם

הצדדיים החיוביים נצטוינו עליהם מדבריהם ,וחכמי ישראל
אמרו שגם הצדדים החיוביים כלולים במצות "ואהבת לרעך
כמוך" ,ח״ל בהלכות אבילות (פר״יד הלכה א וב)" :מצות עשה

של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבילים ולהוציא הומת ולהכניס
 4:אין דיון בש״ם בבלי על המצוה של "ואהבת לרעך כמו"׳ ,כיצד
^יייס המצוה בפועל .דעת הרמב״ן ז״ל בפרשת קדושים היא:

הקבורה ולשאת על הכתף ,ולילך לפניו ,ולספוד ולחפור

שזו הפלגה היא ,כי קשה לתבוע מן האדם שישוה את רעהו

ולקבור ,וכן לשמח חתן וכלה ,ולסעדם בכל צורכיהם ,ואלו הן

לעצמו בזכויות ובכיבודים ולהתחלק עם רעהו כל דבר שוה

גמילות חסדים שבגופו שאין שיעור להן ,אעפ״י שכל מצוות

בשוה ,כי טבע האדם מושך כל דבר לעצמו ולרצונו שהוא יותר

אלו מדבריהם הרי הן בכלל "ואהבת לרעך כמוך" ,כל הדברים

גדול מרעהו ,אפילו חברו האוהבו כנפשו ,והנה ר׳ עקיבא

שאתה רוצה שיעשו אותן לך אחרים ,עשה אתה לאחיך בתורה

בעצמו שהוא דרש כי המצוה של "ואהבת לרעך כמוך׳ היא

ובמצות ,עכ״ל .כנראה לפי השקפת הרמב״׳ם יוצא שחז״ל

כלל גדול בתורה אמר במסכת בבא מציעא (סב) חייך קודמין

הבינו מעצמן היות שאין הקב״ה בא בטרוניא עם בריותיו,

לחיי חבירך בענין הצלה .אולם בש״ם בבלי אין דרשות בענין

ויתכן שהאדם אינו מסוגל לכוף את יצרו למלאות כל הדברים

״ואוהבת לרעך כמוך׳ רק כלאחר יד בנדרים (ס״ה  -ס״ו) וגם

החיוביים הכלולים בתוך מצות "ואהבת לרעך כמוך׳ ,לכן קבעו

בסנהדרין (מ״ה  -נ״ב) ברור לו מיתה יפה .ובמסכת שבת

חז״ל שהדברים השליליים הנובעים מתוך הציווי של "ואהבת

(ל״א) ,מובאה מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו

לרעך כמוך׳ חייבים מן התורה לקיימם ,פירוש הדבר שכל מה

גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל

דעלך סני לחברך לא תעביד ,זהו עיקר החיוב מן התורה ,אולם

אחת ,דחפו באומת הבניין שבידו ,בא לפני הלל גייריה ,אמר לו

הצדדים החיוביים היינו לבקר חולים ולהכניס כלה לחופה

דעלך סני לחברך לא תעבד .עשה זו היא כל התורה כולה,

ולנחם אבלים ,ובו׳ ,החליטו שאיין התורה מתכוונת להם
מפורש ,אלא חז״ל/בעצמן מתוך הבנתן את דעת התורה חייבו

"

ואידך זיל גמיר פירושיה .דעת רש״י ז״ל שם :היא שהכוונה

את הכלה לחופה וללוות את האורחים ולהתעסק בכל צורכי
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שעריי

מאמרים כנושאים שונים

אותנו את אלו המנות המפורטות ברמב״ם הנ״ל והודיעו לנו
שהם בלולים בתוך המעוה של "אהבת לרעך כמור".

מאיר

רכז

חולים ,לנחם אבלים ,להוציא את המת ,להכניס כלה לחופה
וללוות האורחים ,וכן לשמח חתן וכלה ולסעדם בכל ערכיהם
אלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור .אעפ״י שכל

מצוות אלו מדבריהם ,הרי הן בכלל ו^ה^^ לרעך מוך ,כל
או"רהוזמוו!

מעוות "ואהבת לרעך כמוך"
(לפי ההשקפה של ש״ס ככלי) (ב")
הנושא :הדיון הוא על הדרכים כיצד יכול האדם להניע
למדרגה הגבוהה הנקראת בתורה הקדושה :ואהכת
לרעד כמוך  -כמוך ממש.
התורה דורשת מבן ישראל שיאהב את חבירו כמוהו ממש,

היתכן שאדם יזכה לאהוב את חבירו כמוהו ממש או לא.
בפירוש רש״י בפרשת קדושים מובא דברי ר" עקיבא האומר זה

הדברים שאתה רועה שיעשו אותן לך  -עשה אתה אותן לאחיך
בתורה ובמצוות .זאת אומרת שמצא אופנים חיובים במצות
ואהבת לרעך כמוך במצוות של דבריהם.

נתברר לנו כי לכל הדעות אין כל תביעה מן התורה לחייב לכל
אדם בישראל להשוות את חברך כמוך ממש.
הנה מופיע ■ בירושלמי גמה" נדרים (פרק ט" הל" ד") וגם במדרש
רבה (פרשת בראשית) מחלוקת חדשה בין רבי עקיבא לבין בן

עזאי בענין זה של אהבת חבירו כמותו ,זה לשון הירושלמי
שם :רבי עקיבא אומר :ואהבת לרעך כמוך כלל זה גדול
בתורה .בא בן עזאי ואומר :שיש כלל יותר גדול בתורה מוזה

בלל גדול בתורה .משמע שזוהי מדריגה ג^^^-זה כדי להגיע ?*זה»*™** .והוא שכתוב בפרשת בראשית "דה ספר תולדות אדם בצלם
אלקים ברא אותו" .מפרשי הירושלמי אומרים שחייבים

הרמב״ן ז״ל שם אומר :שזוהי הפלגה כלומר לדרוש מן האדם

להתחשב עם גדלות האדם שהוא נברא בצלם אלקים ,נמצא

שיאהב את חבירו ממש כמו שהוא אוהב את עצמו ,מפני שטבע

שחייבים לכבד כל אדם ואדם מפני שאם אינך מכבדו הנך פוגע
בכבוד אלקים .ויתכן גם לכבדו בחברך יותר ממה שאתה נוהג
לעצמך כי הרי הוא נברא בצלם אלקים.

במם" בבא מציעא (דף ס״ב) מובא מחלוקת בין ר״ע לבין בן

ולפי דעתי הסברתי את שיטת בן עזאי בדרך אחרת לגמרי ,הרי
הפסוק הזה "זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלקים אדם
בדמות אלקים עשה אותו זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא

האדם לאהוב את עצמו יותר ממה שהוא אוהב את חבירו .והנה
ישונה הוכחה גלויה כי לא יתכן דבר זה.

פטורא ,אם שנים הולכים בדרך במדבר שאין שם מים ויש לאחד

מהם קיתון של מים ,ואם שניהם שותין מן הקיתון שניהם
מתים ,ואם שותה אחד מהם הוא יגיע לישוב וחבירו ימות
במדבר ,כיצד לנהוג! דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם ואל
יראה אוד מהם במיתתו של חבירו .עד שבא ר" עקיבא ולימד
"וחי אחיך עמך" חייך קודמים לחיי חברך .הנה ר" עקיבא
בעצמו ,שדרש ואהבת לרעך כמוך ,הוא לומד שחייך קודמים

לחיי חברך.

את שמם אדם".
הכוונה להודיענו כי מי שאין לו אשה לא נקרא אדם .ומי שאין
לו אשה שרוי בלא שמחה ובלא תורה .פירוש הדבר ,שהקב״ה
ברא את האדם שלא יהיה מושלם מבלי שאשתו משלימה את

הצדדים החסרים לו וכשנושא אשה אז נקרא אדם מושלים.
וכשאנחנו מגיעים לרעיון הזה אנחנו רוצים להרחיב את

הדברים.

ובגמרא במם" שבת (דף ל״א) מובא שבא גוי להתגייר על מנת
שילמדוהו כל התורה כולה בעמדו על רגל אחת אמר לו הלל
הנשיא "דעלך סני לחברך לא תעביד" מה ששנוי לך לחברך לא
תעבד היינו הצד השלילי שבדבר ,אבל צד החיובי לא אמר■ לו
הלל.
אולם ברמב״ם (הלכות אבילות פרק ארבעה עשר) המציא
חכמה מעצמו ואומר :שכל המצוות של דבריהם ,בגון :ליבקר

הנה נקח את לימד התורה לדוגמא :הגם" האומרת (במם' מכות

י' ובמס' תענית ז' ובמס' בריכות ס״ג) חרב על הבדים ,מי
שלומד בד בבד ולא לומד עם חברים ח״ו חרב על הבד־ים" .קנה
לך חבר ועשה לך רב ומתלמידי יותר מכולם״  -כי התורה היא
פגומה ,בלעדי סיוע של חברים ,וגם במסחר אם אין לך מי
שיפרסם את טיב סחורתך שהיא מן המין הכי טוב בעולם אז
תפסיד את סחורתך .נמצא שבן עזאי מקיף את כל השטחים

'Y

^ר׳
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שערי

מאמרים כנה

שבחיים ומראה שהנך חקוק לחברות ואם לאוו  -אינך שווה
כלום .ומרט בנשואין אינך נקרא אדם ושרוי בלא תורה ובלאי

שמחה ,נמצא שאתה חייב לכבד את אשתך כמותך ממש וגם את
חבירך כמותך ממש בכדי להשיג שלימות האדם על ידיהם .ן
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מילה םןבר'
בהם מד־ עאכ ב״ע ?,דטבחה ל’יח״נ,לא”^«״ « .£צ מלאכא לי?
יקייעא סינלי׳
"מחל׳
להדר אחריהן P3
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״■< .׳״״ שישפוט בצדק
חל החיוב ובן ושפטתם
?״׳ י"' ’ ”X,׳ ^“בי״ק/רם דמם כ
TO־
לידי זה גמצא לפז ש;א לד?יך, £ירח אן אם
צדקC1°* ,״״•

אתה הוא עד שלא נברא העולם כ,י' בא״י ט?דש את ״ Lי :27
■ונתקנה ע״פ הירושלמי שגזרו שלא לקרוא ש־ע".ל'_2277

ל r.
*
u
בברכת אחי׳ רייא '“™ F־  Iי־1־
לידו שהוא מקדש יברך בפרט כי חביבה מצוד ,זו כבל מ׳ע
ובל הברכות תלויות בקדושה בי בן נופה הברכות וקדשנו ואיך לא
נברך על הקדושה עצמה  .אחר כותבי זה מצאתי בן בהדיא בתשומת
המקובל הרב רבינו מנחם מרקנא״טי סי׳ ע' ה״ל המקדשים את השש
חייבים לברך על קדוש השם הנבבד והנורא ביון דהיא מ״ע מדאורייתא
וכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל עכ״ל ושמחתי כי כוונתי לדעת הגדול
אמנם בענין נוסח הברכה נראה בעיני כמ״ש לעיל לקדש שמו ברבים בי
בבר נחלקו חכמי ישראל בטעם נוסח הברכות לפעמים מברכין בעל
ופעמים מברכין בלמ״ד ור״ת .חילק ונותן טעם לדבר בכל מצות הנעשות
מיד שייך לברך עליהן על בנק על מקרא מגילה על הטבילה על נטילת
ידים על אכילה מצה על אכילת מרור אבל להניח תפלין להתעטף בציצית
לישב בסוכה יש בהן שיהיה זה לשק כורה על כך להיות עטוף בציצית
ולישב בסוכה ולאכול ולטייל וליש•; בו' והקשו עליו "מכמה ברכות והובא
באורך באשר״י ובר״ן פ״ק דפסחים ארו״ב הביאו באחרונה דעת ריב״א
|ןשהי׳ מחלק דמצות דאפשר לעשותן ■ ע״י שליה מברך על אבל המצוה
שהוא צריך בעצמו לעשותה צריך לברך בלט״ד .וכתבו הרא״ש והר״ן שזוהי
קצת סברת התלמוד כו' דנראה מדבריהם שהם מסכימים עם סברת ריב״א
ותירצו בטוב טעם ודעת מהקושיות שקשה עליו מאיזה ברכות ותירצו
ה.
בתירוצי רויחי נמצא צריך לברך
בכאן בלמ״ד כי היא מצוה בו ולא
בשלוחו ")ואל חבק לישנא דהרב הקשו טליו ג״נ למה מירנין ננו חנונה
להדליק הלא ינול למשות ע׳־י שליח נו' ותירצו
מךקנאט״י שהבאתי שבתב לברך
נו' מ״ש וא י קילמי כ״ו הירק יותר מ־רח
על קידוש השם שרוצה לומר שכך
מהגאק מהוריו שמי *p 1ל דשע׳ ס הוא משוס
היא נוסח הברכה אלא דינא קאטר דק״ל הדלקה מושה מצוה ואלו היה חירן
שחייב אדם לברך על קדושת השם טל הדלקת נר חנונה הי' משמע אף הדלוקה
הנכבד והנורא אבל נוסח המחוור ניר חלה המצוה דהיינו נש־וזה הנחה
אח״נ לשם ינוכה י "נ מכינין להדליק שאנחנו
הוא כדפי׳ ואף אם היתה כוונת הרב
חייניס להדליקה לשס חנונה :
רקנאט״י על הנוסח אפשר שהוא
סובר ברכינו תם אבל לפי המובן מהדא״ש והר״ן הסכימו עם ריב״א אז
הנוסח כמו שכתבתי ואין לשנות  :ודע כי הברכה הזו היא משום
שמברכין על מ״ע ונקדשתי הוא ט״ע וזו המ״ע היא לקדש שכו בפרהסיא
ברבים בתוך בני ישראל אבל כשאינו בפרהסיא אע״פ שדינו ליהרג ולא
יעבור כגון כפירה ורציחה וערוה וכן כל העבירות בשעת הגזירה זהו
חיוב בצד עצמו ואינו כשום ונקדשתי אז אין מקום לברכה ובז אלו הקדושים
והבהותם מישראל שמענים אותם בדי •גיורה על דבר טה שיהיה היזק
לישראל והם אינם יודעים וסובלים העינוים איטר הם קשים ממות אע*פ
שהוא בפרהסיא ונודע לרבים כישראל אין מקום לברכה זו כיתרי טעמי
חדא דט״ע דונקדשתי אינו אלא כשישמעאל רוצה להעבירו על דה מדתי
תורה או כדתי ישראל נהוגים והוא רוצה להעבירו על הדת והוא בפרהטי'
**’־׳)א ,ונקדשתי אבל העינויים שהם אינם להעבירו על דת רק כדי שיודה
א?ךם שקדוש יאבד לו והוא מבני עליה כמו פפום ולוליינום במם' תענזרג
זה אינו בכ,ל ונקדשתי ועוד איך יברך אולי ח״ו לא יעמוד בנסיון
דאת" אלמלא נגדו לחנני ,טישאל ועזריה בו' אבל פ׳ט שבר האיש הזה
.

ולה״ר והוצאות דיבה וליצנות וקנאה ושנאה ונטירה וענין בעם ורצון
ורדיפ-ת הכבוד ובדור ,אלפים ואלפים כיוצא בהן שיקיים רוב ט״ע ולא
יעבור על רוב ל״ר ,ויהיה שג ם בכל המתת כש־אהב להכירו כמוהו ואף
כה שלא שייך כי; אדם להכירו כפו כאבלים אסורים וחמץ בפסח וכיוצא
בהם יקיימם בק״ו אם יאהוב להכירו בעצמו ק״ו יאהב להקב״ה העושה
חסד הנם עבי הפד של אכת והיא אדו; העולם ובידו הכל יתברך שפו
הרי ואהבת לרעך כמוך ")הוא הרגל
הגר",ה
שהעלם עוכד עליו הרי ואהבת
וכן
אותיות
י״ד
אלחין
נפסוק וחשכת את ה׳
לרעך כמוך הוא הגורם ואהבת את
נפסוק וחהנק לוטן כמין י״ד איי,יוה רק
הר״ר־אכרהם־
בפכוק וחשכת את ה' אלהין את מייתק וה
שיית-ר כא לרכות ה״ח נמי את ש׳ אלהין 'פג״ל ולהיות ששתי האהבות האלו
הייא לייזת תיח נן ואשנה אה ה' אלשין הם שגי עכודי התורה ראוי שיהיו
לרכות ה״ח להוסיף לשם אשכשו־נש יתייה דומים זה לזה וכמו שאהבת המקום
ושנה אלו שני י״ל רומזים ליד ימין וליל
שמאל יד ימין לאשכי ,הקכ״ה ויל שמאל היא בכל לב נפש ומאוד ר״ל כי
לאהכת רטן נמיתך יחיו כ' ה־דיס יישה לקיים מצות ה׳ התלוים בלב ונפש
ה~ינוק ואהכה ושימ.ן או־ן ימים כימ-נה כגון להרחיק הדעות הזרות והגבריות
וכשמאלה י ושר ינניד ני מימינו אש דת למו מלבו צריך להתלהב בנפש כשלהבת
ושס הדכיקוה כו יה' ואהכה הרי•׳ נקרא
היא האלהים והיראה הפנימית יעד ש־אפ לו
שמאל נ״רן זה ני האהכה יהקכ״ה
שימשוי גס יופו נשכיל קלושהו "ה' אמנם אדם נוטל נשמתו לא יעבור מפקודי
באה־ר ,הריע אי,ו מחויי למסור חייתו ואדרנא ה' ומצור,יו וכ״ש שלא יעבור אם
אמ־ו היין קודמין אמנם וילה וה תהי'
חושי יהיה כרכר חסרון בים בן באהבת
לרין נחי לנפשן ונודע ני ייקר ההייקה
הבריות יהיו שלש אלה כיצד בכל
שניו אדם לחיית נא מצד הקנאה וההאוה _________...
והנכיד והן מוציאין אה שאדס מן ח-ןצס
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,ב-ך ה ני ׳כלא ליטנוא ’טוש אדם

ע’כ כל אדם ישמח נחלקו וידמה כאלו נל בלב כמ״ש לא תשנא את אחין
העושר ושככוד די ושור•,־ או יאהכ כל אדם בלבבך והשנאה •טבלב רובה באה
וזהו נ׳־מאלה יושר ונכיד :
מחמת הקנאה וגדולה השנאה הבאה
עיד נא ואראך ני אשכר ,רי ן משתלב יים
אשנה שקניה ני גודל חיוב אשנה מתכת הקנאה יותר מהבאה מחמת
הריע שוא לנכודאהכה הקכ׳ה דהיינו שיזנור עלבק ותחרות או דבר אחר כי זו
שהוא טשיי נצלם ונדמית ייליק י־לק הנשמה בסוד הבכה יהוד בל חלאר״ה ויש לה
שנו היא חלק אליה ממיל וניל נן נקיאיס
אכגם הכאה כהמת הקנאה
ננסת ישראל ני כילנו
אנחנו ננסת
 ,...תעורר
״,פ ",
מים ת,,״ ,לה -״ ב-ל
מכונסים א ,ש ם
ישיחג א ני ניגנו .
ומת״ח,,ס ב
מדנים ויעלה באש היא אשר
החריכה מקדש •טני שלא הי' בו לא ע״ג ונ״ע וש״ד במו במקדש ראשון
והיא אשר הגלה את פליטת יהודה ואשר סיבבה כל הגירושים והרעות
והצרות שהיו כעולם כי עדיי] צהנהה ועושנה עולה להשהית והשנאה
הזאת אשר בלב נקראת שנאת חנם כי על עסקי הגם וקיאה לבד נבנשת
בלבו של אדם והיא קיטר ,שבבלם בי תרתי איר ,בהו לגריעותא הקנאה
שמוציאים את האדם מהעולם והשנאה אשר בלב ועל זה נאמר בבל
לבבך כי לא לבר חייב האדם להוהר שלא ידבק בה מאומה מהאדם
הרע הזה אמנם לאהוב את האדם בלבי ולהרחיק כמנו שמץ קנאה
ותחרות וזו היא האהבה  .יעוד יש שנאה אחרת והיא •טהאו־ם "זונא
להכירו לא מפני קנאה או תהרות אלא מפני ,רוע המרות אשר בנפש
המתעורר בי במו שהטבע ניתן שאהבה נופלת בין הדוסים ב; כשלא

אותו

1

שער האותיות
אוחו ולאהבה אוהו בעבור ה׳ שבכה בראו  .המין הג׳ מהשנאה היא
הבאה מחמת דררא דטטונא וזהו שנאמר בבל מאודך ובזו השנאה נם
כן אותה הנופלת בין בעליהאיטניות שבל אומן שונא בני אומנתו וע״ד
הרבר הזה נ'כ מוזהרים אנו וכשיחשוב הבעל אומנות שהבל מאת ה׳
העושר והבבוד ואין הארם נוגע במה שמובן לחבירו לא ישנא לבעל
אומנתו אדרבה יאהב אוהו מפני הרטותו אליו בן אם ריב ומזנה יפול
בין אנשים ונכשו אל השופט ושפטום ורוב יריבו יחד באותו הדבר אשר
יפול הריב והאטת יעשה דרכו ולכה ישנאו זה את זה אח״ב כי כל
העדה כולם כגוף אחר נברל באבריו וכבו שאם ידו של אדם תכה את
רגלו או שום אבר .אחר מאבריו לא ישוב להבות לידו לנקום נקמת
רגלו כן אם יחטא איש לאיש מצוה שלא לנקום ולנטור אבל למחול לו
מיד ולהתפלל אל ה׳ עליו שימתול לו כמו שעשה הזקן אביט שנאמר
ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אביטלך ויחשוב ניב בלבו
כמה אנחנו מוסיפים לחטוא בבל יום ויום לפניו יתברך והוא מוחל לט
על העונות והפשעים ואם אט בניו כד׳א בנים אתם לה׳ אלהיכם ומצווים
ללכת בדרכיו טח יבים אנו ג'כ למחול כמוהו ולהעביר על טדותינו כי
כל המעביר על כדותיו מעבירין לו על פשעיו _ מרה כנגד מרה והוכח
נוכיח את עשיתינו בדברים המתיישבים על הלב ולא נשא עליו חטא
לא במחשבה ולא בדבור ולא במעשה אבל בשלשת אלה נועילהו וזהו
ואהבת לרעך כמוך כי בל הדברים הנא־בים והרצויים לך חייב אתה
להשתדל במעשה ובדבור ולעשות לרעך להביא שלום בין איש לאשתו
ובין אדם לחבירו כטיש בקש שלום ורדפהו ובמחשבת שתחטוד בלבך
שיבא אליו מוכה ועל זה תתפלל אל ה' תמיר כמו שאתה מתפלל על
טובתך עכ”ל:
והר?ןה שבמיני השנאה והקשה שבדן כגון בני אדם השונאים מוביחיהן
והמייסו־ים אותם להורות דרך הישרה כענין שנאמר שנאו בשער
מוכיח ויש שנאה רעה מטנו בנון בני אדם השונאים עישי טובה ורודפי
צדק כס״ש ישנאוני תחת רדפי טוב והו-ולכש בדרך שנאה הם שונאי
השם כי הם שונאים את אוהביו והם שונאים התורה והמצוה אחרי שהם
נועלים ומואסים ושונאים הסקייסין אותה:
ומוהר ריש פ׳ במדבר ר׳ יצחק פתח ה׳ זברנו יברך יברך .את בית
ישראל וגו' ה' זברנו יברך אילין גוברין דהויו עאלין בהושבנא
דמרברא וקב״ה מברך לון ואוסיף עלייהו בכל זמנא ת״ח הא מאן דאמר
שבחא דחבריא דבנוי או דממוני׳ בעי לברכא ולאוראה עליה ברכאן
מנלן ממשה דכתיב והנכם היום ככוכבי השמים לרוב לבתר מה כתיב
ה׳ אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים וגו׳ ותרין ברכאן הוו חד
ה׳ אלהי אבותיכם וגו׳ הא חד לבתר ויברך אתכם כאשר דבר לכם
לאודאה עלייהו ברכאן על ברכאן ואי איהו מני שבחא דחנכריה .ולא
אורי עליה ברכאן הוא נתפס בקדמייתא טלעילא ואי איהו מבריך ליה
הוא מתברך טלעילא וברכתא בעא לברוכי ליה בעינא טבא ולא בעינא
בישא ובכולא בעי קב״ה רחימותא דלבא ומה מאן דמברך לחבריה בעי
קכ״ה דיברך ליה בעינא טבא בליבא טבא מאן דמברך להקכ’ד על
אחת כמה וכמה דיעי עינא טבא ולבא טבא ורחימותא דלבא בגין כך
ואוהבת את ה׳ אלהיך בכל לבבך וגו׳ עכ״ל:
וממוןן ■חבירך יהיה חכיב עליך כשלך ואם מגיע הפסד לחבירך מחויב
י .אתה לבקש רדטים עליו שהקביה ימלא חסרונו כראיתא בברכות
,היה קורא שאומרים לו על שורו וחמורו שטתו המקום׳ ימלא חסרונך :
בעי׳ .היו
הכלל העולה צריך לראות תמיר להיות אהוב למטה וטמוד למעלה
יהו1הכלל
וכטיש טוב אלהים ועם אנשים ונאמר ומצא חן ושבל טוב
בעיניי אאלהים וארם ותק כל שרוח הבריות נוחה היםט רוח הנוקע
בעינ
הימנו והמיר יראה להוסיף אהבה כדאיתא בפיק דשבת אטררבא
נוחה הי!
ינו
בר פרג־־׳ איר חטא בר גורי׳ אמד רב הגורן □תנה לחבירו צריך להודיעו
שנאמר לדעת כי אני ה׳ מקדשכם תניא נטי הבא בו׳ עד מכאן אמר
רשביג הנותן פת לתינוק צריך
י"
היודיע*) לאמו מאי עביר ליה אמר
רל תיס' הניתן מתנה לחמת צריו להודיטי
אביי שאיף ליה טשחא וטלי׳ ליה
ולוקא ימתנה שנותן לו מיי אהיה שאין
כוחלא והאירנא דחיישי׳ לכשפים המקיל מתיייש אי.ל הניתן צדקה שחיית
מאי אמר רב פפא שייף ליה טא תו
מתיייש מתן !:תמי ינפה אן! עיג :
המין ע׳כ:
ואם יודע איזה בשורה טובה לבר ישראל או לבת ישראל ירוץ אליו
לבשרו כט*ש איש טוב וכביש כשיודע איזה מכשול וד׳ו שיניעו
לחבירו בררך או באיזה עשק יר.ץ ויזרזו ויאמר לו אחי השטר בזה הענין
כי ׳ גדול רבללשל ואהבת לרע־ במוךשיאהוב אותו כנפשו .וזיל כופר
ארחות צדיקים שער האהבה תועלת גדול למי שטהג בחיבה ובריעות
...
עם בני ארם״) תועלת אחו■ בעה״ז
י□ י רז
בשטרנדג באהבה עם כל ארס
יעזרוהו הכל אם יפיל ירבו עוזריו מ־מ שלא לצי־ן <לל •הי אדם יגיל תמיד כפית
ישיז אמי הזנת אס מ־צה מישנאן חיי־ן
וסוטכיו ואם יעטור אדם ננרו לריב
נקיי המיד יאת מיצה שיאהגן יקי ציימית
עטו רבים ישתיקו את המדברים רתוקים ••:י נאמר הוקר רגלן מנית רטן :
הרעה ומכלימים אותם אם תכוא
צרה עליו הבל מצטערים עליו וניתנים לו יד ואם יבא לידי דוחק ועוני
רבים ירחטוהו בנתינת מרגותיהם  .תועלת עולם הבא מחמת שהוא
נאהב לכל אז דבריו נשמעים ויהיה יכולת בידו להוכיח בני אדם
שיטיבו דרכיהם וגם מתוך האהבה יעמוד בשלום עם הבל ומתוך

מה

הארבה הוא שקט ושלו ופנוי ללמוד ולעשות מעשים טובים
וגם מתוך האהבה יעזרוהו ויעשו מלאכתו ויבינו בעדו וימצא הרווחה
יתירה לעבוד הבורא יתברך ע^דה שלימה ומחמת הארבה הוא
נושא חן בעיני כל רואיו ומעשיו הטובים יהיו׳ מקובלים לכל ובל א'
ובאיזה דרך יניע האדם לאהבת כל ארם אשכילך
יחמוד לעשות
ואורך הדרך הוא שיעזוד בנפש ובממונו בפי יכלתו .העור בנפשו הוא
שישרת לבל אדם הן עני הן עביר ויטרח עבורם העזר בממונו הוא
שילוה לעשיר בעת הצמו למעות ובן לעני ילוה בעת דחקו וכן
כפי כתו ולקצת עתים ישלח מנות וחרטת גם לעשירים ויהיה
ותרן בשלו אם יהיה לו עסק עם בני אדם יהיה כל משא ומתן שלו
בנאמנות ואל יקפיד בדבר מועט על חביח לעולם יהיה חפץ שו־וביח
יהנה ממנו ואל יישתדל הוא למנות מחביירו ויהיו דבריו בנחת עם בני
אדם ביישוהו אל יביישהו הטעהו אדם אל יטעהו יסבול על *וארו עול
העלם והוא אל יכבד עליהם ולא יתקוטט עם בני אדם ויקבל בל ארם
בשמחה ובסבר פנים יפות כי הסברת פנים תהוק האתבה וישא ויתן עם
חבירו בטובתו וינחם כל ארם טעוצבו וטרדתו אם נילה לו אדם סוד
אל יגלהו אף אם יי^ג^י^דו ולא ידבר על אדם רע ולא ישמע שידברו רעות
על אדם ולעולם ישתדל למצוא זכות על בני אדם במקום שאפשר להיות
ויורה מזה יזהר ואז יהיה אהוב לכל ויכבד כל אדם במעשיו ובדברים
ולא יתגאה על שום אדם אך יכנע תחת בל אדם ובכל יכויין לשטים עכ׳ל.
ואם ח׳ו חבירך עשוה לך איזה רעה מחול לו מיד כי אתה צריך לאהוב
כי נשל הברזל וכי?
אותו כנפשך ומה נפשך אם יד אחת הוכה
וחמור היד ונוקמת בראשונה ^וזכר לעיל ותאמר בלבך מה׳ היתה זאת
לך כי נל מה שאירע לארם הוא שלימות מדכב״ה לאיזה עונש נם !־•,רינהו
לכף
שכן שלא התקוטט כי הרעו־ .הנחלה שבעולם היא
המחלוקת שהיא קשה טע /כמ״ש רז״ל דורו של ארואב היו מנצחים
בכלחמוחיהן אף שהיו עע״ג מפני שהיה חבור ושלום ביניהם וחרו של
שאול היו מנוצחים במלחמה אע״פ •שלא היה בהם חטא מפני שהיו דולטרין
מחרחרי ריב ביניהם וסוד הענן כמבואר לעיל בהלה בי אנחנו כנסת
ישראל כיוחרים בסוד האחד האמת' וכשיש מחלוקת אז ה״ו יש הלוקה
ופירוד למעלה וקיצוץ בנטיעות ואיפור מחלוקת הוא במשהו כי מניצוץ
אוזר של אש יתגדל ^■11־־ .בר מינן אש הוא עד אבחן תאכל וכהא
דאח״ל בסנהדרין אפסוק פוטר מים ראשית מרק האי תגרא רמיא לצנורא
דמיא  .ושממתי משאירי הגאון  jternכבור □הריר פנחם סנ׳ל ז’ל כי
דבר זה רמויז ^.־ imשל תיבת מחלו קר* ׳ביצר מ לא יש לה רק
סרירד קטנה מלמטה בך היא ריש תגרא’ אח״כ מתרבה ונעשה .פתח
פתוח כמו ח אחיב מתלהב אש המחלוקת עד למעלה זהו אות ל כנדל
הפורח אח״ב יורד לממו־ ,עד התהים זהו אות ק דהי הוא ברום רקיע
ובעומקא דארעא אחר כך נמשך משך זמן גדול ’ויש לו מעמר וזוהו צורח
ות יש לה שני ו־וליס ואות ן המפסיק זה משענת הפטה אשר בידו להחזיק
המחלוקת אבל זה דמ.טד ,מתהפך לנחש על כן טי שמצפה להיות זוכה
לראות פני שבעה ירוץ מווהמר הנחש וירחיק □מחלוקת אפילו ממיע ט
קטא וכה לי להאריך בגנות המוחלוקת כי כל הספרים מלאים מזה נקוט
האי כללא בירך כי עון מחלוקת יותר קשה מעון ע״ג כמו שמצינו
באחאב ושאול עוד ארו׳ל בג' מקומות ויתר הקב"ה על ע״נ ולא ויתר על
המחלוקת .ראש^ה ביפי דור אמש בו התחילו לעבוד ע׳ג שנאמר אז
הוחל לקרוא בשם ה׳ ובשביל שהיו ביט,1ם שהיו טזלין זחומסין זה א 
זה לא ויתר להם שנאמר כי כלאה הארץ חמם וגו׳  .שניה בדיור המרבר
כשבאו ישראל לידי מעשה העגל מחל להן הקב־ה אבל כשהיו באין
למחלוקת לא ויתר להן הקכ״ה שבכל מקום שאתה מוצא וילונו של
מחלוקת אתה מוצא שם מכה גרולה מנא לן ממחלוקת של קרח .
שלישית פסלו של מיכה מתוך שהיה שלום ביניהם ניתן להם ארכא
שנאמר ויקימו להם בני ק •את הפסל ויוט;ן בן גרשון בן מנשה ונו' היו
בחנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ אבל כשנחלקו השבטים על שבטי
יהודה וב״ימין ולא היה ביניהם שלום נעשו אלו פורענות לאלו בשהיו
אלו חוטאין היה הקב׳ה מביאו לו ופורעים מהם שנאמר ויכו מהם אביה
ועמו מבד .רבה מאוד ויפלו חללים מישראל חמש מאות אלף איש בחור
וכשחטאו שבט ? mrובנימין באו עשרת השבטים׳ ופרעו מהן
ויהרוג פקח ביהודה מאה ועשרים אלף ביום א׳ ע*כ .ובודאי הגרוע
שבישראל היה סובל ארבע ביתות קורם שיעבור ע'ג ואיך לא יכבוש
אח עצמו מלעשות מחלוקת שהוא קשה םע*נ ואמר רבא כל המעביר על
לא זו שלא יצטער על  •wהנעשה
מחתיו מעבירין לו על כל פשעיו
לו לדרזיק במחלוקת אדרבה ישיש וישנכח שבא לידו דבר זה לקיים
להעביר על מדוריו וההיא חפידא כל אימת ^,וה סליק לפוריא הוה אמר
שרוי ליה טחול ליה כל מאן יצער לי .בני יצ״ו באו וראו ככה גדול
כה השלום שאפילו לשונאים אמר הקב״ה פתחו להם בשלום כמיש כי
תקרב אל עיר ונו׳ ואפילו בזמן הזה ארז״ל שואלין בשלום עו״נטשוםררבי
שלום אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום בעולם
ואפילו עו׳ג בשוק ואמרו הזיל הוי מקדים בשלום כל האדם והוי ז־בוט׳
מהו בשלום בל אדם אפילו אם אתה רואה שלבו עליך הוי מקרימו ל ?לום
שאם אתה עושה כן תגרוס ל .שיאהבך ולא עוד אלא אפילו שאינו נכנע
להשלים עמך הקב״ה מוסרו ומכניעו רוחריך כ^^-ין שנאמר ואם לא
השלים זג־ ונהנה ה׳ אלהיך בידיך ונר ובן פצינו בדוההע*ד שהיה רודף
אחר
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שערי ישר
בו נפתחים שבעה שערים

חקרי הלכות בדיני הספקות רובא
וחזקה ובדיני עדות
מאתי

שמעון יהודה בלאאמו״ר המופלג ויר״א יצחק שמואל דל הכהן שקאפ

ברך ראשון
שער א—ד

הוצאה שלישית

יצא לאור על ידי

הועד להוצאת מסרי הגאון רבי שמעון ז״ל
גיו־יורע

הקדמה
יתברך הבורא ויתעלה היוצר שבראנו בצלמו ובדפות תבניתו ,וחיי עולם נטע בתוכנו שיחיד .אדיר חפצנו.
להיטיב עם זולתנו .ליחיד ולרבים בהור .ובעתיד בדמות הבורא כביכול ,שכל מה שברא ויצר היה
רצונו יתברך רק להיטיב עם הנבראים p ,רצונו ית׳ שנהלך בדרכיו כאמור והלכת בדרכיו ,היינו שנהיה אנחנו
בחירי יצוריו ,מגמתנו תמיד להקדיש כוחותינו הגופניים והרוחניים לטובת הרבים .כפי ערכנו ,ולדעתי כל
ענק זה נכלל במצות ח ,של קדושים תהיו .דהנה במדרש ויקרא פכ״ד אמור על מקרא זה! יכול כמוני ,ת*ל כי
קדוש אג? קדושתי למעלה מקדושתכם ,וביסוד מצוה זו של קדושה איתא בתו״כ« קדושים תהיו פרושים תהיו,
והרמבק ז״ל בפירושו על התורה האריך לבאר ענין פרישות האמור במצוד .זו שהוא להתרחק מן הנאות ותענוגים
יתירים ,אעפ״י שהם מעשים שאינן אסורים לנו ,ובציור מבלים אומר שאפשר לאדם להיות נבל ברשות התורה
יע״ש בדבריו הק׳ ,ועפ״ז לכאורה דברי המדרש אינם מובנים .איר שייך בענין פרישות להתדמות להקב״ה
שע״ז השמיענו הכתוב שלא  pרצונו ית׳ ,שהרי אומר יכול כמוני ת״ל כי קדוש אני קדושתי למעלה
מקדושתבם ,וביותר קשה להבין מה שמסיק קדושתי למעלה מקדושתכם ,דבמובן זה עלינו להבין ,דבאמת יש
דמיון בהקדושה שה׳ דורש מאתנו לקדושתו ית׳ ,אלא שקדושתו יותר כוללת ומקפת ,ואם נאמר דעיקר מובן
הקדושה ,שה׳ דורש מאתנו במצוד .זו של קדושים תהיו להתרחק מן המותרות ,קדושה זו אינה מתיחסת כלל לה׳

? לרעי/

y׳/,

ית׳ .ל pגלענ״ד ,שבמצוק זו כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חייט ,שיהיו כל עבודתנו ועמלגו תמיד
מוקדשים לטובת הכלל^שלא־ נשתמש בשום מעשה ותנועה ,הנאה ותעטג שלא יהיה בזה איזה ענק לסוכת

זולתגה׳וכמובן בכל הקדשות שהוא התיחדות למסרה נכבדה ,והנה כשהאדם מישר הליכותיו ושואק שתמיד
יהיו דרכי'חייו מוקדשים להכלל ,אז כל מה שעושה גם לעצמו להבראת גופו ונפשו הוא מתיחם ג-כ אל מצות
קדושה ,שעי״ז יטיב גם לרבים ,שבטובתו לעצמו הוא מטיב עם הרבים הצריכים לו .אבל אם הוא נהנה הנאה
מן סוג המותריות ,שאינן דרושות להבראת גופו ונפשו ,הנאה זו היא עד הקדושה ,שבזה הוא מטיב לעצמו
לרגע לפי דמיונו ,ולזולתו אין שום תועלת .ועפד״ז עגין מצוד .של פרישות הוא תמצית מיסוד מצות קדושה,
הנכרת בפועל בדרכי ההנהגה של האדם ,אבל בדעיק ושאיפת הרוח מתרחבת מצוד .זו גם על כל מפעליו ומעשיו
של האדם גם בינו לבין המקום ,וביחס זה מתדמה עגין קדושה זו לקדושת הבורא ית׳ באיזה דמיון קצת ,שכמו
שבמעשה של הקב״ה בהבריאה כולה .וכן בכל רגע ורגע שהוא מקיים את העולם ,כל מעשיו הם מוקדשים
לטובת זולתו p ,רצונו ית׳ שיהיו מעשינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל ולא להנאת עצמו.
אמנם אם יאמר האדם להכניע את טבעו להגיע למדה יתירה עד שלא יהיה בנפשו שום מחשבה ושאיפה
להיטיב לעצמו ,וכל שאיפותיו יהיו רק להיטיב לאחרים ,ובאופן כזה תהיה שאיפתו להגיע לקדושת הבורא
ית׳ ,שרצונו ית׳ בכל הבריאה והנהגת העולם רק להיטיב לנבראים ולא לעצמו ית׳ כלל וכלל ,שבהשקפה
ראשונה היה אפשר לומר שאם יגיע אדם למדרגה זו יגיע לתכלית השלמות ,ולכן הורו לנו חז״ל במדרש זה
שלא כן הוא ,שאין לנו להשתדל להדמות לקדושת הבורא ית׳ בצד זה ,שקדושת הבורא למעלה מקדושתגו,
שקדושתו ית׳ היא רק לנבראים ולא לעצמו ית׳ ,שלא נתוסף ולא יתוסף שום יתרון להבורא ע״י מעשיו שעשה
ועושד^!כל רצונו ית׳ רק להיטיב לנבראים( אבל מה שרוצה מאתנו איט באופן זה ,שהרי הורה לנו ר״ע חייך“
קודמים ,וגם רמזו לנו לפרש את המקרא" ,ואהבת לרעך כמוך* בדרך שלילי מאי דעלך סגי ,לחברך לא תעביד,
אבל בדרך חיובי ראוי לאדם להקדים את טובת עצמו ,ועוד יש מקום שביסוד בריאת אדם נטע הבורא ית׳ בו
תשוקת אהבת עצמו במדד .גדולה מאד ,שהרי אמדו חכמי האמת במטרת כל העבודה בזה״ל :רצה הא״ם ב״ה
להיות מטיב הטבה שלמה שלא יהיה אפילו בושת למקבלים ,עכ״ל קל״ת פתחי חכמה פ״ד ,וענין זד .מבהיל

שעד ^ pמגיע כח אהבת עצמו שרוצה אדם בקב שלו יותר מקבין שינתן לו אף מיד הקב״ה אם יהיה מתנת
חנם ,מזה מובן שמדת אהבת עצמו היא רצויה בעיני הקב״ה רק צדיקים ילכו בה ופושעים יכשלו בה .ולדעתי,
הנה מלבד כל הרעות והחטאים שהעולם מלא מהם לרגלי מדד .זו של אהבת עצמו ,הנה גם לנסיון העושר
תצטרף פדה זו להכשילו עד התהום כמ״ש פן אשבע וכחשתי ,שלרגלי גודל תשוקת האדם בקב שלו ,הנה אם
חגגו ה׳ בעושר ויהיה מאמת באמונת האמת שהכל של הקב״ה הרי הוא עני באמת ,ומה שיש לו איגו שלו ,אבל
אם יכפור בה׳ אז הכל שלו והוא עשיר ממש לפי דעתו ,וע״כ למלא תשוקתו לזכות בעשרו ,הוא מתרגל
לכפור בה׳ ואז ממלא תאותו בשלמות ,וכן אפשר להרגיש ענק זה גם בקנין העושר היותר גדול שהוא קנין
החכמה ,למרגיש בד» שאם לא ישתדל האדם לפי ערך מעלתו בקנין תורה להשיג חכמת היראה והאמונה
הטהורה ,אז יש מקום להכשל ע״י התגברות מדת אהבת עצמו ,וכמו שמדה זו גורמת לרעד .על כל העוסקים
כחכמות חיצוניות ,שלעומת שהיה ראוי שיתוסף מראה ע״י התרחבות' ידיעתם כמעשר .ה׳ ,וכאמור השמים
מספרים כבוד ה׳ ,הנה הם נופלים ויורדים למסד -שאם יאמינו שכל חכמתם וקגינם לא להם  jmהרי אז
אבדו כל עשרם ,ודק ע״י הכפירה יתעשת ,כי כל מה שיתרונם בהם הכל להם הוא .ואז יש להם להתגאות
בקנינם ,ועד״ז יש לבאר האמור ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו .היינו שאק׳לשמחז במתנת

bf

הקדמה
חלק החכמה ,רק אם הוא עבד נאמן שחושב שהכל אינו שלו ורק לרבו ואדונו ,אז שמחה שלמה בקנין החכמה,
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ולולא זאת אפשר שאין שמחה בקניז החכמה שעי-ז ח-ו יוכל להגיע לידי כפירה ח״ו1,והנד .אם בהשקפה
ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו ,הם כצרות זו לזו ,אבל עלינו להשתדל להעמיק בזה למצוא
הסגולה המאחדת אותם אחרי כי שניהם דורש ה׳ מאתנו ,וסגולה זו היא שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו
של ה-אני -שלו ,כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו ,האיש הגס והשפל כל "אני" שלו מצומצם רק
בחמרו וגופו ,למעלה ממט מי שמרגיש ש-אני -שלו הוא מורכב מגוף ונפש ,ולמעלה מזה מי שמכניס לה-אני-
שלו בני ביתו ומשפחתו ,והאיש ההולך עם־י דרכי התורה ,ה-אני -שלו כולל את כל עם ישראל ,שבאמת כל
איש ישראל .הוא רק כאבר מגוף האומה הישראלית .ועוד יש בזה מעלות של איש השלם ראוי להשריש בנפשו
להרגיש שכל העולמות כולם הוא ה*אני -שלו ,והוא בעצמו רק כאבר קטן בתוך הבריאה כולה ,ואז גם רגש
אהבת עצמו עוזר לו לאהוב את כל עם ישראל ,ואת כל הבריאה כולה .ולדעתי מרומז עגין זה במאמרו של הלל
ע-ה שהיה אומר אם אני לי מי לי ,וכשאני לעצמי מה אני ,היינו שראוי לכל אדם להתאמץ לדאוג תמיד בעד
עצמו ,אבל עם זה יתאמץ להבין שאני לעצמי מה אני ,שאם יצמצם את ה-אגי -שלו בחוג צר כפי מראית עין,
אז *אני -זה מה הוא ,הבל הוא וכאין נחשב ,אבל אם תהיה הרגשתו מאומתת ,שכללות הבריאה הוא האדם
הגדול והוא ג-כ כאבר קטן בגוף הגדול הזה ,אז רם ונשא גם ערכו הוא ,שבמכונה גדולה גם מסמר היותר קטן
אם רק משמש כלום להמכונה ,הוא דבר חשוב מאד ,שהכלל בטי מסרטים ואין בכלל אלא מה שבפרט ,וכן
ראוי להתבונן על כל מתנות שמים מטל שמים ומשמני הארץ שהם נתונים לכלל ישראל כולו ,והתחלקותם
להיחידים הוא רק בתור גזברות ,ע-מ שיחלקם לנצרכים ,לכל אחד כחלק הראוי לו ,וליטול לעצמו כפי חלקו
הראוי לג/יעפד-ז יובן סגולת הצדקה שמעשרת את בעליה ,כמו שדרשו חז-ל על הכתוב עשר תעשר ,עשר־
בשביל שתתעשר (תענית דף ט׳) ,שכמו שהממונה על אוצרות הממשלה באוצר קטן ,אם ישמור תפקידו כראוי
אז יתמנה להיות גזבר על אוצר גדול מזה ,אף אם לא יצטיין במעלות אחרות ,ולהיפך ,אם יתגלה חסרון
במשמרתו ,לא ■ועילו לו כל מעלות שימצאו בו ,ויורידוהו למשרה קטנה מזה ,כ-כ באוצרות שמים הנתגים
לאדם ,אם מעשר כראוי ממלא תפקיד הגזברות שלו כראוי ליטול לעצמו כפי דרכי התורה ,ומחלק למי שראוי
כ״כ עפ-י הוראת התורה ,אז יתעשר ויתמנה לגזברות על אוצר גדול מזה וכן הלאה למעלה למעלה ,למען
יתקיים רצון העליון בהטבת הכלל ע-י שמירת האוצר ,ובזה איש נאמן רוח עושה רצון קונו יתברך.
וכן אפשר להרגיש בענין המסופר בגמ׳ תענית דף כ*ו מעשה נורא ,באיש קדוש נחום איש גם זו שע-י
שפעם אחת לא מלא חובתו במצות צדקה לפי הרגשתו ,גזר על עצמו שיסומאו עיניו ויתגדמו ידיו
ויתקטעו רגליו וכן נתקיימה גזירתו ,והוא כפי הדרך הנהוג אצל השרים הגדולים שאם מרגיש בעצמו שלא
מלא חובת משמרתו ,הוא מגיש בקשה לפטרו ממשמרתו ,כ-ז נהג בעצמו איש קדוש זה אחרי שידע בעצמו
שכל כוחותיו אינם שלו והוא רק כגזבר על זה ,לכן אם רק קרה לו משגה בשמירת תפקיד הגזברות שלו,
גור על כל אבריו להתפטר מעבודתם ,וכן הוא בשפע טל שמים של קניני החכמה ,שראוי לכל איש שחננו
העליון ית׳ איזה יתרון חכמה ,להשריש בנפשו שורש עמוק ,שקנין זה לא ניתן לו לעצמו ,רק להיות כגזבר
ע*ז לחלק למי שראוי לזה ,ואם ישמור כראוי תפקיד זה ללמד למי שראוי ללמד אז יתעלה למשרה גדולה
מזה ,ויתעשר יותר ויהיה גזבר על אוצר גדול מזה .ואולי יש להסביר ענין זה מה שאמרו ומתלמידי יותר
מכולם ,שמלבד ענין הטבעי שבזה ,הגה סגולת הצדקה והמעשר הרוחני מועיל לזה להתעלות ולהתגדל ,כמו
בסגולת מעשר כספים־ כנ-ל.
ולראשית ההכשרה לזה שיהיה ראוי לקנין תורה ,הצריכה תורה תנאים מיוחדים ,ותנאי הראשון הוא העמל
והיגיעה ,כמו שדרשו חז-ל אם בחוקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה ,ושאר ענינים הדרושים לקנין
תורה .ואפשר לבאר עפ-ז ענין שבירת הלוחות שלא ראיתי ביאור ענין זה ,שבהשקפה ראשונה הוא עגין סתום,
היתכן שמשה רבינו ע-ה היה חושב שבשביל שעשו ישראל את העגל .ישארו בלי תורה ח-ו ,והיה ראוי לו
להמתין מללמדם עד שיתקנו מעשיהם ,אבל לא לשברם לגמרי ואח*כ להתנפל לפני ה׳ לבקש לוחות שניות,
והנה חז׳־ל קבלו שסגולה מיוחדת היתה בלוחות הראשונות ,דאמרינן בגם׳ עירובין דף נ-ד מאי דכתיב חרות
על הלוחות ,אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ,היינו שהיתה סגולה בהם שאם
 .למד אדם פעם אחת ,היה שמור בזכרונו לעולם ,וענין זה הרגיש משרע*ה שעלול עי-ז להיות חלול הקודש
נורא מאד .שאפשר שיזדמן שיהיה איש מושחת ומגואל במעשים רעים ,בקי בכל חדרי התורה ,ולמד משה
רביגו ע-ה ק-ו מקרבן פסח שאמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו ,ולכן מצא משרע-ה שראוי שלוחות אלה
ישתברו ולהשתדל לקבל לוחות אחרים ,היינו דהלוחות הראשונים היו מעשה אלקים כמו גוף הכתב כמו
שמפורש בתורה ,והלוחות האחרונים היו מעשה ידי אדם כמ*ש פסל לך שני לוחות אבנים ,וענין הלוחות הוא
דבר המעמיד ומקיים שלא יהיו אותיות פורחות באויר ,וכיון שהיו מעשה ה׳ היה עומד לעד ,אבל השניות שהיו
כעשה אדם אינם מתקיימים רק בתנאים וגדרים ,ותחלת קבלת התורה ע״י מרע-ה היתד ,דמות ואות לכל בני
ישראל מקבלי התורה ,שכמו שאמר הקב-ה למרע-ה פסל לך שני לוחות אבנים ,כ-כ הוא רמז לכל מקבלי
התורה ,שיכין כל איש ישראל לוחות לעצמו ,לכתוב עליהם דבר ה׳ ,וכפי הכשרתו בהכנת הלוחות ,כן תהיה
קבלתו ,מתחילה וכן גם אוז-ז אם יתקלקלו אצלו הלוחות ,אז לא תתקיים התורה ,ועי-ז לא יהיה מצוי כ-כ

ענין פחד משרע״ה ,שלפי ערך מעלת האדם ביראת ה׳ ובמדות ,שהוא לוח לבבו ,לפי ערך זה ינתן לו מן השמים
קנין התורה ,ואם יפול אח*כ ממדרגתו  ,לפי ערך זד ,תשכח התורה ממט ,וכמו שאמרו חז-ל שכמה עגינים

הקדמה
גורמים לשכחת התורה ר״ל ,ועל דבר גדול זה אמרו חז״ל לפרש את הכתוב בסיומא של הורה׳ ולכל היד החזקה
שעשה משה לעיני כל ישראל ,ולדעתי יש להמתיק בזה מה שדרשו חז״ל בנדרים דף ל״ח על הכתוב פסל לך,
לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות ,והוא ענין נפלא שלא מגא הקב״ה ,סבה אחרת להעשיר את משה רק
ע״י פסולת של הלוחות ,ועפ״י האמור ,יש לפרש ענין זה ,שעפ״י השתנות הכנת הלוחות ,ניתן מקום למקבלי
תורה לפחוד ,לקבל עליהם עול תורה ,שהרי עפי״ז ראוי לכל באי שערי תורה להפריש את עצמם מכל עסקי
העולם ,וכדרשם על הכתוב לא מעבר לים הוא ,שלא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרגים ,משא׳יב שאם היו הלוחות
הראשונים קיימים ,שאז היד ,די לקבוע שעה הלה לתורה ,ולעסוק רוב העתים במסחר וקנין ,ולענין זה הראה
הקב״ה שיהיה משרע״ה לאות לכל מקבלי התורה שיזמין ה׳ להם פרנסתם בתוך עשית הלוחות איזה פסולת
שעי״ז יתפרנסו.
והגה אנכי אשר בחמלת ה׳ עלי שם חלקי בין העמלים עם הציבור ,אשר בשנת תרמ״ד נקראתי ע״י דו״ז
הג׳ ר״א גארדאן ז״ל ,להיות מורה לתלמידים בטעלז בהישיבה שמה ,ובשנת תרס״ג לעיר מאלטש,
ובשנת תרס״ז לעיר בריינסק ,ובשנת תר״ם להוראדנא ,וזכיתי למשוך אחרי לב שומעי לקחי בכל המקומות
של מרביצי התורה הנ״ל ,אשר כל זה הוא לא לפי מעשי ולא לפי כשרונותי ,רק בסגולת עשר תעשר כמש״ב,
שמעודי עד היום ,עתותי מעושרים לעצמי ולשומעי לקחי.
ולכן אקוד ,אשר גם בהוצאת ספרי זה להפיצו לרבים ,יחנני הטוב והמטיב למשוך את לב העמלים בעומק

הלכה ,להגות בו ולהוסיף לקח ויהיה חלקי עמהם סלה ,והנד ,אדע שספרי זה לא יהיה מקובל לכל ,כי
הרבה לומדים לא הורגלו להגות בדרך העיון ,כפי דרך העיון הסובב והולך ברוב הענינים הנאמרים בספרי
זה ,שהרבה דרכים לתורה וכ׳א מוצא טעם לפי הרגלו ,ועוד אה שרוב הענינים המתבארים בו הם ענינים
הדרושים עיון ויגיעה ,ולא יתפסו גם בלב מבין בהבטה בעלמא ,ולא כל אדם רוצה לתלות החסרון בעצמו

מחמת עומק המושג וחסרון המשיג .ושמעתי דבר נאה ומתקבל בשם גיסי המנוח הרה״ג מוה״ר שלמה זלמן
בהר״ר קלמן אבעל מטעלז ,בהא דמסופר בגס׳ ב״ק בסוגיא דזה נהנה וזה לא חסר ,דר״ח בעי מרמב״ח
והשיב לו לכי תשמש לי ,שקל סודרא כרך ליה ,דבהשקפה ראשונה מתמיה ,וביאר הרב הנ״ל שהענין הוא,
שבדבר שצריך עיון ויגיעה תלוי עיקר הדבר אם המתלמד מאמין במעלת המלמדו ,אז אם לא יבין בראשונה,
יתלה החסרון בעצמו ,ויוסיף אומץ ליגע את עצמו ואז יבין באחרונה ,אבל אם דברי המלמדו קלים בעיניו
ולא שוה לו להתאמץ לעמול בהם ,אז אם לא יקבל הדברים במשקל הראשון יניחם או יבטלם בלבו ודיו ,ולכן
כאשר ידע רמב״ח את עומק הענין שרצה ללמדו ,לא רצה ללמדו עד שיתאמת לו שרב חסדא משתוקק להתלמד
ממנו בתלמיד מרב ,ולכן לא למדו הדבר עד שישמש אותו כתלמיד לרב ,ודפח״ח.
ועפד״ז אפשר לבאר מה שדרשו חז״ל ביומא דף כ״ח על הכתוב ואברהם זקן בא בימים ,ארמב״ח מימיהם של
אבותינו לא פסקה ישיבה מהם .אברהם זקן ויושב בישיבה ,ולא נתבאר מהיכן למדו ענין זה מקרא
זה ,ועפי״ד י*ל דד,נר ,בג׳ ב״מ דף פ״ז איתא ,עד אברהם לא הוי זקנה ומאן דהוי בעי לאשתעי בהדי אברהם
הוי משתעי בהדי יצחק ,ביצחק הוי משתעי באברהם ,אתא אברהם ובעי זקנה ,שנאמר ואברהם זקן בא
בימים ,וענין זקנה האמור בזה ,הוא שיבה המתגלה לכל עין רואה ,ולכן למדו חז*ל מזה שהיה אברהם יועב
בישיבה ,שעיקר התועלת להכיר מעלת הזקנה הוא למתלמד ,שאם יכיר שראוי לפניו להעמיק עיונו בדברי
מלמדו ,אז ישיג התועלת הנרצה כמש*כ.
וכן אחשוב שרק אלה אשר ייקרו דברי בטרם ראום או שמעום ,ימצאו חפץ להגות בספרי זה וישוו בעיניהם
גם להעמיק עיונם אם גם לא יבינום במשקל ראשון ,ואז יקבלו דברי בעז״ה .אבל ראוי לידע ולהתבונן
לדעתי מה שאמרו ז״ל בחגיגה דף ט״ו ,ור״מ היכי גמר תורה מפומיד ,דאחר והא ארבר״ה אז־׳י מאי דכתיב כי
שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה׳ צבאות הוא ,אם דומה הרב למלאך ה׳ צבאות יבקשו
תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו ,ומסיק הש״ם ל״ק הא בגדול הא בקטן ,וראוי להבין לפי״ז איך
סתים ר״י דבריו שדבריו רק בקטן ולא בגדול ,וי״ל דכאשר נדקדק מה שאמר ר״י יבקשו תורה מפיהו ,ולא
אמר ילמדו ממנו ,דבאמת הלומד מחבירו ,אינו לומד מפי המלמדו ,אלא שומע ושוקל בפלס שכלו ,והוא מבין -
הדבר ,וזה אינו לומד מפי המלמדו רק משכל של המלמד ,ותורה מפה נחשבת אם מקבל הדברים כפי ששמע
בלי בקורת ,ועל ענין זה אמר ר״י שלקבל תורה מפה ,אינו ראוי רק אם הרב דומה למלאך ה׳ צבאות.

ולפי״ז מרומז בדברי ד״י הבדל בין קטן לגדול ,דקטן לומד תורה מפה ,שאינו ראוי לבקר מה לקרב ומה
לרחק ,וגדול שיש בכוחו לבקר אינו לומד תורה מפה ,וכ״כ ראוי לעורר לכל ההוגה בספרי אחרונים,
שלא ילמדו תורה מפיהם ,שלא לעשות יסוד מכל האמור בדבריהם טרם יבקרו היטב את דבריהם ,וכעין זכר
לדבר זה יש ללמוד מהא דאמרינן בגם׳ ב״מ פרק השוכר את הפועלים ,דאר״ח אנא עבידנא דלא תשתכח
תורה מישראל ,ומפרש שם שהיה זורע פשתים ומגדל נישבי וצד צבאים ועושה קלפים ,וכותב חומשים,
לרמז דכל מה שיש בכוחנו להחל מהתחלת התורה ,עלינו לעשות בעצמנו לפי ערך שהורשה לנו לחקור ולהת
בונן ,ולא לסמוך על דברי הגדולים שקדמונו ,וגילוי דעתי זאת יהיה לי להכרעת כף זכות להוגים בספרי
אם ימצאו דברי סותרים לדברי גדולים שקטנם עבה ממתני ,או שכוונתי לדברי גדולים ,ולא הבאתי דבריהם,
או שהבאתי דבריהם ודחיתי אותם ,כי לרגלי הלך־נפש בדרך הלמוד כאמור ,עיינתי מעט בספרי אחרונים,
כי ספרי זה אינו ספר שו״ת רק ביאור הלכות אשר שקול הדעת החסשי הורשה בזה לכל העוסקים בעיון הראוי
ו«ו9ייל.

שפתי.

"פרשת קדושים

שמואל כנביא שקול ,:כמשה
יהי׳ מבין מי בחר כשי״ח
;י׳ :מלישות הדפת בא ,מפנה
רק דבר א׳ גרם ירידה ,כן
לא רצה שיהי׳ חלישות .הדפת
זינם מבינים הוצרך .להשיב
י אם לא מסרק א :,ששלה
במאכל שלא הורשה כן נח
היין הי׳ כדאי שהוא יהי׳
5ם ובאמת חידוש גדול אמר
אברהם שיצא ממנו ישמעאל
:ם רזה גבי יצחק שיצא ממנו
מישמעאל י״ל מפני שהי׳
בן צדיק הי׳ יכול  :להיות
ם רק מפני שאהב לפשו אבד
זהי׳ אומה הנבחרת נקראת
מזה ילמדו שיעקב לא עבר
גה וב׳ אחיות מפני שלא
יין וראה ברוה״ק שהם בתי
,־ליד שבנוי ישורון הותר
ן ,כן אי׳ באוה״ח הק׳ אף
3״ק שיהי׳ אח״כ אסור ,כל
ת מה״ש חידוש שהראה
ניהם כל הברואים‘•שיקראו
'ידמו ,איך-יהיו מבינים פל
א׳ שמקלסין שמו בכל יום
נ״כ נראה כמו מלאך .שמו
חות ששלחו השי״ת מפני
-לשליחות זה פ׳׳כ כשידעושראשון ^אשבו; שמתוך השם
תו עי״ז בא^כל<הפלפול
*רש נופם שם אדם ■שנברא
> שיש *בו ׳נשמה מלק ,אלקי
פיקר שמו ׳ מפני שהופרש
אדמה כמו מלה מכל הפיסה
שה בכל השיריים כן אדס
איר לכל הברואים שיכירו'מי
יי אינו מקפחשנר כל ברי׳
להם שלא טפו לגמרי רק
ןיאיבד טובה הרבה כן נח

צדיק

נקרא פ״ש זה ינחמנו הי׳ ראוי שישת
מליו תבל רק השיכרות מטכבת.
ה) במד״ת קדושים תהיו וגו׳
אמר להם ;הקב״ה לישראל פד שלא
בראתי מולמי .היו מלאכי כשרת מקלסין
אותי בכס־ ומקרשין אח שמי בכס כו׳
ברוך ה׳ אלקי ישראל כר כיון •שנברא
אדה״ר אמרו מה״ש לפני כקב״ה
רבש״ט זהו שאנו מקלסין כף אמר להם
לא .־־גנב הוא כו׳ בא נח כו׳ אמר להם
זה שיכור הוא כו׳\קשה מלהבין למה
אמר להם החסרון ■שאין דרכו יתב״ש
'לדבר אף בגנות בהמה טמאה דכתיב
לא טהורה וגבי מכן שממל במרס
הפציר יהושע ־בן נון שיגלה מי החוטא
מנהו וכי דלטור אנכי אף שהי׳ לצורך
טובת כלל ישראל מיאן לגלות גנות
החטא ,נראה הטפס כי אלו שמושב
המדרש .היו צדיקים .גלולים צדאיתא
בגמרא מסיר גדול הי׳ אדם כראשון
ובנח ואברהם התוה״ק מטידה צדיק
חמים וכשנתגלגל בם מעט מסרק כי׳
לבם נמס ; כמיס כל ימיהם כדכתיב
זהו שבחן שלא
חטאתי נגדי תמיד
כיו ־יכולין ;להיות כ״כ שבורי .לב ־ רק
אחר החסרון וגם הצדיקים מצמן ניחא
להו שיזכיר סורחנן כדאיתא גבי מרע״ה
שביקש מל ׳זה וכ׳*פ נזכר בתוכ״ק
סרחונו ומטמם־ רצון ׳;יריאיו ’משה ־כן
להזכיר החסרוףצס להודיע למה״ש שלא
טפו לגמרי אך -לולא חסרון רגע'שבכל -
ימיהם היו ־,הם ראוים שיהי׳ ■?קילוסו
יחב״ש טל ידם .משא׳׳כ פבן אז כשדיבר
יתב״ש עם "יהושע מדיין לא-הי׳ .־בו
הירהור תשובה ?ע״כ ־הי׳ גנות והוא
יתב״ש -לא יגנה שום י; ברי׳ ואולי שם
מפני שהי׳'׳1גלוי לפניו שימנשו•למכן
עונש קשכ לא&דצה •שיוצמח פ״י עונש .
למי ,כאן "מ״י מענהו למה״ש לא נוסף
עונש לאדם ונח •גם כגנות כי׳ רק

פ״נ

שפתי

פרשוי׳ קדושים

שאין ראוי לקלס שמו יתברך 7Wb־0
שאכל מאכל שלא נהוג( ,נח  06שהה
פ״א יק מדויק שלא כי׳ כו יושר חסרון
וצא עמו מהי״ש שן זהו ע״כ כי׳ שנח
וחוכ״ק ממידס צדיק המיס סי׳ ,אין
זה דילמורית רק גילוי מדמה כאיש.
ו) לא חקוס ולא המור .קשה אם
הי׳ מזכיר מל נטירה כיינו דנין ק״ו מל
נקימה ואם דאין .עונשין מן הדין כלא
אין מלקוח בנקימה <דאין י בו ממשה
כמבואר בחינוך י״ל שאין זה ק״ו
שהנטירה ־ אינו לחועלת כ״כ מפני
שדיבורו איני כמותן הוא כמתכבד
בקלון מבירו לכך צא יתקבלו דבריו
בלב חבירו נקימה אינו מתפאר נגדו
שגם הוא אינו משאיל הו״א שמי״ז
מקיים הוכח ,תוכים כו״א שמותר כי
בפת שחבירו צריך לשאול ירגיש מאד
מה שעיוותצזמיאן 'להימיב לרעהו ,עי״ז
יקח מוסר ׳ לימדל מצליח עין ,אך
מסופק>אני אם משה לו רעה ממש אם
מותר לנקום שמז״ל מפרשין כך שמיאן
נהיטבעמועי״ז גס הוא ימאן זאת
אסר ככתובמשא״צ מבור רעה ממש
יי .אולי מותרל גס יש לספק אם אמר מותר
■לומר להשואל דברי כבושין ראה מה
 ,בינך לחבירך שהוא משאיל לך ואתה
־ <.£סרבת נגלו.
ן ־י ז) בענץ כלאו דלא תקום יש
?;. .לעיין אס הוא דווקא בשביל עצמו כיינו
שלא רצה ׳להשאיל לו וע״ז הוא נוקםונוטר זה ?דווקא; "אסור אבל בשביל
’ חבירו שלא י רצה'להשאיל לחבירו ואומר
לו שבשביל ,זה אינו משאילו אפשר דשרי
 ,דאינו’מחמש נקימת ונטירת השנאה
רק מחמת ’שהוא ,בטבעו איש רע ואינו
 >?,מצה לפשות סובה ;לחבירו מש״ה אינו
י'־מצה להשאיל־ לו ג״כ ■ ומשלם לו מדה
כנגד מדה או דילמא דאין חילוק ושייך
ג׳׳כ הלאו .עוד יש להסתפק אם מותר

צדיק

סט

לאחר להזהיר לאותו שממאן להשאילו
הלא כשתצטרך ; לשאול ג״כ לא ישאילו.
לן נדי שישים איל ^חלטוב ׳אחגס זכ
ניצוץ ממניין נקימה' שמזלירו שאמרים
ינקמו ממנו .י ־
ו )1יש לעיין אס יהיו שני אנשים
שרוצים לשאול ממגו א׳ אותו אדם
שלא רצה להשאיל לו מקודס^ואדם אחר
אם צריך להשאיל דווקא לאותו אדם
שלא רצה להשאיל 'לו • מקודם שאם
ישאיל לחבירו 'שייך לא תטור או לא
דענ״פ אינו קודם מאדם זאמר כמובן,
וביותר אס אומו אמר השאילו פ״א
דאפשר דהוא קודם דצריך להכיר לו
טובה ,ואולי יש להביא ראי׳ מהגמרא
דאוהב לפרוק ושונא לממון מצוה בשונא
בטעינה דאף היכא שיש לפניו מצות
פריקה ומצות טעינה פריקה קודמת
משוס דאיכא אף צמר בע״ח ,מ״מ הנא
טעינה קודמת ני כיני דניכוף ליצרי׳
כמו כן ונ״ש ככא דמצוה יותר בשונא
כמובן וק״ל ודע עוד שמבואר 03׳
חסידים מצום שיש בה כפיית היצר
*
משובה כמאהמצווח '".׳
לרעך .כמוך .יש לפרש
שקאי על הגוף ’והנשמה שהגוף יאהב
כנשמה שלא תתלכלך ע״י חמדת הגוף
כי אם יתבטל .הגוף 1בכל פפולתיו
להנשמה 'להתנהג בלרכי תורה ויר״ש
זהו אהבת שלום ־ואם "רדו ׳הנשמה
•נמשכת אחר הגוף ’זכו וירידת 'פלאים
'שתצטרך הנשמה' טבילה;בנהר דינור ולא
יניחו אותה ־ ■לעלות ־תיכף' ומיד־ אץ
לשטר גודל המשכות וצכמי שם אם
מלבשים אותה'בגד צואה'כדאיתא גבי
יהושע כ״ג אוד ,מוצל מאש  .צריך .להמים
לבו למה 'יגרום; צמר דלדול ־ לנשמתו אחר
שנמכרה לו 'כדאיתא1בזוה״ק משפטים,
גם יש לפרש' לרעך "על הקב״ה שקורא
לישראל רעים דכתיג אחי ורעי נדאיחא

ט) ואהבת

ע

שאתי

פלשת

בזוה״ק מרדת אשת .אבין האי מלס
דלא,.אתפדי לעלמין; מיקרי רש רעך
ורע £ביך אל" תעזוב  X Vfo.טוב ישי
בפנימיות כלב .זהו״\דביקוחו; בכשי״ת
בניצוץ5זה נקרא רע כמון ,הכתוב
מזהיר שיששר אהבה זו שלא יתרחק
מפתח גמה < < .ןי'1
’) ואהבת ■לרעך כמון כלל גדול
בתורה* :היכן מצינו שצוותה ; התורה על
אהבת ,עצמו ,אך דהנם״אסאק מתנהג
כשורה ׳ הנשמה־,׳ מריבה ^עם הגוף
כדרשה ז״ל; (תענית י״א)  vvמשוכ?ת
מיקיך:ששר פתחי  .פיך ’שקאי על
הנשמה; עם הגוף־־־■ שמתרעמת מאד
למה • מלכלך אותה בלכלוכים שונים
שאין לה .שום ניימא .סגל׳ ענייני .שלם
הזה ן• ופתי? אין שלום בעצמי מפני
חטאתי ’כדאי׳שברשששונותיו חקוקין
על עצמותיו וצריך לראות מקודם
לעשות שלום בק הגוף להנשמה שכ״ז
שיש לו מריבה בתוך עצמו א״א לקיים
ואהבת לרעך כמוך וכשיקקיט מריבה
זו אזי ביכולתו? לקיים ואהבת לרעך
כשך וצריכק להתטק על גודל הסתר
פנים שרואין כהיום וכ״א יחפש בעצש
שלא יהי" הוא ח״ו כגורם כ״ז ומעכב
גאולת ישראל כדאיתא שהעושה תשובה
שלימה שחלין לו• ולכל ־ השלם כלו
וכתיב ואנכי הסחר אסתיר וגו׳ ואמר
ביום כהוא הלא על כי אין א׳ בקרבי
שצריכין להבק שזה גורם כל ההסתר
ע״כ אץ א׳ בקרבי שאם היתה השכינה
שורה בישראל לא הי כל המיצר הזה
שיש עבירות שדוחק ,בכן רגלי שכינה
וטרשס ;הסתלקות׳ השכינה׳ ששראל
וצריכין להשמר מהן ,מאד ,וכשנתטנן
היטב; בהסתר הזה׳ניע ששקר הגורם
הוא על כי אין.א׳• בקרבי משלא נהי׳
נפנזריןמין'-מןהקיצר כדכתיב .ואמר
ביום ההוא וגף משמע ביום ההוא

כשתאמר  pיהי׳ ,יום כאחרוןp .
כשצר כדרשם ;,ז׳^ אצל מכן דפתיב
ביום כזה■ ודרשו גז^?.יום?^,אתה
פטל ואין אתה ענן '$לעוה״ב^■ ואי׳
בשעה״ק־ להרח״ו״ז״ל שמפג?; ן.$ו.לא•
צוותה; כתורה על .המדות ,גאות^כפק
וכף מפני שהסי מפתח לעיקר הנזורה
וא״א־ לזכות .לתורה בלעדם וכש^מדין
הפרשה ,של המדות בודאי ’מסויע הרבס
שיטלין לזטת י למדות •• מומאר&?יכין
לייגע הרבה; בזה ;,שלא /דבלי נקל^$וא*.
 Sיא) ואהבת לריעך
ב״מ ס״ב דריש ב״פ ״ב׳ שהיו קקלכין
בדרך והי׳ ביד א׳ קיתון של־ מיכ^אם
ישתו שניהם ישתו .שניהם  .שעב
שישתו שניהם; .נ^׳שבא ימ׳ק ולגמד
.וחי אחיך ,פמן^ חייך? קודמק -לחיי
הבירך .אמר זקיני-הק׳>;ז״#מהו
הלשון פד שבא; לפ״ק אמר שכל; אחד
מישראל צריך לרצות לנטות כבן פטורא
כי איך יוכל לראות .במיתת מבירו רק
מטעם שרע״ק מלמדו להקדיסחייעצש
לכך הוא מוכרח לשתוא, ,והסתפק
זקיני ש״ר ז״ל איך יעשה אס יש ב׳
צמאים זולתו וברטשו .ליתן .לא? להחיותו
עד שיגיע לישוב ואס יחן לשניהם ימותו
שניכם נראה שמחויב ליתן לשניהם ;.שלא
שייך הטעם חייך קודמין( .עייןלקמן
׳ ;■ .
פ׳ בהי).
יב) ואיש כי ישכב וגו?/מרפת.
מה מלמדנו אות ואו הפסוק שקודם
מדבי מאיסור כלאים,־ אולי בא .ללמד
שגס השכיבה עם שפחה חרופה־ מנין
כלאים נ״מ אם אינו משיג; בשוס^ אופן
אשה כ^ה הו״א;.ןךש1ה,’.ג^5ורבו
תדחה .מ״ת •דביאת :שסחה^ארופה
קמ-ל שאין הזרע ,מתייחס^יג£ילא

יקיים.^.הפשה^ ;•• .
־ יג) וכי תבואו וגף ונטעתם׳ כל
פן ,במד״ר הה״ד עץ חייס וגו׳ ובו

פרשת פדושיט

זוטש והקב״ה• שונא זימה-מ"■
בקין .וכי אפשר למר ודם.להדבק
בשכינה :אלא כמו ;,שהוא ותב״ש.-עםק•'  ,שהף נזהה;־ במצות *ציצים :מלם־ ר
מסל*י ״ (W
ונטעתם .אולי <הטונה י»כמו '4שמה?" -וה.זכיר 4אות§|שכ7׳ 'בה3 ®$נ
שמסר! הקב״ה במטע לא נתכוון} לטובתו ־ ,ה׳:אלקיכםאני<שעשיד’^פרכ
רקלטובשהברואים כמאמרםצז״לרצה' .שעתים לשלםשכר,י,אני;מפקש' כ
כקב״ה לזכות את ישראל• הריבה״לההךד עצמו מגובה^1הממוששי^^
תורה ומצות וכל מצוהיש להי^מיוחד^ מכורכ^ומ?^למ^ שה® 9סו;
בג״ע כן  :אמר זקינ^ הקמ ונכ^רצה; ~ הרבה^עונם::'^<1ובע1לא1הבנ
יתב״ש־שמי:
מיוחדת יוכל להשיגל
-zv- r
•1
כאילן שמיוחד למצום•
כעושה מצוה אחת׳מטיביןלו כויונוחל־ מצוהשארסיטשהבהתלהבות
רבהבעינילשזכהלעשות'?שירות
כאס י*ל ארן עליונה כן הורה'לישראל
יתב״ש אזי יש לו זמלמ רב בתוה״ל
שיעע י כ״א מנגע קדושה -כפי יכולתו
ובממע פשוט יש׳ פלישה מערלה• אח״כ; י עדן,ישמעשיט^״ק*זקינר^ל
רבעו^ופאהיפרשי .זתוללות *־^ המצוש^^
משיג דביקות בשורש׳ימצוה בגן־עדןר־"־”' לבו׳ומניק זמ$^#ג
מה שרואה^/שיצרו ;מאגל 5ל.
יד) במד״ר וכי תבאו אל־הארץ
מהמצוה ידע שיסוד ־׳ חימר רק
ונמעתם כל עץ מאכל ריב״ס פתח אחרי
ה״א תלט וכי ׳אפשר לאדם להלוך.
המצוה כן ימע' כל עץ מאכל שה
נגד כל המלומל ייגע ו'מ5א; איזו
אחרי' השי״ת שכתוב בו :אש אוכלה כף
יהי* מתלהב לבו בכל מיושז^אזי
אלא מתחלש ברייתו של־ עולם לא
כל אילני גן ׳ $דן ע״י המלוות :
נתעסק הקב״ה אלא במטע שחלה אף'
אתם כשתכנסו לארז לא תתעסקו אלא
ע״כ הפסוק 'מבטיח ונטעתם
מאכל• כעין דאי׳ בגנר סוף■ ס
במטע תחלה .מה תירץ וט .יטלין אנו
א׳ בעיד מזצה כל העיד כן א׳ ב
להדמות להבורא־ישב״ש אמנם‘מפורש
.במטע ג״ע ששם האדם שם לעבדה
אילן אמד בגן עדן על ידי •זה
ולשמרה ע״כ עינך• עבודתו .להשקות*
השקאה״כל אילני גן מדן-1 .
הגן מל ירי קיום׳מצות עשה־ ול״ת
׳■ טוץי׳במד׳ר ריב״ס־ אתה
ה״א שלט וכי ; אפשר לט*ד להלן
שעי״ז משקין אילנות בגן עדן כן
הקב״ה .כף אלא מתחלש ברייל
בישוב אי* כשיטע  pמאכל יקבל עליו
לקיים מצות ערלהיורב^ עי׳ז יקיים .עולם לא נתעסק הקסהןאלא
תלט ותדבקון כי ’ראשית רצונו $לקיים  .תחילה ..עיקר׳ הלימוד שבכל
יתכוון שיכי׳ כפין';'נטועה|שילמה
המצוהשיש בנטיפותוי״׳וממש 'משקה
זמן רב ע^פרי ,כן יצאא^נולם
האילן שמבוא נגד'המצדה שאדם עושה
מכל מעשה־ טוב שליי לני
ומי שמבת יקלתחשמצוה ינטה'בכל
לב והשלהבות אזי קוכה זדגו־רהתדנמש
להבורא 7׳
במנחות (דף מ״ד)-האיש ■שהי׳ רועה  .במקום' האמיתי ממש

נ
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אל הים בגזירת המלך׳ רש״י) ,אתה ספק עושת ספק אי אתה עושה ,אני ודאי
עושה .אמר לי׳ אם אי אתה חולק ,גוזרני עליך׳ שלא יעברו בך מים לעולם.
חלק לי׳ ,הוה ההוא גברא דחוה דארי חיטי לפסחא ,אמר לי׳ ,חלוק לי׳ גמי

להאי ,דבמצוה עסיק ,חלק לי׳ .הוה ההוא טייעא (סותר ערבי) דלווה בהדייהו,
אמר לי׳ ,חלוק לי׳ נמי לחאי ,דלא לימא כך עושים לבני לוי׳ .חלק לי׳ .נהרא

חלק לי׳ ,ולא רק לרבי פנחס בן יאיר אלא לכל העוסק במצוה .ואף לההוא טייעא,
דלא לימא וכו׳ אלא יחזה במו עיניו ,מה ישרים דרכי ד׳ ,וכל נתיבותי׳ שלום.

זהו הדרך למבקש קרבת האלקים ,ובא לטהר עצמו שמסייעין לו מן השמים
באופן חיובי ,לא רק סיוע של דרך הטבע ,אלא גם סיוע של נס ומשנין עבורו
כל מעשי בראשית ,כדי שידיי׳ ביכלחו לקיים מצוה כרצונו ובחירתו הטובה.
סיעתא דשמיא של שינוי הטבע אם היא נמצאת בקיום של מצוה כש״ב
שתמצא בענין תשובה שיש בה מדרגה יתירה בסיוע זה ,לכן אם משנין מן

השמים את דרכי הטבע שמחוצה לו ,כש״ב שמסייעין לאדם לשגות את דרכי

הטבע שבלבו פנימה ,להטיב אח דרכיו ,לתקן את מדותיו ,לעלות עלי׳ אחר

עלי׳ עד מדרגת הטההד .והקדושה ,באמרם! אדם מקדש עצמו מעט ,מקדשין אותו
הרבה ,מלמטה מקדשין אותו מלמעלה (יומא ל״ט) .כי הבא ליטר,ר מסייעין

אותו (רש״י) ובפרט בדברים שהיו אצלנו בטבע ,רק מסבה של מחלה ,או יותר
נכון ,מעונש של התוכחה נעדרו מאתנו ,כי חסרון של "החזקות" הלא הוא סוף
סוף רק בשביל שחולים אנחנו ,מוכי "שגעון עורון ותמתון לבב" ,אבל כשנבוא

לטהר ,יסירו מאתנו מן השמים העונש הזה .ואז ממילא נשוב לאיתננו ולחזקתגו

הקודמת .ויפתחו לנו מעינות החכמה והדעת ,מעינוח ההכרה והראות ,מעינות
החוש וההרגשה ביראת שמים וביראת חטא.

ולכן אין העבודה שלנו רק בזה שנד,י׳ בין הבאים לטהר ,אם אדם מכין

עצמו להיות רוצה בחשובה אין לו לפחוד ולדאוג מכל המהפכה הגדולה שהוא

מוצא בנפשו מכל המניעות הטבעיות שיש לו בין מצד החיוב בין מצד השלילה,
כי הקב״ה מבקש מאתנו דק זאת :פתחו לי פתח כחודו של מחט ,והוא מבטיה

לנו ,ואני אפתח לכם כפתחו של אולם ,כי הבא לטהר של האדם לעומת המסייעין
לו מן השמים הוא כחודו של מחט לעומת פתחו של אולם ,ובפתיחת אולם זה

נוכל בקל לשוב לחזקת טבע האדם שבקרבנו ונרגיש .בחטא ולא נזלזל בו יותר.
ההיתר יהפך שוב לאיסור גמור בבתחלה ,והאסור לא יודש מתחת לעקבותינו
ונהיה מוכשר לחרטה ועזיבה היותר חזקה ,הכלולה בנוסה הוידוי של הרמב״ם,
ולחרטה זו נחוץ שנדע את מה שחסר לנו ולא נעלים מעצמנו את האמת המר
ובעינים מאירות נשקיף בכל מצפוני נשמתנו .ונראה במו עינינו את לקויינו

ופגמינו ,ובכל מאמינו נשתדל לתקנן

ולהיות משכמנו ומעלה במדרגות העלי׳.

אם חולים אנחנו ,הסייעתא דשמיא הוא הרופא היותר מובהק של הבא לטהר,

להבריאו ,לחזקו ולאמצו ,שתהא דעתו דעת תורה׳ ומחשבתו — דרך בחיים ,לב

טהור ברא לי אלקים ,ורוח נבון חדש בקרבי — זוהי התפלה של סייעתא דשמיא.
ובן איתא בשערי חשובה לרבינו יוגה ,שער ראשון ,ז״ל! והתבאר בתורה שיעזור

ד׳ לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ,ויחדש בקרבם תת טהור להשיג מעלת
אהבתו יתברך ,עיי״ש.
מכיון שכן ,יפה תיקנו חכמים בהקדמתם שיכיר האדם מצבו ,ולא יתעלם

ממנו כלל .אל לגו להתעלם ממציאותנו ,וממצבנו איזה שהוא .כי כל כמה שנוסיף
להתעמק ולראות הכל נכוחה .כן ,תגדל התרמה ותגבר הסייעתא דשמיא ,להוציאנו

מאפילה לאור גדול׳ ולתת לנו כנפים להתרומם מעל למציאותנו ,ולהגיענו לעולם
ולאושר הנצחי .ונזכה לזכור השכל והדעת ,להכרה והרגשה נבונה .חרטתגו תהי׳
חרטה ,ועזיבתגו תהי׳ עזיבה עולמית ,ונזכה לתשובה גמורה ,ולזכות לפניו

ביום הדין,
[לא זכינו להעתקת ההמשך בחוברת כג״י]

אהבת הבריות
איתא באבות פ״ב מ״ט :אמד להם ~ ר׳ יוחנן בן זכאי לתלמידיו — צאו

וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם ובו׳ ,ר׳ יהושע אומר :חבר טוב.

ר׳ יוסי אומר שכן טוב .וברבגו יזנה <שםא הבר טוב! שידבק האדם בחבר טוב.
שבן טוב! לבקש דירה ששכני׳ טובים ,כי חברתם תדירה והנאתם מרובה ,בזמן
שהם טובים ,כך פירשו הראשונים ז״ל .ואינו דרך ישר ,בי לפי דבריהם ,עין

טובה ולב טוב הם דברים שבגופו ,וחבר טוב ושכן טוב משל אחרים ,ע״ב יש

לפרש המשנה וכו׳ חבר טוב« להיות בעצמו חבר טוב לאיש אחד ,לאשר לבו
חפץ ,ולהרגיל עצמו שתהא דוה אחרת נוחה ממנו וכן יבא באהבה עם כל הבריות.

שכן טוב שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכיניו .ואחר היותו טוב ואוהב נאמן
לחמשה או שמונה בגי אדם ,קרוב אליו הדבר לאהוב את כל באי עולם ,ונמצא

מאושר בכל המרות הטובות ,עכ״ל.

רבי יוחנן בן זכאי שאל את תלמידיו בכלל השלמות ,איוו היא דרך טובה
וישרה המובילה לשלמות האדם בכל מדותיו הטובות ,שאם "ידבק בה" ,במרה

אחת ,בשלמות אמתית ,יגיע על ידה למדרגת האדם הנעלה ,ולהיות סוף־סוף
מאושר בכל המרות הטובות .כפירוש רבנו יונה שם "שטוב לאדם לאחוז במדה
אחת בשלמות ,ונקל אליו להשיג ממנה אל כל המרות החשובות ,מהיותו בן כמה
מדות ואיננו שלם באחת מהן.

אהבת הבריות —

שם המאמר מהמו״ל ,כנוס הסתדרות תלמידי ישיבת סלבודקה
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שלמות במדה כזו ,מציע רבי יהושע להיות וזבד טוב ,אף לאיש אחד .אף
לאותו שלבו חפץ ,אבל בשלמות אמתיח .לאהוב אותו כאוהב את עצמו ,אז "קרוב

A"'1

הדבר שיאהוב את כל באי עולם ,ונמצא מאושר בכל המדות הטובות" .בי הסרון

ואל

אהבת הבריות מקורו באהבתו היתרה את עצמו .לולא אהבה עצמו ,הי׳ האדם

1ו
'1,

אוהב את כל ברואי עולם ,בפרט את חברו האדם הדומה אליו בדעה׳ במדות,

בכח וכמראה .כי זה טבע הבריאה ,בל בעלי־היים אוהבים את בני מינם .ואף האדם

'6י ,

/

טרם באו להכרת ערך עצמו ,וטרם התפתה בקרבו חוש האהבה העצמית המצומצמת,

/׳

לאהוב

7,

חבריו הילדים ,ובקל מתודע אליהם ,אף לאלו שלא הכירם מעודו ,והכל בלי שום מתוך

■/

את

הכרתו ,ולהוקיר את מהותו ,אוהב הוא את דעהו .כל ילד נמשך אחרי

או טפודו מצד הגדולים ,אלא מעצמו הוא ,בלי שום טעם וסיבה ,נכרך אחריהם ,ואוהבם
אהבה טבעית הנובעת מטבע נשמתו התמימה .אהבת הבריאה הטבועה בכל יצור .כל

מה שגדל הילד ,כן הוא מהלק רשויות ,ומתחבר רק לדומים לו ביותר ,בקומה,
בלבושים וגם בממון .בל מה שמתפתחת דעתו ,כן גדל פרוד לבבו ,האם השכל
גורם לכך ? הלא אדרבה ,הדעת מחייבת את האהבה ואת האחות ,ומגנה את פרוד

הלבבות .אלא יחד עם התפתחות השכל ,מתפתח גם הרצון להראות לבל את יתרונו
הפרטי ,ולהבליט על כל צעד את ד",אני" שלו .כי אוהב הוא את עצמו יותר מכל.
הבלטת זו מפרידה אותו מחבריו בני אדם .כי גם המד ,מבקשים כמוהו ,להבליט

לעין בל את "אנוכיותם" ולהדגיש את יתרונם במעמדם הם .אהבת עצמו זו היא

היא המחיצה הגדולה המפרידה בין בני אדם ,ומשליטה בהם כל המדות המגונות.

העצה לזה היא ,עשיית פרץ בחומה זדונית זו .לבחור לו הבר טוב ,אף
איש אחד ,שאליו הוא גושא את נפשו ,ולו הוא מטור בבל לבבו ,באח ,רע והבר טוב.

בזה ישבר הוא בקרבו אח מחיצה הברזל של אהבת עצמו ,כי יאהוב כבר גם את
האחר ,זולתו ,לא פחות מעצמו" .ואהבת לרעך כמוך" על אדם זה .בזה הוא עושה
פרץ במחיצה זו וקרוב הוא לבא באהבה עם כל הבריות .ר׳ יוסי חולק עליו ואומר,
שבפרצה אחת של אהבת אדם אהד׳ אין להדם את מחיצת החיים שנבנתה משך

כמה שנים׳ ואין לישר בזה את העקמומיות שבלב .אלא — שכן־טוב ,לכל שכיניו,

לחמשה או שמונה אנשים בבת אהת ,כדרך השכנים הדרים יחד משפחות ,משפחות.
בפרצות רבות כאלה תתמוטט ההומה ,וקרוב הדבר לאהוב את כל באי עולם,
ולהיזת מאושר בכל ד,מדות הטובות.

עצה טובה זו ,היות בעצמנו "חבר טוב" ו״שכן טוב" ,הייתי מציע לחברים
,שלנו ,כולנו שואפים לעלי׳ ומעפילים לעלות להר השלמות .קבלנו עלינו להשתלם
במדת החסד ,לא רק שלא יקשה עלינו הדבר ,אלא להשריש בטבענו אהבה ותשוקה
נפשית לעשיית החסד עם בל ישראל ,שיערב לנו החסד לפני עשייתו ואחר עשייתו.

שנרגיש הנאה גופנית ורוחנית בכל מעשה חסד שנעשה .ולהשיג את המדד ,הזו
לכל הקיפה הרחב .ואיך נגיע לזה ז העצה היא להתחיל באהבת החסד עם הברי

הסהדדותגו ,אחים לדעה אנו ,וקרובים ברזה איש לרעהו .כולנו שתינו ממעין

אהכת הכריות

רלד

לא אבזב זה ,מעין החכמה והדעת ,מעין אור תורד .וחכמת המוסר .אב אחד לכולנו,

ורב אחד לימד אותנו את התורה ,תורת חיים ואהבת חסד .הכרת ערך האדם
וחובת שלמות בפשו .ידיעת כהות הנפש והשלמות שבלמוד המוסר .הבנה של תורה
ועמקה של הלכה .כולנו בלינו את מבתר שנותינו כין כתלי ישיבה זו ,והיא

שיצרה את מהלך מחשבתנו והשקפת עולמנו על כל החיים מסביבנו .למדנו ועשינו,

למדנו וחיינו ,היי עונג ונועם ,היי אהבה ואחוה .הוי ן מה קל הוא לעורר בקרבנו
את אהבתנו ד,צפונה" ולגלזתה לעין כל ,לאהבה בלי מצרים ,אהבת חסד איש עם
רעהו הסד של הכלל והסד של הפרט .וטכום עצות ותחבולות איך לעשות מעשי

הסד ממשיים עם .חברינו ,כל אתר כפי יכלתו ואפשרותו ,מתוך הנאה פנימית

ורוממות הנפש.
בל אהד צריך להיות קרוב ובן משפחה ,נוגע ממש ,להבריו תלמידי הישיבה

לפנים והיום .שכנים קבועים היינו כל ימינו כין כתלי בית־המדרש ,ושכן דין

קרוב יש לו במצוד .זו .כדאיתא ביבמות (סג ).האוהב את שכניו ,והמקרב את
קרוביו וכו׳ עליו הכתוב אומר" ,אז תקרא והשם יענה .תשוע ויאמר הנני" וברש״י

<שם) ,ומבשרך אל תתעלם ,היינו אוהב את שכניו שהם כקרוביו ,עי״ש .אהבת
שכנים וקרובים שכזו ,מלבד שרב כחד .להושיע את כל אחד מאתנו ,בפי הבטחת

הכתוב ,עוד תביא אותנו לשלמות מדת החסד ,ואהבתה עם כל ישראל שזר .כל
חפצנו ומגמתנו.

והלכת בדרכיו
מד ,הוא גומל חסדים אף אתר.
דרש רבי שמלאי ,תורה תחלתד ,גמילות חסדים וסופד ,גמילות חסדים.
תחלתה גמילות חסדים דכתיב "ויעש ד׳ אלקים לאדם ולאשתו כתנות

עור וילבישם"( .סוטה יד.).

פלא הוא הדבר ,וכי אין לגמרא ראי׳ אחרת מתחלתד ,של תורד ,בענין
החסד אלא זו ז הלא כל הבריאה כולה אך חסד ד׳ היא .״עולם הסד יבנה״! וכי

מה צורך ד״י׳ לבורא במה שברא ,הלא הוא הי׳ קודם הבריאה .אדון עולם אשר
מלך בטרם כל יציר נברא .ולא הי׳ לו צורך בה כלל .וכל מה שברא הוא רק

להיטיב עם האדם• בורא נפשות רבות וחסרונן ,טבן בהן טבע של חסרון ,כדי

שימלא את חסרונן •) .ולא רק מלואים של עונג ■גשמי ,כגן־עדן של אדם הראשון,

שמלאכים היו צולים לו בשר ,בשר דשמיא .וסוננים לו יין — ואילו לא חטא

והלכת בדרכיו _

שיחד ,בכנוס הנ״ל תרצ״ז.

•) עי׳ תשובות חרשב״א חלק א׳ סי׳ תתב״ג.

קמת

פירר^ףורה לבעלי התוספות

?נליו וטא :״ לא־תקם ולא־תטר את־בני עטך
רש״י
(יה) ?א תקם .אמר לו השאילני מגלף .אמר לו לאו .למחר אמר לו השאילגי קרדומך .אמר לו איני
משאילן כדרך שלא השאלמני ,זו היא נקימה .ואיזו היא נעירה ,אמר לו השאילגי קרדומך .אמר לו
מצחות

הכאה וטריפה והא דאמרי׳ הנח הן לישראל

הצדקים תו תחיה ועל הרשעים תי״ו תמית

שיהו שוגי׳ ולא יהו מזידין ה״מ בדבר

מה

שנהגו בו היתר מעולם ודאי הנח להם

ביחזקאל42

אמרה

מדת

"והתוית

תיו"

על

הרחמים לפני

הקב״ה

נשתנו בו מאלו אמ׳ לה הקב״ה גלוי וידוע

דברור

לפני שאם ימחו לא יקבלו מהם .אמרו

שאבתי׳ נהגו בו היתר אתה תנהג בו איסור,

לפניו רבונו

של

עולם

גלוי

לפניך

אם

לא

ציית

ליה

אמר

דמימר

אבל כדבר שלא נהגו

דבר

בו היתר מעולם

לפניהם מי גלוי ,חזר הקב״ה והודה למ״ה

הוכח תוכיח דודאי ציית .כך השיב רש״י

מפני שלאמיתו על הספק אבל מ״מ משמע

לר׳ נתן( .ירו׳

לפי הלשון שאם היה יודע בודאי שלא

יקבלו ממנו אין זה עמיתו .וי״ל על זה

נאמר אם ברור לו למוכיח שלא יקבל ממנו
והעוברי׳ שוגגי׳ מוטב לו לשתוק כדאט׳
בביצה פר׳ המביא הנח להם מוטב שיהו

שוגגי'

ואל

מזידי׳

העוברי׳

אעפ״י

יהו

מזירים

וברור

שפטודי׳

אבל

לו

מעונש

אם

היו

יקבלו

שלא

כדאיתא

מיתה

במסכת שבת שהבאתי למעלה מ״מ מעשה

דהוכח

תוכיח

עמיתך

את

ואעפ״י

שמוסיף

הלעיטהו

לרשע

בנפש
וימות

לא

[יא] הוכח תוכיח את עמיתך .אם ראית בו
ערות דבר תוכיחנו אבל אם לא תוכיחנו

תשא

עליו

חטא

כמו44

"כי

עליך

הורגנו״< .קמ׳ >858

[יכן הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא

עליו חטא .ועל וה אמר משלי" 45טובה

תוכחת מגולה" שאדם מוכיח את חבירו

בגלוי ואימתי היא

טובה כשבאה

אותה

מיפטרי

התוכחה מ״אהבה מוסתרת" 45שאוהב אותו

יקבלו

ומתוך אהבה עזה שאוהבו הוא מוכיחו אז

שלא

ולכך

)65

צוה

הכא

היא טובה התוכחה בגלוי( .רי״ד)

שמור השתיק׳ בשוגגי׳ דווקא .ואני אומר

פסוק יח

שאין זה אלא עצה טובה כי אף במזידי׳

תקם

ולא

תטר.

כמו

שפירשו

צריך לשתוק כדאי׳ פרק הבא על יבמתו

!א] לא

שחובה על האדם שלא לומר דבר שאין

רבותינו 46שלא תשנאנו על שלו ולא תטור

נשמע שנ׳" 43אל תוכה לץ פן ישנאך" ע״כ

לו איבה אם אינו רוצה להשאיל לך או
לתת לך ,דשמא אינו יכול או צריך לאותו

מצאתי בסמ״ג< .ויו׳ )4

דבר .אבל אם יגזול את שלך או יגנוב,

pj

הוכח תוכיח .אפי׳ ק׳ פעמים צד כדי

 )43ט ,ה )44 .בז .ה.
 )42ט ,ד.
אחרי אותו של "אני ה"׳ שבאותו פסוק.

תנקם ותטור וקח שלך מתחת ידו .ולא

 )45ראה ספרא .יומא כג,א.

 )46באור נוסף זה בא בכ״י
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קמט

קדושים יט ,יח

רש״י
לאו .למחר אמר לו השאילני מגלן .אמר לו הא לן ואיני כמוהן ,שלא השאלמני .זו היא נטירה,
שנוטר האיבה בלבו אף על סי שאינו נוקם :ואהבת לרעך כמוך .אמר רבי עקיבא זה כלל גדול
תטר .אף לא תטור האיבה בלבך ,לא ווטר

כן משנאה ומרע לב אתה מניח להשאיל,

כמו :לא תשמר ,כדמתרגמי" 47ואביו שמר

ואומר לך הקב״ה :תנצח האהבה שיש לך

פתגמא,

עמי את השנאה שיש לך עמו ותשאיל לו

שהנטירה מביאה אותך לידי נקימה .ואהבת

בשביל אהבתי ולא תקום ,ומתוך כך יבא

שיאהב

שלום בינכם .וכן תמצא גבי 57וכי תראה

את

הדבר",

לרעך

כמוך.

[ואבוהי]

כמו

נטר

שאתה

ית

רוצה

אותך ,48דעלך סני לחברך לא תעביד;49

חמור

ואהבת לרעך כמוך ,פי׳ הוא כמוך ביראה

הקב״ה .תנצח האהבה שיש לך עמי את

שנאך

רבץ

תחת

משאו,

שאמר

ואם לאו לא תאהבנו ,50שנאמר 51יראת ה׳

השנאה

שיש

שנאת רע .52הגה״ה .שאינו אומר שיאהב

אהבתי.

וזהו58

אחר כמו עצמו ,אלא כתיב 53וחי אחיך

נתיבותיה שלום .אני ה׳ .וראויה אהבתי

לך

עמו

דרכיה

ותסיעו

דרכי

בשביל

נועם

וכל

עמך ,חייך קודמים לחיי חברך ,54שאם היה

לשכת את השנאה( .ריכ״ש; אמ״נ :ת״דז; ב״מ

רוצה לומר שיאהב אחר כמו עצמו ,היה לו

 243בשם חזקוני; ריב״א בשם חזקוני; ירו׳  ;65הס׳

לכתב:

ואהבת

את

רעך

כמוך,

וכן55

 ;40גן; לו׳  ;31ויר׳  ;4קמ׳  ;858מ״ז; מ״א ;265

"ואהבת לו כמוך" ,ולא כתב ואהבת אותו

 ;121א׳ )970 ;2105 ;2344

את הגר ,לא כתב כמוך .ואהבת לו משמע

!כן לא תקום ולא תמוד .ותימה דכתיב59

כמוך .אבל במקום אחר שכתב 56ואהבתם

לעשות לו כמוך כמו שאתה רוצה שיעשה

"ה׳ חנני והקימני ואשלמה להם" ,רעה

הוא לך ,כמו שפיר׳ .ואם תאמר :מאי שנא

תחת טובה .ויש לומר ואשלמה להם טובה

שאין הקב״ה מוהיר בלאו על אותו שלא

תחת רעה ,שכך היה מנהגו של דוד,60

רצה להשאיל לי מגלו ולא היה לו שום

שנאמר" 61נתת שמחה בלבי מעת דגנם

טענה עלי שלא עשיתי לו מאומה ,ועלי יש

וחידושם רבו" .וכתיב "אם גמלתי" וגו׳.62

לי טענה עליו שלא רצה להשאיל לי ,הוהיר

"ואני

בלאו אם לא משאיל לו קרדומו ,איכא

שהיה שמה בטוב אויביו ומצר בצרתם

בחלותם".63

הרי

שמצינו

בהדיא

אלא

ומתפלל אליהם( .אמ״נ; מ״א  ;265א׳  ;2105ק«׳

שחביב מגלו עליו ואינו רוצה להשאילו

 ;850ירו׳  ;65פע״ר בשם הגן :א׳  ;970מ״א ;121

ולא הכריחו הכתוב להשאיל את שלו שלא

לו׳  ;31הגן)

למימר,

שאותו

לא

הניח

בשנאה

כרצונו ,אבל לך שקרדומך עשוי להשאיל

שהרי היית משאיל לו לולא הנקימה ,ואם

 )47בראשית לז .יא.
 )51משלי ח ,יג.

 )48שבת לא ,א.
 )52רשב״ם.

[]3

לא תקום .לגמול לו רעה תחת רעה.

 )49וכן בחזקוני.

 )53ויקרא כה ,לו.

 )50עי׳ אבות דר״נ טז ,ד״ח ושנאת.
 )54ב״מ סב,ב.

 )55ויקרא יט .לד.

 )58משלי ג ,יז .בספר הגן מסיים קטע זה :וכן תמצא גבי
 )57שמות כג ,ה.
 )56דברים י ,יט.
 )60במ״א :ה״ע.
 )59תהלים מא ,יא.
לא תראה חמור שונאך וזהו שכתב דרכיה וכו׳.
 )63שם לה ,יג עי׳ רד״ק תהלים בשם גאון.
 )62שם ז ,ה.
 )61תהלים ד ,ח.
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ורה לבעל התוספות

פירו

קב
ולא תטור .אפילו בלבבך ,אלא עבור על

שיהיו חלוקים בדבר הניכר לעינים .ועוד

מידותיך .ואהבת לרעך כמוך .אם רעך ,אם

כתיב באיוב" 67עור בעד עוד וכל אשר

טוב !הוא] ,אבל אם הוא רשע ברכת׳64

לאיש יוזן בעד נפשו" ,אלמא אדם אוהב

גופו יותר מילדיו דהתם ילדיו מתו כבר

^ראת ה׳ שנאת רע( .רשב״ם)

]tjaP
U.

ואהבת לרעך כמוך .פרש״י אמר רבי

עקיבא כלל גדול בתורה כלו׳ כי ההוא

ולא חטא בכל זאת .וראיתי

ניסים

גאון פ׳ ז״ל זה ספר תולדות אדם כלל גדול

™

מעשה דפרק ב׳ דשבת בעכו״ם שבא לפני

יותר מזה ,כלומר כמו שבני אדם ברואים

1

הלל הזקן ואמ׳ לו גיירני על מנת שתלמוד*
לי כל התורה כלה על רגל אחר אמ׳ לו

מדבר אחד ועשויים מדבר אחד ,כך חייבים

לבם ודעתם לחיות אחד עם כל הדומין

דעלך סני לחברך לא תעבד ואידך פירושא

להם .וגם זה אינו נראה דבמה הוא יותר

וכן יתנהג אדם עם חבירו באהבה מה שלא

כלל גדול מואהבת לרעך שכך מוכיח ריש

|

ירצה שיעשו לו אל יעשהו לחבירו וזהו

לכבד אדם בכל גופו .ונ״ל בין לר׳ עקיבא

ואהבת

לרעך

הרב

ובין [לבן] עזאי אסיפא דקרא סמכו ,ר׳

אליקים.

(ריב״א; ירו׳  !65הר׳ אליקים! הט׳ 54

עקיבא דריש דכל אדם חייב לכבד חבירו

כמוך.

פי׳

כך

כגופו דכחיב ואהבת לרעך כמוך אני ה׳,

בשם הר״ר אליקים; א׳ )1267

!ה) ואהבת לרעך כמוך .פרש״י אמר ר׳

עקיבה וה כלל בתורה והיא בת״כ .ועוד יש

פי׳ אני בורא של עולם ,הלכך לא יתגאה

אדם על חבירו ,וכתיב בנביאים כיוצא בו68

לשם א״ר יהושוע ב״ל כלל גדול מזה שנ׳65

"הלא אב אחד לכולנו ואל אחד בראנו

פרשת

ולמה נבגוד איש באחיו" ,וכן אמר איוב69

בראשית 66גבי זה ספר תולדות אדם אמר בן

"אם

עבדי ואמתי בריבם

עזאי זה כלל גדול בתורה ,א״ר עקיבה

עמדי ,והלא בבטן עושני עשאהו ויחוננו

מצינו כלל גדול שג׳ ואהבת לרעך כמוך,

ברחם אחד" לפי מה שפי׳ ר׳ עקיבה כלל

לא

גדול בתורה ,ר׳ עקיבא סבר ואהבת לרעך

זה

ספר

תולדות

אדם.

וב״ר

זה כלל גדול כל רסני לך לחברך

תעביד ,אלא זה ספר מאי משמע .וראיתי

כמוך

אמאס

כלל

משפט

גדול

לפי

שמפורש

בפירוש

אדם,

שצריך לאהוב אדם ,אבל זה ספר אינו

כלומר יש לכבד את כל אדם כאילו תולדה

מפורש כ״כ .ובן עזאי סבר אין זה הכלל

שלו .ובה פליגי ,ר׳ עקיבא סובר אדם אוהב

[כל] בך גדול משום• שבורא אחר בראנו

את תולדה שלו יותר מעצמו .ולא נהירא לי

דגם בהמות וצופות ברא ,אבל זה המקרא

בצפנת

פענח

זה

נספר]

תולדות

 )64משלי ח ,יג .וכן פסחים קיג,ב! "ומי שדיא למסניה והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך וכו׳

דווזיא ביה אזיהו דבר ערוה וכו׳ מצוה לשנאתו שנאמר "יראת ה׳ שנאת רע" .וברמב״ם הלכות רוצח
פי״ג .הי״ד" :הרי זה מצוה לשונאו עד שיעשה תשובה וישוב מרשעו ואעפ״י שעדיין לא עשה תשובה
אם מצאו נבהל במשאו מצוה לטעון ולפרוק עמו וכו׳ והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים

בין צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה׳ ומאמינים בעיקר הדת" .ובמאירי פסחים שם" :מותר לשנאתו
 )67ב ,ד.
 )66פ׳ נד.
 )65בראשית ה ,א.
ולהשניאו למי שסומך על דבריו ומאמין בו״.
 )68מלאכי ב ,י.

 )69לא ,יג ,טו.
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קנא

קדושים יט ,יה

זה ספר תולדות אדם וסיפיה דקרא כדמות

שיאהב את הכירו כמו עצמו .אלא צותה

אדם

תורה שיאהב לחבירו עד שיחפוץ שיהיה לו

אלהים

ברא

אותו הואיל

וכל

בני

נבראים בצלם אלהים ,מה שאין כן בכלי-־״בל

הטוב

שחפץ

בעושר

לנפשו

וכבוד

ברייה על כן ראוי לכבד ולאהוב את כל

ובנכסים ובחכמה .ולכך אמר לריעך ,ולא

חביב אדם שנברא

אמר ריעך דהוי משמע שיאהב גוף רעהו

בצלם חבה יתירה וגו׳ .ורשב״ם פי׳ שאם
היה אומר ואהבת לרעך'?מוך ,הייתי אומר

פירוש שיאהב

האדם .וכן ארז״ל70

כגופו.

אלא

אמר לריעך

לחבירו

הטוב

לנפשו.

כמו

וי״מ

דהכי

אדם שהוא חסיד וסובל בזיון מכל אדם ,גם

פירושו ,תאהוב לעשות לריעך טובה ,כמו

הוא יבזה את חבירו .ועל כן אומר זה ספר

שאתה אוהב שיעשה הוא לך ,וכן ארז״ל73

תולדות אדם כלל גדול מזה שנאמר בו

[מאי] דעלך סאני לחברך לא תעביד ,ואל

בדמות אלהים עשה אותו .כלומר אע״פ

תתמה על למ״ד של רעך ,שהרי מצינו

שאתה חסיד ומתבזה אל תבזהו כי בדמות

בכמה מקומות כן למר יהירה כמו*׳" 7לכל

ואהבת

כליו תעשה

הב״ה

הוא.

לרעך

כמוך,

ובסנהדרין*7

ברור

לו

דריש

מיתה

יפה.

וכך

חיל

פרעה" ,וכגון75

"לכל

נחשה" .ד״א ואהבת לרעך כמוך .זו אשתו

לאהוב

כגופו.

במניין אותיות ברור לו מיתה יפה כמניין

שצריך

ואהקמ^מנך כמוך .וה״ר מנתם מיואני פי/

גיטין 76אמרינן אל תחרוש על רעך רעה זו

שמחיים אין לך לומר שהרי אמרינן חייך

אשתו .רעך בא״ת ב״ש בגי׳ זו האשה .ואין

אשתו

וישמחנה

ובשלהי

קודמין לחיי רבו א״כ ואהבת לרעך כמוך

לכוף

מדבר במיתתו .וי״מ פ״א היאך תאהבנו

כדאמר 77גם בלא דעת נפש לא טוב«( .״ז) ־

והלא אין מצוה להחיותו ,אלא ש״מ דהיינו,
לברור לו מיתה יפה .ועוד מפ׳ ה״ר מנחם

מיואני דלעיל קאי לא תקום ולא הטור,

אשתו לשמש.

בתשמיש

')'?
!ו! ואהבת לרעך כמוך .מאי לרעך הל״ל

רעך י״ל ראם היה כתיב רעך הייתי אומר
שצוה הקב״ה לתת לחבירו ממונו וכל אשר

ואמרינן 72נקימה זה איני יודע מה היא
כשהוא אומר והבאתי עליכם חרב נוקמת

נקם ברית ,הוי אומר זה נקמת חרב א״כ
מצינו נקימה שהיא בחרב ,על כן דרשו כן.
_ך״א ואהבת לרעך כמוך .א "ר עקיבא וגו׳

לו כמו לעצמו להבי כתי׳ לרעך כלו׳ אהב

מה של רעך כלו׳ שלא תגזול לו ממונו ואם
תובל להציל ממונו הצילהו ושנא מי שרוצ׳
(לגזול

לי•

המ' )4°

\j

כלומר זה שנ׳ ואהבת לרעך כמוך מן הדין

!ז] ואהבת

היה לו לכתוב ואהבת רעך כמוך ,אלא מהו

במדרש ואהבת לרעך זה כלל גדול ,כי

לריעך כמוך ,של ריעך ,כלומר ממון של

בצלם אלהי׳ עשה את האדם דבר גדול הוא

ריעך יהא חביב בעיניך מלהפסידו בממונך.

אך א״ת אפי׳ הכי מותר להכות הכירו כי

ד״א ואהבת לרעך כמוך .פי׳ הרמב״ן ,הוא

אם הייתי רוצה הייתי מכה את עצמי .לא,

האדם

כי בצלם אלהי׳ עשה את האדם גדול ממנו

לשון

הפלגה,

כי

 )70אבות פרק ג.
כז .ג.

 )76צ .א.

לא

יקבל

 )71נב ,א.

לב

 )72שם גב ,ב.

לרעך

 )73שבת לא,א.

במוך.

שמעתי

 )74שמות יד ,כדו.

 177משלי יט .ב.
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שיש

 )75שם

\

קנב

פירוק^ 1ורה לבעלי התוספות

כלו׳ אפי׳ את עצמך אי אתה רשאי להכות

קרא שאף הוא מבזה את עצמו אינו רשאי

כי בצלם אלהים עשה את האדם( .ויו׳ )4

לבזות חבידו והרי הוא כמבזה את המקום

!דו! ואהבת לרעך במוך .כלוט׳ ממון של

שהאדם הוא נברא בצלמו( .לו׳ )31

רעך וזה יכול להיות אבל גופו אינו יכול

[י־אן ואהבת לרעך בו׳ .י״מ דקרא במיתה

להיו^נבןדאי על זה הזהיר דאל״ב היה

משום דכתיב לעיל מיניה "לא תקום ולא

ליה למיכת׳ ואהבת רעיך כמוך דמשמע

תטור"

גופו ,כדאיתא בפ״ק דשבת *77בגוי שבא

"והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית"

הלל

לפני

הזקן

לו

ואט׳

גיירני

ע״מ

שתלמוד לי כל התורה כשעמד על רגל
אחת .ואט׳ לי׳ דע לך כל מה רסני [עליך]

לחברך אל תעביד .וכן יתנהג אדם עם
חבירו ,ב&הבה מה שלא יעשה לו חברו אל

יעשה הוא לאחר׳ים וזהו ואהבת לו כמוך.
בפי הר ,אליקים<\ .הה׳  ;40א׳ >271/2

!]0

ונקימה

לשון

כמו

מיתה

דכתי׳

והשתא ניחא דררשינן מיכן ברור לו מיתה
יפה( .ירו׳ )65

[יב! ואהבת לרעך כסוף .זהו [כלל] גדול
בתורה כפרש״י רבותי דרשו ברור לו מיתה

יפה

משמע

ורעך

כל

רעיך

אפי׳

אותו

שנחייב מיתה קאמר ואהבת לרעך כמוך

והיאך יוכל לרחמו והלא אי אתה מצוה

ואהבת לרעך .תים׳ איך יאהב אדם

לחיותו

אלא

ברור

לו

יפה

מיתה

הוא

גוף הכירו כגופו .י״ל אם נאמר ריעך הוי

דקאמר .ועוד יש לפרש דרשינן ליה מכמוך

משמע גופו אבל לריעך פי׳ משל רעך,

בבאי זה הדבר קאמר אם להחיותו בגופו

כלומר

אם

תראה

שממון

חבירך

הולך

והלא חייך קודמין לחיי תברך אלא למיתה

תתחייב מיתה

לאיבוד ,אז יהיו ממונו חביב עליו שתשמרו

היא

וזהו יכול להיות( .א׳ ?(; 271/2ע׳׳>>בשם מהר״ר

תברור לך מיתה יפה ככה תעשה לחברך.

משה; א׳  ;271/1א׳  2344בשם מה״ר משה)

וי״מ דמדרשיה דקרא קאי דריש מלא תקום

!ין ואהבת לרעך במוך.

בתורה**77

"כי בצלם

זה

אלהים

כלל

עשה

גדול
את

האדם" .כלל הגדול זה הפי׳ שהרי ממקרא
זה אנו למדין שכל העולם נעשים ונבראין

דקאמר שכמו שאם

שמשמע לשון מיתה כת׳ חרב נוקמת ועלה

קאי ואהבת לרעך לענין לברור לו נקימה

יפה.

ולא

נהירא

זה

דהא

הפי׳

לענין

השאלת כלים דרשינן ליה ללא תקום( .פר׳

ביחד בצלם אחד והרי כולם כאיש אהד

)167

9

ובשר אחד וכשם שאי אפשר לאדם להנקם

!יגן

ממנו אם הוא הרחיק את עצמו כך יהיה

שלא השאלתני .לא תטור .הריני משאילך

בעצמו עם חבירו .וכן בירושלט׳ על מעשה

אעפ״י שלא השאלתגי זהו נוטר בלב .78סמך

א תקום .איני משאילך כליי כדרך

תשא

טבח אחד שחתך ידו בעצמו בבא לפני

אצל

הדיין וחייב לחתוך ידו השניה עד שבא

בראשונה.80

החכם והצילו .ולא עוד אנו למדין מהאי

שאתה חם על עצמך כך חם על רעך .81כל

 )*77לא,א.

 )**77בראשית ט ,ה.

אם נוקם ונוטר.

 )80יומא כג,א.

 )78יומא כג,א.

לא

עליו

ואהבת

חטא79

לרעך

בריש

כמוך.

פ׳

כשם

 )79בבעה״ט :רמז לת״ח שאינו נושא חטא

 )81עי׳ אדר״נ רפט״ז.
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קנג

קדושים יט ,יח

י׳ דברות בתוכו ,ואהבת לרעך כנגד וכל

אין לוט׳ שבא הפסוק לומר כי הנוקם עובר

אשר לרעיך ,מיכן אמרו 82רסני לך לחברך

בשני לאוין משום נוטר ומשום נוקם אבל

לאשתו

הנוטר בלא נקימה דא״כ היה לו לומר לא

כגופו" ,84אל תחרוש על רעך רעה" *84זו

תטור ולא תקום ,אלא מדאט׳ לא תקום ולא

לא

תעביד.

לרעך83

ואהבת

אשתו .85ואהבת לרעך ,לא תרביע כלאים

תטור להשמיענו כי הנוטר נמי עובר על

כשרובע על אשתו אל יהרהר אחר אשה

לאו אע״פ שאינו נוקם1( .ט׳ )54

אחרתך?א ישתה בכוס זה ויתן עיניו בכוס
אחר ,בפ׳ ואילו מותרין ,86בני ערבוביא או
בגי שנואה או בני אסנ״ת משגע״ח ,וא״ת
מי מעיד לכך נאמר אני ה׳( .א׳ )268

!מזן לא תקום ואהבת לרעך .ובירושלמי
האי מאן דחתך קופר וחתיך אצבעיה לא

יטול

אצבע

וחתיך

אצבע

אחריתי

שג׳

ואהבת לרעך כמוך שלא חקום אם עשה לך

1יד] לא תקום ולא רוטור בגמרה בחפצי

רעה .מצאתי( .א׳ )2344

שאלה ,כיצד נקימה אומר השאילני מגלך

[יז] ואהבת לרעך כמוך .מהכא דרשינן87

זה

ברור לו מיתה יפה .הק׳ ר״י מנלן דעל

השאילני קרדומך אמר ליה הריני משאילך

מיתה קאי אימא ברור לו חיים .ותירץ88

וטול ,איני כמותך שלא השאלתני זו היא

מדכתיב לא -תקום

אום׳

לו

אין

לי.

למחר

אומר

לו

וגזירה

שוה

דנקימה

"נקום

ינקם",

נטירה שנוטר לו איבה בלב ומזכיר לו

נקימה

הדבר .אך פסק :כל תלמיד חכם שאינו

וילפינן בגי׳ש" 90והבאתי 91עליכם חרב

נוטר איבה כנחש אינו תלמיד חכם ופריך

נוקמת נקם ברית" ,ה״נ אתיא בגזירה שוה

נתקבלה

כדאמ׳89

עלה והאמר מר נעלבים ואינם עולבים וכן

נקימה

נר׳ דמפייסי ליה ומפייס ,אבל כל זמן שלא

ואהבת לרעך כמוך א״כ ע״כ קאי על מיתה

ביקש ממנו מטו מותר לנוטרו איבה וכן

דאי על יחיים והכתיב" 93וחי אחיך עמך",

הלכה ,ואהבת לרעך כמוך .א״ר עקיבא זה

שאתה עיקר והוא טפל.94

כלל גדול בתורה פי׳ שכל המצוות תלויות
בו

כדאמ׳*86

הילל

הזקן

כל

רסני

לך

נקימה.

וי״מ92

דיליף

מדכתיב

ואהבו! לריעך כמוך .סופי תיבות [גימ׳]

מת.95

לחברך לא תעביד( .המ׳ )45

איח>ו בספרי 96כלל גדול בתורה ואהבת

ןטו1

לא תקום ולא תטור .פרש״י כי הנוטר

עובר בלאו אע״פ שאינו נוקם וכן הוא כי

 )82שבת לא,א.

בגי׳ אשתו כגופו״.

כ,ב.

לרעך כמוך ,גדול ממנו" 97כי בצלם אלהים

עשה

את

האדם".

ופי׳

הר״ר

יעקב

 )83בכת״י יש נקודות על התיבות לסימון גיס׳ ,ואולי צ״ל "ואהבת לרעך עמוך
 )84ברכות כד,א.

 )*86שבת לא,א.

 )*84משלי ג ,כט.

 )85עי׳ גיטין צ,א.

 )87פסחים עה,א .סנהדרין מה,א ודף נב,ב.

 )86נדרים

 )88במושב זקנים בשם

 )90סנהדרין נב,ב.
 )89שמות כא .כ.
ר׳ מנחם מיואני ,בסנהדרין מה,א תוד״ה ברוד בסתם.
 )92ג״ז במקורות שצוינו בהערה  ,2וכ״ה בתום׳ הרא״ש לסנהדרין שם ד״ה
 )91להלן כו ,כה.
ברור.

 )93להלן כה ,לו.

על עניני מיתה.

 )94עי׳ ב״ם סב,א.

 )96ספרא קדשים פרק ב הל׳ יב.

 )95והוא ראיה לכך שיש לדרוש את הפסוק

 )97בראשית ט ,א .לפנינו בספרי :זה ספר

תולדות אדם (בראשית ה ,א) ,וכנראה לא דייק רבנו וסמך על סוף הפסוק :בדמות א׳ עשה אותו.
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)•

קגד

פירושן^ורה לבעלי התוספות

ןאה5ת לרעך במוך אני יהוה « :את־חקתי' תקזמרו
רש״י
במורה( :יט) את חקתי תשמרו .ואלו הן 3הממך לא חר3ימ כלאים וגר ,מקים אלו מרומ מלן
מאורליינ״ש זצ״ל דוה כלל גדול דאמר98

ר׳ זריקא אמר כשהיו מביאין לר׳ אבינא

דעלך סני לחברך לא תעביד מיהו 99אם

ביעתא במפה דאית בה כלאים לא היה

אדם אכזרי ואינו חש 1על עצמו הוא הדין

מקבל.

לא ירחם על אחרים כי היכי ראם חבל

בעצמו פטור הוא הדין שיחבל בחבירו או
אם הוא מבזה את עצמו הוא הדין חבירו

להכי

בצלם

נאמר כי

אלהים עשד,

כלאים לא יעלה עליך ,ואיש כי ישכב את

אשה,

אל

יעלה

על

לבך

שום

עירבוב

מחשבות על אשת אחרת בעת תשמיש.9

את

בפירקי דרבי אליעזר 10קין הביא מזרע

האדם( .א׳  ;271הנ1׳  ;40לי׳; הי׳ )62

פשתן לקוי והבל הביא מגיזת צאנו והרגו

זה את זה ,לכך אין לערב צמר ופשתן זה

פסוק יט
[אן את חקתי בגי׳ שחקקתי .2אין לערבב

מין

כי מו׳ ימי בראשית

כשאינו מינו,

בראתי כל מין ומין למינו ,לכך את חקתי
שחקקתי בבר תשמרו .כלאים לשון כלואים
יחד ,אין אסור אלא בהמתך בבהמתך ועד

בשפופרת3

בזה ,הקב״ה מתראה כעמר נקי" ומלאכים
לבוש הבדים 12אין דרך לערב מלבושי אדון
ושל עבד יחד( .א׳ )268

!כן את חקתי תשמרו .חוקים שחקקתי לך
כבר

מששת

ימי

בראשית,

איני

רוצה

מותר

שתשנא אותם ,לעשות בריות בעולם שלא

להכניסם לדיר יחד .ועל בהמת [אחרים]

עשיתי אני .13בהמתך לא תרביע כלאים.

אינו עובר.4

שתדביע סוס על חמור וכן על סוסיה המור

במכחול

שיכניס

אבל

ירושלמי 5ר׳ יונה אמר בש״ר אבא אם

ויצא הם פרד שלא בראתי ,והנה שנית

היה בגד גדול ומקצתו יש בו כלאים ומונח

מעשה בראשית ,ובן כל שני מינים כגון

על הארץ ומקצתו אין בו לא יתכסה בו

כבש על עז ,שתעשה עצמך כמו בורא14

מצד השיני .ירושלמי 6ר׳ הלל היה לו בגד

ואין הברכה מצויה בהם ולא תוליד לעולם

ושרפו,

הפרדה ולא שום כלאים ,ששניהם נטורש15

[בל׳]

ריבוא

בו

ומצא

כלאים

אוסר,7

[בלע״ז] מתחברים יחד ,זה מעכב על זה

מפה שיש בו

מלהוליד ,וכן; שדך לא תזרע כלאים ,כגון

כלאים ומושיטין בה פת או בשד או בצים,

חטד ,זתדצן שזה מין עשב חד ,מין אילן,

מטפחות

הידים

ר׳

אליעזר

בירושלמי 8פוסק כוותיה ,פי׳

 )98שבת לא,א.
 )3ב״מ צא,א.
 )2סנהדרין ס,א.
 )1בכי״ל :חם.
בפרושיהם לספרא.
 )7פרק ט דכלאים.
 )6שם.
 )5כלאים רפ״ט ע״ש.
להפרישם ועי׳ תו״ב וצע״ק.

 )99עי׳ בראשית רבה כד ,ו ,מושב וקנים בשם רשב״ם ,וכן פרשו הראב״ד והר״ש

 )4ר״ל אין חייב

הל׳ ב.

 )9נדרים כ,ב.

וע׳ גם רעב״ע).

 )10פרק כא.

 )14עי׳ חזקוני.

 )11דניאל ז ,ט.

 )12יחזקאל ט.

 )8שם

 )13ע׳ רשב״ם

" )15ניטשורס" בלעז מינים שונים.
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קנה

קדושים יט ,יט

כהטתף לא־תרכיע כלאים ש'ךך לא־תזרע כלאים
רש״י
שאץ טעם לתר :ובגד כלאים .למה נאמר ,לסי שנאמר לא מל3ש שעטנז צמר ופששים ימיו
(דברים כ 3יא) ,יכול לא ילבש גיזי צמר ואניצי פשמן ,מלמוד לומר בגד .מנין לרכות הלבדים ,מלמוד
לומר שעטנז ,דבר שהוא שוע טווי ונוז .ואומר אני נוז לשון דבר הנמלל ושזור זה עם זה לחברו,

מישטי״ר בלע״ז [לערבב] ,כמו (מועד קטן יב )3

מזיין לנאזי דאיש בהון ,שאנו מפרשין לשון כמוש

ופעמי^כשזורעין אותם יחד ,באים שני

צבוע דהקפיד_בבגד של שתי מראות והודו

גרגרים' ומתחברים יתד ומוציאין צמח ביחד

לי .העידוהוז״ר ברכיה נ״ע) הגה״ה .ובגד

ויוצא דבר ממוצע משניהם ,שלא נברא.

כלאים .של צמר ופשתים ,כדמפרש במקום

תדע שיניקת זה באה בתוך זה דאמריגן16

אחד,

לא

דכתיב20

שעטנז

תלבש

צמר

דאריסי דרב יוסף מייתו ליה תמרי מדיקול^ופשתים יחדיו ,ואינו אופר שני מינים רק

כמו

רבותינו,21

ביני גופני ,טעם בהו טעם חמרא ,אמר

צמר

למחר אייתי מקורייהו גופני קני דיקלי,

דתניא

(ו)לא קני גופני אלמא שיניקת וטעם זה

בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד

גרגרים

מהן :צמר ופשתים ,אף כל צמר ופשתים,

כשזורעים ,ולפי שאינו נכר כל כך כמו

וטעמא לפי שבגדי כהונה היו של כלאים

משתי בהמות ,החמיר הכתוב שאם נטע

צמר ופשתים כדאמרינן ,22מדשש כיתנא

באה

בתוך

זה,

וכן

כל

שני

ופשתים,

דבי

ר׳

כרם שלא יביא זרע לשם ,מדכתיב 17:פן

תכלת

עמרא,

תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת

בהם,

דומיא

שפירשו

כיון

ישמעאל:

ואסור

דחלב

להשתמש

להדיוט

ודם

שנאמרו

שנאסרו

מפני

הכרם ואם העביר עציץ בכרם ,כיון שהוסיף

שנקרבים

על

גבי

המזבח,23

וכן

בשמן

מאתים ,כלומר אחד במאתים ,שם אסור

המשחה,

דכחיב24

ובמתכנתו

לא

תעשו

[עליו] ,18אבל פחות ממאתים מותר ,לפי

כמהו ,ובקטורת דכתיב 25איש אשר יעשה

שהוא בטל במאתים מה שגדל באסור בתוך

כמוה...

כמשתמש

הכרם ,וכן הרכבת האילן שגם זה מעביר

בשרביטו של מלך

החוק ,שגורם לו לתפוח שמוציא חבושים

להחליף חוקו .ואם תאמר :ליתסר תכלת

ונכרת,

דהוה

ליה

ואסור,

כמו

שאסור

חוק

עם ארגמן ותולעת שני ,אינו צריך כיון

בעולם הרי הוא משנה מנהג העולם ואסור,

דנשתנה בדבר אחד שאין בו כלאים ,שוב

אבל כלאי זרעים דבר שאינו נכר כלל הוא

אינו צריך ,כדאמרינן גבי שמן המשחה

[כמהו26

או

עוזרדים

ובורא

בריאה

שאינה

ולא הקפיד עליו הכתוב ואינו אלא מדרבנן.

וקטורת.

לפשט שזה מין בהמה ווה גדולי קרקע.

ובמתכנתה לא תעשו] לכם ,אלמא ,כיון

ולמינים אמו׳ 19הצמר צבוע ופשתים אינו

וגבי

ששינה

ובמתכנתו

מתכונתו

לא

שוב

תעשו

אינו

צריך.

 )19רשב״ם
 )18משנה כלאים ז ,ה (ראה פס׳ כה ,עב).
 )17דברים כב ,ט.
 )16ב״ק צב,א.
(לפי דרך ארץ ותשו׳ המינים )20 .)...דברים כ ,יא )21 .שבת כו,ב )22 .יבמות ד,ב )23 .עיין

ריב״ש ז .כג ושאר מקומות.

 )24שמות ל .לב.

 125שמות ל .לת.

 )26שמות ל .לז,
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׳־

*

*I

ורה לבעלי התוספות

קנז

מנורה אמרו רבותינו 27אבל עושה

[של

תועלתם לעם

נהנים

[הארץ] ,ואין העם

חמשה] של ששה וןשל] שמנה קנים וכו׳

בהם,

הקפיד הכתוב בבגדי אהרן שנעשו לדורות,

ומקבלים אותם ליראת המלך .וכן חוקי

אבל בבגדי כהנים הדיוטים ובבגדי לבן של

התורה הם הסודות אשר [לו] בתורה שאין

יום הכפורים שאינו קבועים לדורות לא

העם לפי מחשבתם נהנים מהם ,אבל כולם

הקפיד הכתוב( .ריב׳״ש)

בטעם נכון ותועלת שלימה.

[ג] כהמתף לא תרביע כלאים .כשם שצוה
הקב״ה בבהמות ובשדות ובאילנות ,וגם

■■בחרישת שור וחמור שהם שני מינים ,ואף

במלבושים ,צמר ופשתים יחדיו ,שזה מן
בהמה

וזה

גידולי

קרקע

והצמר

צבוע,

והפשתים אינם צבועות ,והקפיד הקב״ה על

בגד של

שני מראות.

ומה

שלא נכתב

בתורה עונש דודתו מפני לכבוד עמרם ע״ה

שנשא דודתו ,ולפי שדילג עונש אחות האב
דילג גם כן עונש אחות האם ,ואשה אל
אחותה לא הזכיר עונש שני אחיות כל זת

בשביל כבודם של ישראל שיצאו מיעקב

שנשא שתי אחיות" ,וכוסה קלון ערום".28

(רא״ג)

אלא

והטעם

מהרהרים

בכלאים

השם

כי

בעולם

בכל

בעלי

ובבעלי

נפש

התנועה,

התולדות,

אחריהם

בלבם,

המינין

ברא

בצומחים

הנפשות

ונתן

[כת]

בהם

שיתקיימו המינין לעד כל ון

שירצה הב״ה בקיום עולמו ,וצוה בכחם

שימציאו למיניהם שנ׳ 29בכולם למינהו.
והמרכיב ב׳ מינין משנה ומכחש במעשה
בראשית ,כאלו יחשוב שלא השלים הב״ה
בעולמו

בל

הצורך

ויחפוץ

הוא

לעזור

בבריאותו של עולם .וגם המינין בב״ח לא

יולידו מין ממין שאינו מינו ,וגם הקרובים
בטבע שיולידו מהם כגון הפרדים יכרת
זרעם כי הם לא יולידו .והנה מצד שני

הדברים

האלה

פעולת

ובטל.

ההרכבה

במינין

[ד] כהטתך לא תרגיע כלאים .כתב ר׳

מעשה

אברהם סמך מצות כלאים כאן לומר אחר

יתרכבו מין בשאינו מינו אין פריים צומח""

נמאס

וגם

הצמחים

אשר

היותך קדוש שלא תעשה חמס לבן אדם

אח״כ,

כמוך ,גם לא תעשה לבהמה לשנות מעשה

שהזכרנו ,ופירוש שדך לא תזרע כלאים

לכן

יש

באיסורים

ב׳

הטעמים

השם .על כן כתיב את חוקותי תשמרו

שהוא מזהיר על ההרכבה לדעת רבותי׳.

לשמור כל מין ומין שלא יתערב עם שאינו

ואסר אף כלאי זרעים מפני שישתנו טבעם

מינו .וכתב רש״י שהם גזירת מלך .וכתב

גם בצורתם בהיותם יונקים זה מזה ,ויהיה

הרמב״ן לא הזכירו רבותינו שיהא הטעם

כל גרעין ממנו כאלו הורכב מב׳ מינין

נעלם ויצר הרע ואומות העולם משיבין

ואסר לחרוש בשור ובחמור ,מפני שדרך כל

עליהם אלא בלבישת שעטנז ולא בכלאי

עובד

ברפת אהת

אדמתו

להביא

לידי

הרכבה.

צמרו

ויש

מוסיפין

עוד

[הבהמה] .ואין תכונה בהם שתהיה גוירת

ויבואו

מלך בלא שום טעם בשום מקום ,כי כל

בטעם הכלאים ,כי הוא שלא לערבב הכהות

אמרת ה׳ [צרופה] [רק] החוקים הם גזירת

המגדלים הצמחים להיות יונקים זה מזה,

אשר יחוק במלכותו בלי שיגלה

כמו שאמר בב״ו־ 30אין לך כל עשב ועשב

המלך

 )27ר״ה כד,א; ע״ז מג,א.

 )28משלי יב ,ט.

 )29בראשית א.

 >30פרק י.
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קדושים יט ,יט

קנז

שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו

וחמור שהם שני מינים .וגם בצמר ופשתים

גדל ,הדא הוא דכתיב" 31הידעת חוקות

שזה מן הבהמות וזה מן קרקע וגידוליו.

חוקותי

ולמינים אמרתי הצמר צבוע והפשתן איננו

ולכך

שמים",

נאמר

"את

בהם

צבוע וקפיד בבגד של שני מראות ,והודו

תשמורו" כי הם חוקות שמים.

שדך לא תזרע כלאים .בגמרא 32אמרינן
כלאי זרעים אסורין לזרוע ומותרין בהנאה,
כלאי הכרם

אסורין

בהנאה.

וקיימא

לן

בפ״ק דקידושין 33כר׳ יאשייה לא אסרה
תורה אלא חטה ושעורה וחרצן במפולת יד
לחייב הזורע ,אבל הכרם והמלאה נאסר

בלא זריעת ג׳ המינין ,כמו מחיצת הכרם
שנפרצה

בריש

כדאמר

כבא

בתרא.34

ובפ״ק דיבמות 35אמרינן כלאי בגדים אין
אסורים אלא ללבוש ובהעלאה .ירושלמי36

אם היה בגד גדול ומקצתו יש בו כלאים,

לי( .רשב״ם)
[ד! שדף לא תזרע כלאים .צ״ע ריש פ״ק
דמועד

קטן

נדרש.

דלשם

ובגד

כלאים

שעטנז לא יעלה עליך ,אבל אחה מותר
להציע

תחתיך אבל

אמרו

חכמי׳

אסור

לעשות כן אפי׳ עשר מצעות זו על גב זו
וישב על גביהן אסור .וא״ת א״כ היאך
אמרי׳ מוכרי כסות מוכרין כדרכן וליוזוש

שמא יכרך לו נימא על בשרו דכיון דלא
נתכון ליהנות אבל נתכון לישב אסור .וגבי
לא תלבש שעטנז צריך עיון( .א׳ )2344

ומונח על הארץ לא יתכסה בו מצד השני.
ואין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים.

[ז] ובגד כלאים .הטעם שנאסרו לפי שבגדי

צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה עם זה,

כהונה היו משל צמר ופשתים בבגדי שש

תכלת

אם רוב מן הרחלים אסור ,ואם רוב מן

ביתנא

הגמלים מותר ,מחצה מותר ,ר׳ הלל היה לו

בגד בל׳ רבוא ומצא בו כלאים ושרפו.

כמשמש בשרביטו של מלך( .קט׳ )858

ועוד אמרינן בירושלמי 37כשהיו מביאין

לר׳ אבינא ביעתא במפה דאית ביה כלאים
לא היה מקבל .לא יקשור סדין של צמר

בשל פשתן אפילו יש ביניהם רצועה של
עור ,ואמרינן בפרק אלו הן הלוקין 38היה
לבוש

שוהה

אם

כלאים,

כדי

לפשוט

וללבוש חייב( .מ״ס

[חן שעטנז.

עימרא

דומיא

דחלב

ודם

ושמן המשחה וקטרח שנאסרו דהוה ליה

כתב

הרמב״ן

טעם

כלאי

הבגדים להרחיק התערובות במינים ,ואסר

הרגילין לעשות מהם בגד ,והרמב״ם כתב
במורה הנבוכים ,כי טעם השעטנז מפני

שהיה בזמן ההוא בגר ידוע לכומרים בעלי

הכשפים שבהן היו עושין כל מעשיהם,
ואמר שמצא זה כתוב בספריהם ולפי שהיה

!הן כהמתך לא תדכיע כלאים .לפי דרך

עניין גדול ורצוי להם מאד שיפעלו בו

הרעות

לע״ז,

הרחיקה

ארץ ותשובת המינין כשם שציוה הכתוב

פעולתם

שכל אחד ואחד יוציא פרי למינהו במעשה

התורה ,כי התורה תבא למחות מעשיהם

אותה

העולם

ולהכחיד זכרם .והר״א מגרמייזא פי׳ לפי

בבהמות ובשדות ואילנות וגם בחרישת שור

שעל ידי צמר ופשתים הרג קין את הבל

בראשית,

כך

ציוה

 )31איוב לח ,לג.

 )36כלאים ט ,א.

להנהיג

את

 )32כלאים ח ,א

 )37שם הל׳ ב.

 )33לט,א עיין תוד״ה לא.

 )34ב ,א.

 )38מכות כא,ב.
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 )35ד ,ב.

*V .

תורת

ט*מז ק©

יקקב

וא&נם לדעתי בפסוק יוסד לץ הודיעו למוד יותר מק בהמצאת התוכחה .ולא יצטרך
לבקש חכם או זולתו לבדות עליו חטאות אשר לא כן .אלא במו לבינו יוכל
לימדו ולהוכיחו מבלי יובל לשנאתו באומר לו מדוע ככה עשית.

והוא כשידע הסרוגות הלץ והרשע מה הם ,אז היוסר והמוכיח יתלה החסרונות ההם
בעצמו ,כאלו הוא משל בהם ומתחרט עליהם.
וזדוו יוסד לץ ,מי טחוא באמת יוסר לץ כראוי ,חגה הוא לוקח לו לעצמו וחולה בו
בעצמו הקלק והחרפה שיש ללץ בפעולותיו המגונות ,וכזה מבין .וממילא הוא

מוכיח לרשע המומים שלו במעשיו הרעים ,כי יכנסו דבריו באזניו ,בידעו שפל מה

שמצטער המוכיח נעבור מה שאומר שעשה ,הוא גס כן עשהו ולו יאה המתעצבות

ההוא כמוהו ,וישוב מרשע עד יסוד ממנו מומו" .ודפח״ח.
וטאודסם בשם ובינו מהר״ם אלשיך ז״ל לפרש אל תוכח לץ פן ישנאך ,חייגו אל

תוכיח ללץ באטדך לו אחה לץ ומתו ללצים שפטים ,וכו׳ וכו׳ ,הנהיגם
הדלוקה ושאול תחתית הפעורה וכו׳ ובר ,ותייסרנו ברברים הקשים כגידים הרוקדים

והיורדים חדדי בטן ,כי לא ישמע דברי התוכחות ויוסף לשנאך ,אלא הוכח לחכם

ויאהבך ,כלומר אמור לי 3ללץן חכם שכמותך איך יעשה מאת וכזאת ,מי כך מתאים
לחכם מופלא ורב ובגן לעשות מאת וכר וכר ,ואז כאשר ישמע שבחו יוצא מסיך
יקבל  jrmn ,mama *•anוזכרתי שהובא מפד יש נוחלין ודוק[ .וזה אופן אחר
 nonשהביא בספר בינה לעתים כביאור מקרא זה ראל הוכח לץ].

©ינק קט

בקנין ואחבת לרעד כמוך במת
האל דגשמ׳״ר•
וייקרא ר״ס •"ח)" :לא תשנא אה אחיך בלבבך ,לא תקום ולא תסור ,ואהבת לרעך

כמוך" .ועיין פירוש רש״י ז״ל.
וכתב שם הרב החזקתי ז״ל" :ואהבת לרעך כמוך ,אינו אומר ואהבת לרעך כמוך.
דאי אפשר לעשות בן ,אלא לרעך ,פירוש ואהבת לעשות לו טובה בסו שאתה
אוהב שיעשה הוא לך ,דעלך מי לחברך לא תעביד .מן הפרש גבי והגר הגד אתכם

ואהבת לו כמוך".

וחרכתם סתומים מה אומר הרב החזקתי ז״ל "אינו אומר ואהבת לחנך כמוך׳ וכר,
והלא  pהמקרא אוסר.
תורת יעקב  -על התורה סופר ,יעקב חיים  pיצחק שלום עמוד מס 402הורפס ע״י הנגה אוצר החכמה

*

וי
פרשת קדושים

שעב

*Spy

מראת א פשוט ששגיאה נפלה כאן ,ועדיך לומר איטי אסר ואהבת חגך סמוך ,אלא
לרעך עם ל׳ דהיינו שתאהב לעשות לו טובה בסו שאתה אוהב שהוא יעשה

לך ודוק.

ומצאתי p

בדברי רבינו הגדול הרמב״ן ז״ל שם שכה כתב :״ואהבת לרעך כמוך -

הפלגה .כי לא יקבל לב האום שיאהוב את תביויז־ כאהבתו את טשו ,ועוד
שכבד בא רבי עקיבא ולמד מיין■ קודמק לחיי חבירך ,אלא מזנות התודה שיאהב תמירו

בכל ענק כאשר יאהב את טשו ככל הטוב ,ויתכן בעבור שלא אמר ואהבת את רעך
כמוך .והשוה אותם במלת "לרעך" ,וכן ואהבת לו כסיד <«יק ל״י> דגר ,שיהיה פירושו

להשוות אהבת שניהם כרעתו ,כי פעמים שיאהב ארם את רעהו ברברים יודעים
לחטיבו בעושר ,ולא בחכמה וכיוזנא בזה ,ואם יהיה אוהבו בבל יחפוץ שיזכה רעהו
האהוב לו כעושר ,ובנכסים ,וכפור ,וכרעו /ובחכמה ,ולא שישוח אליו אבל יהיה תפץ

בלבו לעולם שיהיה הוא יומר מטנו בכל טובה .ויעוה הכתוב שלא תהיה פחיתות

הקנאה הזאת בלבו ,אפל יאהב פרכות הטובה להבידו ,כאשר ארם עושה לנפשו ולא
יתן שיעורין באהבה,

ועל p

אמר ביהונתן

וטסמל א* <3

י״ס כי אהבת טשו אהבו,

בעבור שהסיר מדת הקנאה מלבו ואמר ואחה תמלוך על ישראל וגו׳" ,ומדברי הדמב״ן
*ובנו דברי הרב החזקתי ז״ל ודוק היטב[ .עכשיו נדפס ספר הרב החזקתי מכתב יד וכן

הגיחזה שם רעך ,ועיין בפירוש רשב״ם/
וכתב בספר החיגגך ומזה וט׳*>" :לאהוב כל אחד מישראל אהבת טש ,כלומר
שנהמול על ישראל ועל ממונו כמו שארם תוטל על ממר וממונו ,שנאמר
ואהבת לרעך כמוך .ואמרו ז״ל דעלך סני לחברך לא תעביד .ואמרו בספרא אמר רבי

עקיבא זח כלל גדול בחודה ,כלומר שהרבה מעוות שבחורה תלויין בכך ,שהאוהב
תכירו כנפשו לא יגנוב ממונו ,ולא ינאף את אשתו ,ולא יתהו בממון ולא בדברים ,ולא

יסיג גבולו ,ולא יזיק לו בשום עד ,וכן כמה מעוות אחרות תלויות בזה ,ידוע הדבר

לכל p

דעת.

ודיני מעוה זו כלולים הם בתוך המזנוה ,שבלל הכל הוא שיתנהג האדם עם חבית
כמו שיתנהג עם עעמו ,לשמור ממונו ולהדחיק סמנו כל נזק ,ואס יספו עליו

דברים יספרם לשבח ויתום על כבודו ולא יתכבד בקלונו .וכמו שאמדו ו״ל המתכבד
בקלק הכירו אין לו חלק לעולם הבא .והסחנהג עם הפיח־ דרך אהבה ושלום ודעות

ומבקש תועלתם ושמה בטובם ,עליו הכתוב אומר ישראל אשר בך אתפאר" עכ״ל.

ונתעוררתי בט״ד לדעת אם פמעוח זו שנעטותו לאהוב את אחינו בני ישראל הם
דוקא החיים או אף המתים בכלל.
תורת יעקב  -על התורה סופר ,יעקב חיים  pיצחק שלום עמוד מס 403הח־פס «ג״« תכנת אוצר החכמה

תורת
*1ש

סימן קט

•עקב

טעג

להעיר ממה שמביא מתא ורבנא ז״ל בספר חפץ חיים (כלל ח׳ מעיף «׳> שאסור
למות ולחרף את המחים וכתבו הפוסקים דיש תקנח וחרם הקדמונים שלא
להוציא לעז ושם דע על המתים ע״ש.

ו0כ1וךן1ד^די 0בספר המרדני בבא קמא (ר״ס החובל) ,והובא להלכה בשלחן ערוך
או״ח (סימן חתו סעיף ג׳)" :תקנת קדסוניגו והדם שלא להועיא שם דע על

המתים" ע״ש.

וחשתא

אי גיטא שמעוה ואהבה לרעך במוך נוהגת גם במת ,מדוע זה כתבו שיש על
זה הדם הקדמונים ,וטפי הוה להו למינקט רבדבי ,ולומר דיש מה ביטול

מעות עשה דואהבת לרעך ,ועיין.
ואף שיש לומר דהא דאמרו דהמלעיז על המתים יש בו חרם הקדמונים ולא אמרו שיעז
מה בטול מצות עשה ,דיינו טעמא כי מצווה עשה אצל ההמק לא המידא כלל,
וכמפורש כספו שעת תשובה («ער ג׳ סימן י״ג ד״ד>" :ויש מצוות עשה מן מהמורות

שאין המק העם מהרים בהם וכו׳ ,ויש אנשים רבים בהמק העם חושבים כי אין עיקר

האבדן והפסד הנפש זולתי בעבירות שיש בהם מעשה ,ואץ אבדן ומות אל האיש אשר
הוא טהור מחטוא כמעשה וברוך העבירוה לא הלך וחדל מעשות מצות ומעשים טובים,
על  pחייבים אנחנו להודיע תועי רוח בינה" ,עיין שס שהאריך בדברי קדשו ז״ל.

חוי*

מבואר שההמק לא חמיוא להו כלל ביטול מצוות עשה ,ועיין גס בחיבורי שם
בצלאל (סימן י״ב) וצרף לכאן ,והיינו טעמא שהזהירו שלא לדבר על המתים מפני

חרם הקדמונים ,כי מחרם מפחדים הציבור טפי מביטול מצות עשה.
אכל אינו מוכרח ,שאף שנאמר שההמון ירא מפני חרם יותר מביטול מעות עשה,

מכל פקום הפוסקים היד צריכים לומר האמת ,וללמדנו שהמדבר ומלעיז על

המתים מבטל מצות עשה ,ומדלא למדונו הא ונקיטי זוטרי ולא רברבי כלומר שיש בזה

דק חרם הקדמונים ,שמעינן מהא דאין מצות ואהבת לרעך כמוך נוהגת במתים ,ועיין
בה כי רשמתי לזכרון האידנא ,חודש אלול שנת שנו״ת חיים.

אחד כמה שגים נדפס מחדש ספר חסצויין מגחת סולת ח״ג לגאון המובהק מדוקלא
רבי דוד טעבלי זעהמאן זצוק״ל הי״ד ומצאתי לו שם שעמד בזה
ואחר שהדברים חדשים ,וגם דברי קדשו חביבים עלי הנני להעתיק כל דברי קדשו ז״ל.

(»)j?e<rm

[ותיקנתי ושיניתי קצת הסדר בדבריו ,זיע״א].

ואלו דבריו :״חרתי בספר ים של שלמה קידושין (פ״א סימן  proשכתב באב שאמס
לבנו שלא יאמר קדיש על אמו שלא מחויב הק לשמוע לאביו ,כיק דוזאב עובר
על עשה ואהבת לרעך כמוך הוי אינו עושה מעשה עמך ואץ צריך לשמוע לו ע״ש.
תורת יעקב ־ על המורה סופר ,יעקב חיים  pיצחק שלום עמוד מס 404הת־פס ע״יתכנתאוצו^^מ
1מה

 fagין
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תורת

•רשת קדושים

יעקב

ו>ס[תר  «rW 77□□ inr ” X? nrPD w»71 ,u*X XTו™  wUQJ 1IHUIIUI1 1י|
[ rroאי] כובש־ דואהבת לרעך לא קאי מודים .שבל ש^ם יש אשר דקאי על
שעת פיתה דהוי אותו בחיים ,אבל לאחר שיתה לא מקרי ימזד רעך וכסו ־שכתבתי,
ועייץ  v*vuשש סנהדרין (י׳ אי) כיון דסאד ששעות אם  pמי סכרי ע*ש•

!oBChDi

□* mion*1V״ J0*9) S*J1X 1X0X 1׳} J*^vl t

7«33 *innSv3n3v

□תוסיס (®יסן x7 jibcnf 3n3v 9 0*9ייך • 71x39יכו /ומקו דסוגו *mn

יש בו ,ולדעתי בדוד דאינו p

דמוחר לשנאתו ולא הוי בכלל חמי.

 M&M31למי פה שכתב שחדש״א שבת (ל״א אי) דואהבת לרעך הוי דק  jrtft/0בלאו
הבי נדחו דברי ווו יש *ש ,אמנם כבר כתבתי שסהודנון באן ששמע להיפוך.
ועיין בשישה מקובעת כתובות (דן ל״ 0דגם לו ישע מחויב  jsnmftותמוה רשעוה
לשונאו.

ופח

שכתבתי לעמן סת יש לעיין ראש  pלחדש שוטה וקטן דפטודין ששוות נישא
שטוהר לשונאם ,ולא מאחי שי שהעיד מה.

ופח שממד שקורם דשת לא שקרי רעך עיין ריטב״א מות דן ה׳) גבי הווו אץ
נהרגץ שכתב שגס שת נקרא רון ,ועיין דמב״ס הלכות אבל («י״ס ע״ש.

וחנח לשי שה שבתב מפו חסידים  oraam !moשהעריקיש חייבים שמות אסילו
לאתר שיתה ,ולכן דבי פטר את בני מהו מקידוש ,ומין שש בפירוש האוולא*
ועוד עיין א מה שכתב מה באריסות בשש הגדולים סולק נתלים שן חיב־ח• שוב יש
לומר  ■11־/ן גם לאהד סיתת נקרא רעהו ,בידן דמחויב כמוות.

אפנם קעוו ע״ע ששבת <קדא ם> דאפר דוד שלך ישראל שת אין סזזללין עליו את
השבת דכיון דשת אדם נעשה חסשימן השעות ע״ש ,הדי דגם עדיקמור כדוד

שמור.
וצדיך אמר דטעם זה לא קאי על פח ,שמה אפילו חייב אין שחללין חשבת ,דלפה
נהלל ,גס אס לא נחלל •עשה מות ,רק רקאיעל שה שאשתכרישא דשתללץ
על חי כיון דאסיטוח יפטר פסעודת״דדוב העולם לא הוו עריקים תועיל שיחיה ויעשה
מות ,ועיין בליקוטי שו״ת חתם סושי (טיק * orשנהב גס על אליזע בסודם חששי.
ועיין נדה (0״א □> שעיקר תשש שיעמוד בהו ,ובכתובות חי׳יא ס אמדינן עתידים
עריקים שיעמדו במלבושיהן ,קל וחושז■ שחטה ,שה חטה שנקברה ערומה יוצאה

בכמה לבושין עריקים שנקבת בלבושיהן על אהת כפה וכשח .אם  pעל כרודן מיידי
כאן בעדיק ,ומכל מקום אמר במתים הםשי<ער באן שספר שנחת «&fj

1

jV, u .. ...........

חיים  pיצחק שלום עמוד מס 5ס4וזודפס ע״י תכנת אוצר וזחכמה

חורת

©ימן

«p

r

רש עוד להתבונן מההיא  .סוגיא דסנהדדין (ם״ה  exבטי שהכה

tunt

1x

קלל אח tupm

ליהר /מנו חייב ואחד פטור ,וטעמא דמי׳לתא דאחר פטור ,משום דחו לא מיקרי
נשיא בעמן לא האור ,כי בעינן במקוים שבעמך ,דהיינו הראוי להתקיים ולא זה
שנגמר דינו כמו שפירש רש״׳י ז״ל ,ולפי זה מח ממש ודאי לא מקוים שבעמך ואין
איסור לקללו ,ולכאורה שמע מינה ואין בו ואהבת לרעך ,וכעת לא עיינתי.

סימן קי

בענק שבת ומקדש ,עריות וכשפים
רקדא ר״ט כ״ט>" 1אל תחל את בתך להתרתה ,ולא תזנה האח ומלאה הארץ ומה.
את שבתותי תשמרו ,ומקדשי תיראו אני ה׳ .אל תפנו אל האובות אל תבקשו
לטומאה בחס ,אני ה׳ אלהיכם".

ונתעוררתי בס״ד להבין סמיכות המקראות ,דסדבר על ארבעה עמים ,תות -
עריוה ,שמידת ש□/מורא מקדש ,וכשפים .הדי שתי מוות שבת ומורא

מקדש ,ושתי עבירות עריות וכשפים.
 1DW1מ*ד דססיבות מות עריות לשבת• יובן  no 09שראיתי בדכרות קדשו של
שארי הגאון רביגו יוסף חיים זע״ל בספרו  pאיש וזי על התודה (» mrסמזזס

דף קע״ג)" :ידוע דאין עון המזיק לישראל כשפע הפרנסה כמו עון הזנות ,ולק אמר
הכתוב כי בעד אשת זונה עד ככר לתם ,רעונו לומר עדן תות נוגע כסכר להם שהוא
שפע הפרנסה ונד ,ולכן באשר יראו חסרון שפע הפרנסה ברור ,תחילת הבל יבדקו
אחרי עון זח ,כי ערן זה גורם למעט שפע הפרנסה יותר מכל העוגה /ולכן אמת

במסכת גיטין מ״י »e

שמעשה היה מפר דבגיה של מרים שעמדו ארמנים מודיז־ת

בדינר ונתייקרה התבואה תחסר השער מוריה אתו /ובדקו ומעאו אב וכנו שבאו על

נערה מאורסה ביום הכיפורים ,והביאום לבית דין וסקלום והזר השער למקומו ע״ש.
ואה כמה עוץ זה גורם בשסע המזון" עבל״ק.
ואני עני מוסיף על דברי קדשו ז״ל ,ואוסר דעיין בסון* מסכת סוטה < rraא׳):

"הכשפים והזנות נמלו את הכל" ,הדי גס כאן מבואר שעון עריות ועמו עון

כשפים גורמים הפסד הברכה ,ואק כבר זכינו לייסד בחיבורינו דרופתקי דאורייתא

ה״ב (דף ס״ז> דכישוף ותות הם תרי רעין דלא מתסרשין ובהדי הדדי נסקו ואזלו ,דחד
בני ביקתא נינהו ,ומקרא מלא הוא ,כמו בספר מלכים ב׳ (ס׳ כ״ב)" :ער זגוגי איזבל

אמך וכשפיה הרכים" ,ובספר נחום <ג׳ ח" :מרב זגוגי זונה טובת חן בעלת גשפיס,
תורת יעקב  -על התורה סופר ,יעקב חיים  pיצחק שלום עמוד מס 406הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

תבונת

M

רביית מיתת מכל עיקר קביעת למוד עם הקרע יחיה רק בתורזז מקחמח מבכתב
ובעל מת וחלכות  nanמן תן גומי תודת וגס ביראת ר׳ מחורה .ותן עתת
בדורית חללו בעוח״רנתמוךחוא ...מכמח״וכמח ממי בל עיקמקבי׳עת למורמחב . -
ודמים רק בספרי יראח ומוסר ...וכתר תורת מונח בקרןביהוד גברת
תתמוקת ללמוד הקבלה והנסתר אמר מאו מעולת תמבו אותמ/לטקום סכנת אאר ׳<
בל הטביץ למס עלול הוא לחמגע מגעים קמים .בלא מכל זמןמ^חאנמים תגדולים
בתודה" ממו עין על מדבר מלא יכנסו למנת מסוכגח וו סרסטלאו כרסם בחונן
במ״ס וכר ומבלי תכנת מדרומה לתכנת חעניגים העסוקים ממי מתודה מל מקבוע
ממיר  - mלא נמבא בל בן* מ* מיעיו לחכגם למדרס חכמת זח לפני ממסמ כל
ברכו לדב מובהק ומופחת לאותת חכמת מיורתו את דרכי תורת תמוד .אולם מן
מעת אמר "ומנמים מגדולים בתורת• באמת מלקו ידם מן חדור וגמארו .,ימים
רבים ללא םודה״«> מותרת חרבועח זבל אתר למד לעבמו מי׳מקול דעתר״מל ד
דדך אימ ימר בעיביו לתלוך אתרי נמייה מכלו,..-י>  -רבולהטמתקעים בתורה
עמוקת וו יומר מדי ונמתבמו מדעות בעקרי יסודות חתורח בלה וסכנה גדולת
kA
נמקמת ליתדות<
no (noחח־ים«7דד* ■׳*wfn

 jtחי 1׳«״ג

נ) .no

 faמץ «• *wa 0ר^י הס»ר.

פאגרותיו של הגה״ב טוהר״ר אברהם נה.פאליי «״ל•)
 ...לסבב דרך לקוים מבות ואהבת לרעך בר בברך למתבונן בגדולת
תאחב כי הארס גברא בבלם אלקים ,וא״ב ק&ו גדלה מעלת חאתג וא״ב
כמיתבמן בגדלות ד׳ לאין סוף מות יכיר סעלת חאתנ וא״כ סבות ואהבת את
ד*  manואהבת לרעך כר מייכות זח לוח כי כאמר יתבונן בגדלות ד׳ או יקיים
טבוח ואהבת את ז" עבהיו״ט .ופות יקיים «ות ואהבת לרעך בר ,בי מאדם
גברא בולם אלקים וא״כ במת גדלת מעלתו .ותעיין בירומלם* נדרים מ׳ ר׳
*יעוד ודד :וזד אמר ואהבת לרעך כר וה כלל גדול בתודה וחד אמד וח סמר
תולדות כד דה כלל גחל מזוג ותעיין במסמרמים מם מפירמו כי זח אאר כי
 ra8יההפת  nvכלל  7raכי כלה  79 7793ההגות ■ ow p3vועירי יחד מסר
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»לל» ר^ל  nwrak innran ndwnגמדו! חזדל ממגי מליד  nלגמו «ליזולגמורמ«קמלמידי

jnanm

 viליהד  mop northלמ*מ
מלד  mמדל*ו מיר מלמל מ0י  ^nmiהד לי^ומו
ממרלוזו • inn mחמה•  vnv wvqdiמ וונמץ  Mnmonברור ד ימלג דוד רימדז מדל מיומו
 !n^kro vnוממריד  nnhunmi |wt mתסמל * flPVNמייל מיומו הדד ל*8
מלמסמן ד ודדך מ לדגומין מדל  ptmל■ מ וממ*9ד דמל 701מ 3ר• מלגימ ,מדיו דלמד -
W7 7מממ ממד  07מ8חו מן לזד מ^דל  pnמגמון ד* ימק מייוי^ מר ללי^מ» ו7לימ4ווממ
 omnומימד מל9י mvinv •pawn psp* wa ■om 7ואמ*ד מד\9מ0ד&מר*<מו ram
■*״?• - sי'׳
«זיג*ס
 whom* maסוג <Arm »>fu
תמנה ־ כרך א (ירושלים) דבורץ ,ישראל זיסל שרך עמוד טס 87הודס» ע״ימסמג או)נו)«ח«»ג־ס) 'דסירץ; ישראל ז

ת •כונה

־ 7׳
:
s
’ '

ני מ «• תולדות אדם א«ד כתוב בו ני מים אלקים ברא את תאדם מה
מחורת בלוב מ כאתר *תנוגן בגדלות תאדם ואז יתבונן ג״ב בגדלות ד*
גבלל
בי תמקלת א«ר במאדם־־מיא מחמוו בי גברא באלם אלקיגב וא״ב נאער יקיים
מות Wanלרעך ויתבונן בות בגדלות ד כי כל תאללת אאר באדם תיא םתםוו
או ם*ת  W.לקיים מות אבין אדם יסקום .בי
«תוא גמא באלם
יתבונן בגדלות ד׳ אחיא לאון סוןב גם*א «זח מר תולדות אדם תוא כלל גדול
יותר ,אאר פות יקיים תאדם מות אבין ארם למקום ומאות אבין אדא לתבירו.
ותאי״ת יעזוד אנכיר מלותינו וחסרונותינו או נקיים בל תתורזב

_______

 vי
׳
ai .414.

ם

אביו א .ב .ם.

 pAoa worn nww» nw tanעי*  wrapסמי • mnra npntto tanסון  paaiר*
 ■wwולסן 0ל1ר  wr iwnma roAoסלמי׳קת  am nAAaaורבי  era furanלסלבודעח kp w
« ר * toיוב»ק<1ו»תמ * N1 rateסדי »א^1רליאלאעלי» «#די»»י«.
 «noift awואסב״ד ^יבלאין ר• »^ a* wmר» מדל »0׳י«! לס
*• LhAfeבגת ווווקו  4תוד יזמר ממרר מיק** •7
רב ומר 7קובגת ומד 7719b
 nn» nauwnתחל לר״ת מתיסו בית יבתק בילברדקת (יתר  manעזר תוגתלת«ייל«ו7ל
 mm mam mמלא  mלקרב את תנמ״ד מתיבת  pnr mאל תמחר מבא זמ׳ק״ל מר אתר
 iwaב8זמ את ת8לםית *pm 7אוי מתיבות בתלמדקת) תב  manמחל ־— מראת זח• 7בת תמחר •»
לתלותק לאמויק ביתיבת דת•*  •ami avwaמה  •mלתויה תסתמו  •1לתלובק זח•  mmמץממחו
•לבר תלתחא ל)ו1ק מת רמו תמתר ביתיבתת»8
בתתתמץ מ*ר תלמו במרץ מחל ״״■ •תלמדי •לבודקה *  •7בת מאגרד דקלאת יבלזח•
מאץ ח דוד •בל דייומסקי תליזחא  mamלד*• •קמץ דת• ותלת  manחל לתם לת7מד את •דדי
תקמץ ולתוק  inkרות ובאתר*
בתגת וזר•*! מסרת וזיתים! בבריתאק *7י מאץ ח •70ץ ••• תחל ותתגר מאץ ח 7רמ
מגד• תחל ••אומי תלותק רסלמדקת  namתס לח• ראו מלא  man aלתס לאמתו קת •רדי
מתיבת ואתר ומן ומי •גון ומד לתלמקי
1תגת תרת"• בקרן מלא מ קבובזו •תלמדי יתיגת •לבודקה לתוק את רות ומסר מתיבת
תקלוב  mowזד* ועאנ״ד דתם ח •מד תמר ותמת ת• ר״ #וממית מתר  07תנאץ ח •ס• ■תתקין
תחל (•מ*  nr*9אב״זד ודך• בקמסרין) .במתקגל תגר"• לינ״ד באבמאלב מארי  anחל תר*•
תמידי ביתיבת.
בתות תחחב גאלת •מולת תרמו ר״ל •חב •תאמין למי תלמדי תיתיסת• מתלת •ואת לא
תראתת •אגואד • wvמורץ m 79a 7ת מק ■•יתתויז מתוו7ת מתיבת אך גת ת7תון וממת״א•
 rvw ntvaעלזו  •nr h f~1abמ  ammוזאיסב בעוד׳ע n !run׳ rע< •ד ודסימו י«7
וגססרימ כחותיו ססמדל  r*001Aעל » woiao fnAnnליי » inman״ mr• *w jbסרי^ט עגר
 iraamoat p*nr oAonAעליי  r*» mm oAnoסחסטיט  taa sowAיניבToon 00 oa .
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אונקלום
הטי ךבבו

עמך

תלה

ולא־תטר' את־כני עמך ואהבת
דש״י

ואהבת לרעך כמוך .אמר ר׳ עקיבא זה כלל גדול ■במורה

(""כ שנוע:).

תורה תמימה
לא תקם ולא תטר .א״י יוחנן משום ר שמעון בן יוחאי ,כל תלמיד חכם שאינו נוקם
ונוטי כנחש אינו ת״ח ,ואע״פ דכתיב לא תקם ולא תטי  -ההוא בממון הוא דקתזבקב(

[שם שם].
לא ותקם ולא ותטר[ .מצד לא תקם ולא תטי ,משל לאדם שהיה מחתך בשי ומחת סכינא

לידו השניה ,האם יחזה־ וימחא לידיה ,וה״נ מקאס [ייושלמי נדרים פ״ט ה״ד].
ואהובת ליעך כמוך .תניא ,מניין למומתק בסייף שהוא מן הצואי ,אמי יב נחמן אמי
יבה בי אבוה ,אמי קיא ואהבת ליעך כמוך  -ביוי לו מיתה יפהקע) [כתובות ל״ז ב׳].
יהודה אמי יב ,אסוי לאדם לקדש את האשה עד שייאנה,
ואהובת ליעך כמוך .אמי
שמא ה^בה דבי מגונה ותתגנה עליו והתויה אמי־ה ואהבת ליעך כמוךקכס [קדושין

מ״א או׳].
so

ביאור
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ולכן פרשו שנקימה היא באומר איני משאילך
ונטירה במשאילו רק שמזכיר האיבה הצפונה בלבו.
ועיין מש״כ בבאור אגדה זו בבאור רזוו״ה לפסוק

ממדת נקימה ונטירה ,ונותן משל לאדם שעשה
מלאכה בסכין וירד הסכין לתוך ידו וכי תעלה על
הדעת שינקום מידו ויחתוך ידו השניה על שחתכה

זה.
קב) כבר נתעוררו בספרי אגדה ומוסר ותמהו על
חז״ל בעלי מדות נעלות שייחסו לת״ח לקיים מרה

הראשונה כן הדבר הזה שיחשב האדם אותו ואת
חבירו לגוף אחד וממילא לא יעלה לו על הדעת
לנקום נקמתו ממנו כמו מגוף עצמו.
קבב) המיתה מן הצואר ]כלומר מצד הסימנים]
היא מיתה קלה מפני שהוא מת מהר ואין הימורים
גדולים כמו מיתה אחרת .וע״ע המשך לדרשה זו

מגונה זו ,וכן אמרו בשבת ס״ג א׳ אם ת״ח נוקם
ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניך ,ועיין בגה״ש
מש״כ בזה .ולי נראה דלכן דמו ערך המדה ההיא
לנחש ע״פ המבואר בע״ז ל׳ ב׳ דמטבע הנחש כל
מה שמזקין נחלש כח הארס שבו;>יעו״ש ,וזוהי
הכונה כאן ראע״פ שראוי לת״ח '*לינקום ולנטור
למצערים אותו ,מפני כבוד ומעמד התורה ,וכמ״ש
במו״ק ט״ז א׳ שמנדין את המבזה ומצער ת״ח
[ובריב״ש סי׳ ר״כ כתב בשם הראב״ד דאסור לו
למחול על צערו ובזיונו] ,בכ״ז צריך שתהא נקימתו
בערך ארס הנחש ,והיינו שבמשך הזמן תחלש מעט

מעט ,וכמבואר ,ודו״ק- .
והנה מבואר מסוגיא זו מפורש דעל צער הגוף אין
עוברין על לא תקם ולא תטור ,וכ״פ בסמ״ג לאוין
י״ב וי״ג .ותמה אני על הרמב״ם שהשמיט חילוק זה
בפ״ז מדעות בענין זה ,ונ״ל שהוא מפרש דכיון
דסמיך הגמ׳ חילוק זה בנדון ת״ח ,כונת הגמ׳ דרק
ת״ח אינו עובר על זה משום כבוד התורה וכמש״כ,
אבל באינש דעלמא אסור לנקום ולנטור אפי׳
כשצערוהו צער הגוף ,וסמך לדבר שכן מפרש
הרמב״ם ,שכן בפ״ז מת״ת כתב כן מפורש לענין
ת״ח.
קכא) כלומר דמפרש עד היכן ירחיק האדם עצמו

ס״פ שופטים בפסוק ואתה תבער דם הנקי מקרבך
(כ״א ט׳( ומש״ב שם.
קכג) מדברי כל הפוסקים מבואר דלאו דוקא
איסור ממש יש בזה אלא ר״ל ראוי לעשות כן ,שכן

כתב הרמב״ם בפ״ג הי״ט מאישות ובפכ״א מאיסו״ב
ובאה",ע סי׳ ל״ה רק שראוי לעשות כן ,ויותר מזה
פסקו באה״ע שאם א״א כן כגון שהוא ברחוק מקום
וכדומה מניעות שונות אין חיוב בזה ,ולא מצאתי מי
שהעיר מניין להם להפוסקים להוציא פשיטות לשון
הגמרא מפשטיה דאמרו אסור ,ומה הכריחם לזה.
ואמת שמצינו כ״פ בש״ם הלשון אסור שאינו אסור
ממש אלא רק מדת חסידות יש בזה ,כמו אסור
להסתכל בפני אדם רשע ומתבאר במגילה כ״ח א׳
דאין זה מצד הדין ממש ,מדשאלו לריב״ז במה
הארכת ימים והשיב מימי לא נסתכלתי בדמות אדם
רשע ,ואם היה זה מצד הדין מאי רבותיה ,וכן אסור
להסתכל בבגדי צבעונין של אשה [עי׳ ע״ז כ׳ א׳],
וכן הא דאסור לעשות שותפות עם העובד כוכבים
שאין זה אלא מדת חסידות כמש״כ התוס׳ ריש
בכורות ב׳ ב׳ ור״ן ספ״ק דע״ז ,וכן הא דאסור לקדש
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אדנקלום
יט אךן ^5לחבוץ טתך אנא ץ :יט ות קומי

דש״י
(יט) את חקתי תשמרו .ואלו הן בהממן לא מרביע כלאים וגו /מקים אלו גזרות מלך שאין מעם

תודה תמימה
ואהבת לרעך כמוך .בית הסקילה היה גבוה שתי קומות וקומה שלו הרי שלש ,ומי בעק
כולי האיקט־) ,א״ר נחמן ,אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפהקכה( [סנהד'
מ״ה א׳].
ואהבת לרעך כמוך איבעיא להו ,בן מהו שיקיז דם לאביו ,אמר רב מתנה ,ואהבת לרעך
כגווקקס [שם פ״ך ב׳],
ואהבת לרעך כמוך אמר רב חסרא ,אסור לארם לשמש מטתו ביום ,שנאמר ואהבת

*

לרעך כמוך ,מאי משמע ,אמר אבי* שמא יראה■ בה דבר ממנה ותתננה עלום) [נדה י״ז א׳].
ואהבת לרעך כמוך .תניא ,א״ר עקיבא ,ואהבת לרעך כמוך ,זהו כלל גרול בתורהכבי׳)

*

[ירושלמי נדרים פ״ט ה״ך],

אני ה .,מה טעם ואהבת לרעך כמוך  -אני ה׳ ,אני ה׳ בראתיו לכבודי ,לפיכך אם עושה
89
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בתו קטנה [קדושין מ״א א׳] כמש״ב הרמב״ם בפי״ג
הי״ט מאישות ושארי פוסקים שאין זה רק מצות
חכמים ועוד לשונות כאלה ,וא״ב אפשר לכאורה גם
כאן לפרש כן.
אבל באמת כאן א״א לפרש כן ,שהרי מטעם
המבואר כאן אמרו בנדה י״ז א׳ אסור לשמש המטה
ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוך ושמא יראה בה
דבר מגונה ותתגנה עליו ,כפי שיבא בסמוך ,והתם
פסקו כל הפוסקים לאיסור ממש ,וא״כ הלא גם כאן
בהכרח הפירוש והדין "יכן.

02

קכד) ר״ל כיון דטעם הגובה הזה הוא לדחוף אותו
משם שימות ,ולזה הלא לא בעינן שיעור שלש
קומות [דהיינו שש אמות] ואנן קי״ל בב״ק נ׳ ב׳
דשיעור מיתה הוי קומה עשרה טפחים.
קבה) וכשהגובה הוא ביותר ימות מהר .ואמנם
עם כ״ז אין עושים גבוה טפי משום דמנויל,

וגם מגוף הסוגיא שבכאן מבואר מפורש דאיסור
ממש הוא ,דמקודם אמר על המשנה האיש מקדש
בו ובשלוחו השתא בשלוחו מקדש בו מבעי ,ומשני
דקמ״ל מצוה בו יותר מבשלוחו ,ואיכא דאמרי בהא
איסורא נמי איכא כדרב דאמר אסור לקדש עד
שיראנה ,ואי נימא דהאי אסור אינו אלא מצוה א״כ
מאי מוסיף האיכא דאמרי על לשון ראשון דמצוה

שיתפרקו גופו ואבריו וכרסו נבקעת.
קבו) החשש בזה שמא לא יכונן בפעולתו ויהיה
חייב על עושה חבורה באביו ,אך מכיון דהוי
לרפואה מותר דהוי בכלל ואהבת לרעך כמוך ,ולא
הוזהרו ישראל לעשות לחבריהם אלא דבר שאינו
חפץ לעשות לעצמו .ועי׳ ביו״ד סי׳ רמ״א ראם יש
רופא אחר יעשה אחר ,ובפ׳ משפטים כתבנו מזה
בארוכה.
קם) עיין מש״כ השייך לדרשה זו לעיל סוף אות
קכ״ג ,ורמב״ם פכ״א ה״י מאיסו״ב כתב הטעם מפני
שעזות פנים היא לו ,ולא ידעתי למה השמיט טעם

בו ,ודו״ק- .
ועוד יש להעיר מה שלא העירו חז״ל על הקלקול
שאפשר לצאת מנשואין בלא הכרה ,שמא ישנאנה
ויהיו בניה בני שנואה שעליהם אמר הכתוב וברותי
מכם המורדים והפושעים ,כמבואר בנדרים כ׳ ב׳,
ובאמת הרמב״ם בפ״ג הי״ט מאישות כתב טעם זה.
ואולי מפרש כן בטעם הגמ׳ הוא דאסור לקדש עד
שיראנה ,וזה הטעם אפשר לצרף לדרשה הבאה
שאסור לשמש מטתו ביום שמא יראה בה דבר
מגונה ותתגנה עליו ויהיו הבנים כבני שנואה.

הגמ׳.
קכה) רומז למ״ש באגדה דשבת ל״א א׳ בההוא
גר שבא לפני הלל שילמדנו כל התורה כשהוא עומד
על רגל אחת ואמר לו מה דעלך סניי לחברך לא
תעביד ,זו היא כל התורה ,ואידך פירושא הוא זיל
גמור .ומה שנראה לר״ע להסמיך דרשתו על לשון
זה הוא משום דבפשיטות קשה הענין לצות על אדם
שיאהב את חבירו כמו שאוהב את עצמו ,מפני שזה
דבר הנמנע בטבע ,וגם ר״ע עצמו ס״ל [ב״מ ס״ב
א׳] חייך קודמין לחיי חבירך ולכן דריש שהאהבה

תורה תמימה >מהדורה חדשה>  -ג (ויקרא) :אפשטיין ,ברוך בן יחיאל מיכל הלוי ( }3{)3עמוד מס 438תודפס ע״י תכנת אוצר חחכס

1V

י1

קסביזמ^;

ס

'*"&MMN,
י>
לי״יאל
■"J
*••^wJBW'iJtMp״«Gj
״;טונסג<קש'«^ואל ),ויןשדמורס
שואט“6ו**יו«ם<»«יצ^ד*יוליוי1
ונ^»עיו*י
לשק • <ntלןיי #למז«י מנשרי ««י  twזגם  »wל• וקנא •והז »«ני זמנ! שי » **ftח»«גי« גדר

*o'»WPU>'07W»W'$pOJ'ill>.Wl)Pi Q#9*l

ן

/.

עוקצץ

מסכת

י

י

1

רבי שהמין <ןחל*חא לאסצשחקע״ח כלי החזיק ברכה לישראל notff’nnWTUita״*
אסר
עזו לעשי יתן י״י ישנד&ת עהו בשלוה ״< מיין כסכר אק8מ שולם ^מבתי □ק יגעת אני
ועע&סמס©!
מה©•מרו איזה מסיק כילל התורהזאהכת ללען כמין נה כפרק שני דשכא^
מזקיף*« ואזמר ?oawjm
.שקי© ליא שכדאלההיא גר לאמא לקמיע דהלל ע״ה על מנת שמלמדני מורה כרגל ♦חד אמר ליה רעלן
י •צ* לחכרך לא תעכיד ייה כילל המירה יאהכת לרען נתיןלא תגזול לפי שאינן רינה שיגולין וכל כיוצא כיה
אהיב את רעל ילא פשנא אתאחין שגה אמה רינה שיאהבוןולא ישכיאך ומאד המצזמדלא שייכי כיה
•ה ככלל ואהכמלרען כמקן שהיא הקכ״ה שנקרא רען ירע אגיד ויה שמעתי כשם יקני החכסהשלס
|£וקהי 7כמהר״רייוסן לישיגי״כיא "ל בעיי הכתוב יאהכת לרע! כמזן ואה מרצה לידע מי היא הרע שהוכרת♦
"וה השיב אני י״י היא הרע כרכתיכ רען .ורע אכיר ימתוק ן !'ה יאמר שה כי ימ^»המור'כלי יהכנה לקכל
שווז׳גלצא את הכרכה אשר תשחעזן נחש הקכ״ה מליה אחמשמהיה כולשנל התירה כדי שיעשנה
שארה וישיג המצותעל ירה ועל ידה ישיג נרפית ילא מנא מנוה אמת מחויק הל הנרכית אל© השליה פירוש
מצות השלוס שהיא יאהכת לרען כמוך שזי כוללת כל המירה ונקייה המג ה ואת ייכה האדה לכל הכרכות
לפי שעל ידי קיום מנות השלם עם חכרי דהיינו יאהכת לרען יזכה לרוכ מנות שכתירה ייתהיימי בידי כל
שכרכית יהיכיח ליה מנאיי״י עי  1לעמו יתן דהיינו התורה כמי שדר״יל יאין עיו אלא מירה יעל ידה י״י יכרן
♦ת •מוכעו שאמר כתורה אמהכרנהאשר משממין יהכל• המחויק הכרפה היאהסלס יכי״ת כשלים נית
הכלי ששל ידי מנית השלי’ •כא לקיי׳כל התורה כדי שעל ידי קיזם התורה יהיה יוכה שינוחו כרכוע על ראש*
|אפשר עיד לפרש עם מה שארז״ל ראה אדם דמד עהקא ירויח או נתנם לי מתנה אי מצא מניאה ♦די ן
ל*ש4בעצין דצא מויהי אינשי וה אמר כי כשכא הקכ״ה למת התורה לישאל כמתנה רנה לנדכן כלי
ותתק״׳כהה מתנת המירה ולא מפהד מהם דלא להיו מויהי שליה האומות והשטן ולא שנא לכר שתהיה הכה
כהחייק הכרכה הואת שכירכן שתקיים בהם התורה ושלא יתקנאו כהה השנון והאימות ילא מנא רכד שמהיה
•ובה להחויק הכרגה הואת אלא השלי© פי׳ אלא על ידי שנתן כלכה מדש השלים שתהיה להם ה עם וה <מי
|לח״צ בפהד וימן שם שררל ילא כמיכ ויחנו לימד שהיי כאיש אחד מכרים יעל ידי וה הימה נסכה שמשין*
^הסררכת התירה כמו שדמ״ל חכיר ענכייאפרי© הנח לי אסיייראל עע״א אין שטן יהאומית נונעים
מןניא ראיה שנאמר י״^עוו לעמו ימן שהיא המיר’ מה משה כרכן שתתקיייכהם המתנה הזאת שהיא הממיט ישל♦
אמקנאו כהה יאח׳^נ פירש כאיוה הכה מנא הקב׳ה כלי לכרכן ושי’ כשליס פי׳ ככלי הםלום שנתןכלכם מיסיש
להם שלום יהעם» י״יישפזתמלוש לנו אמן "
ן

ן

.

תם

י

י

^יחפועל בהלאכח הקורש חזעציר סגחסנקוא מןכ-לא׳א מ״׳ר ימחק שליי"© תושביק׳ק •רו
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ספר

;ורה עשה
הנקרא חת־ם סופר על התווה

פ׳ ר׳ ד׳ ם׳

על חטשה חוטשי התורה
מרביגו משה ספרא רבא׳ גאון ישראל וקדושו׳ רככו ופרשו׳ כוצינא קדישא׳
חסידא ופרישא׳ ריש מתיבתא וריש גלותא׳ מאור ישראל ורשככה״ג

™יי

משה סופר

זצוק״ל

בעט-ח תשובת חת״ם סופר זיע־א.
חלק שני

ספר דמדא
שנת וזאת הברכה אשר שם משה לפגי בגי ישראל

לפיק

בע״ה הבאתי לבית הדפום אני

ה?׳ שמעון

־הגה״ג

מהראש״ב סופר

זצ״ל ־־ד

,ר־'
S3

E3

ר׳

A.

^סופר*'
שגת תוסל״ה למ״ק

המחבר

זצ״ל זי״ע.

תורת

פרשה קדושים

!שרק לכבוש שכרו כשיש לו עליו מלוה ישנה ולא
^קאי על השכיר) שהשכיר לא יתבע מענו יותר
י־ עליו כי חזקה שלא יעבור על בל תלין הארכתי

3ןבתי בסוגית הש״ס בזה ואין כאן מקום להאריך בזה:
עכר3ר ולא תכחשו ולא תשקרו איש -בעמיתו ולא
ושנעו בשמי לשקר ראיתי בשל״ה בשם ראקאנעי
ן מ״ע אמר לא חגנובו ומ"כו לא אמר לשון יחיד כמו
:לס פאת שדך שנאמר באותו פרשה ועפ״י דרכינו
רמז משאמז״ל ברכות ד׳ ע״ב ר״ה תקיף לי' ת' דכי
 fהואיל ולא יהיב שיבשא לאריסא אע״ג דגנב מיני'
ווה בכרם מ״מ אמרי אנשי בתר גנבי גנוב ועעמא
ע״ש והיינו לא חגנובו לשון רבים גנב אחר גנב
ממנו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא
ו ע״ד דאמכז״ל ר״פ שבועות העדות מי שנתחייב
ו מנס ותבעו מאתיים לא יאמר אם אודה לו מכה
ג לו שבועה דאורייתא אכפור הכל וחוץ לב״ד אתן
 cת״ל מדבר שקר תרחק אלא יודה לו וישבע והיינו
חשקרו איש בעמיתו שניהם משקרים זה תובעו
ם (שיודע שככגדויטעון האמת רק מנה ויתחייב שבועה
מודה במקצת) וזה כופר הבל כדי שלא תשבעו בשמי
וקר האי לשקר כמו על חנם קמ"ל לא תעשו כן:
תקלל חרש ולפני עור לא חתן מכשול י״ל כי כל
פמקלל מבירו ישראל הרי הוא מקולל כדכתיב אורריך
׳כדי להציל את זה שנתקלל כדי שלא ’כשל במה שאחז״ל
זבירו נענש על ידו אין מככיקין אותו במחיצתו של
( iגמרא שבת דף קמ׳יט ע״ב) כמלא שאעפ׳יי שהקללה לא
עליו אלא על המקלל מ״מ גם הוא לא יכצל מקצת
ולהכצל מזה אבו מתפללים ולמקללי נפשי תדוס כדי
ול מיד ולא יארע תקלה עי״ז למי שבתקלל אך המקלל
שאיכר שומע ולא ידע למחול בכשל החרש בהל׳ ל
זה המקלל מרש עובר על ולפני עור לא חתן מכשול:
זעשוק את רעך ולא תגזול כתיב בפ' בראשית ונח
גצא חן ואיחא במדרש הוא מצא מן אבל אחרים לא
סן והוא תמוה כיון שכתוב ונח מצא אנו יודעים שרק
גלא ולא אמרים וי״ל כתיב שוטטו בחוצות ירושלס

ברחובות,׳ אס יש איש עושה אמונה כי אסלח לאשר
ך יש לפרש דהנה כשבני הדור יושר בלבבם ומפיצים
ן רצונו יתברך לעשות הישר והטוב רק שיצרם מתגבר
 Jואינם יכולים לכבוש אותו ולעמוד בכקיון עוני
^,ישאר כסיובות אזי עכ״פהירא ה׳ מתכבד בעיניהם
^ריך להחבא מהם כי יחשבו בלבבם בראותם אותו
 jiוהיינו גס אנחנו כמוהו לכבוש את יצרינו כמוהו
^■אלא שמחזיקים ומסייעים ומכבדים אותו להיות צדיק
נאמן אבל כשבכי הדור רעה בלבבם ועושים הכל

משה

נב

בחפץ לבבם במדוהס הגרועות אזי גס אחרים שעושים
רצון הבורא ית״ש מאוסים המה בעיניהם ושונאים אותם
תכלית שנאה ואינם יכולים הצדיקים להראות פניהם בחוץ
כי עלולים לידי מרפות ובזיונות וזה כוונת הכתוב שוטטו
בחוצות ירושלס ובקשו ברחובות ',שם במקום גלוי בחוצות
וברחובות בקשו ושוטטו אס אמצא "שס" איש עושה
אמונה שנראה מזה שבני הדור רק יצרם תקפם אבל באמת
רוצים לעשות רצון הבורא ית״ש הישר והטוב בעיניו ודק
שאור שבעיסה מעכב אזי אקלח להם והיינו כמי כוונת
סיפא דקרא לאשר אשאיר כמו שדרשו בגמרא לשאר עמו
למי שמשים עצמו כשיריים (מגילה דף ט״י ע״ב) והכא
כמי לאשר אשאיר למי שעושים עצמן כשיריים לגבי האי
ירא ה' וזה כמי כוונת המדרש הוא מצא חן אבל אמרים
לא מצאו דהנה אם היו דורו של נח מכבדים את הצדיק
ומסייעים לו לעבודת בוראו ית' ולא היו חוטאים רק מאשר
יצרם תקפם אזי כשהצדיק נח מצא מן גס הס היו מוצאים
חן על ידו והי׳ הקב״ה סולח להם כדברי הנביא שוטטו
וכו׳ אבל בכי דורו של נח רעים וחטאים ומורדים נגד
הבורא ית״ש היו מחפץ לבבם והי' גס הצדיק נח שכאוי
בעיניהם כאשר הוכיח אותם והעיזו לנגדו כמ״ש בגמ׳
שאמרו ורצו באמת לשבור את התיבה וזה כוונת המדרש הוא
מצא חן אבל אמרים לא מצאו מן שהיו מורדים בשאט נפש
ועשקו ונזלו משא״כ נח מצא מן בעיני השם וק״ל (מש״מ)
לרעך כמוך אר״ע זה כלל גדול בתורה יש לפרש
ר״ע לטעמי׳ דדרש ר״פ איזהו נשך וחי אחיך עמן
חייך קודמין לחיי חבירך וא״כ כיון שחיין קודמין איך אפשר
לקיים ואהבת לרעך כמון מיהו הא דמיין קודמין הייכו
בעכיני עוה״ז אבל בחיי הנצחיי דהיינו בלימוד התורה
חייב ללמד לאחרים אפי׳ הוא מבטל עצמו מלימודו מ״מ
חייב ללמד עם אחרים וע״כ אמר ר״ע זה כלל גדול במורה
דבעכין לימוד התורה הוא כלל גדול לאהוב מבירו כמון
(מ״מ לא אמר רק כמון כי עי״ז שמלמד לאחרים גס הוא
עושה מצוה ומזכה עצמו ושניהם שדים):
תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם
ערלתו את פריו שלש שנים יהי' לכס ערלים לא יאכל
וגו׳ יאמר כי האדם עץ השדה והת״ח עץ מאכל ואמז״ל
אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שבה ולכן אמרו
על הלל וריב״ז ור״ע ארבעים שנה למד ואמ״כ וארבעים שבה
לימד ,והכה כל זמן שאיננו בן שלשים עדיץ הוא מורדף
מיצה״ר בן עשרים לרדוף אן בן שלשים לכס להתגבר עליו
כשהוא איש וכיון שעברו רוב שנותיו ולא נצחו היצה״ר
אזי הוא בטוח שלא יחטא עוד וזהו סביב לשכת שלשים
ולכן עד בן שלשים אין סברותיו ישרים וברורים כ״כ מפני
שעדיין מעורב בו סיג ופסולת תאוות העוה״ז ולכן ונטעהם

ואהבת

וכי

A

תנא דבי אליהו
גיסתא היצנת

של אדם קצה חיסנו הפורש
מסטסקבל שבר נזל ועריות
שנפשו של אדם בתאווה לחן
וסחסדתן הפורש ססנו על אחת
כסה וכסה שיזכה לו ולדורותיו
ולדודי דורות עד סוף כל חדורות
אסר לישסא גזל אח סותר
אסרתי לי בגי סה ראית אסר לי
נאסר לפני הר סיגי אסרתי לו לא
היא שיסה ראשונה שאסר לך
דברים הרבה וחסורין הן ולא
צריך הכתוב לאסרן לפיכך
הסילו על ישראל ואסד הן

פרק»

סדר אליהו רבא קם
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וכרת לכך נאמר בל חלב וכל דם לא תאכלו.
(מו) וכך שגנו חכמים במשנה שה אם הדם
שנפשו של אדים קצה הימנו אפ״ה הפורש מכנו
מקבל שבר נזל ועריות שנפשו של אדם מחאות
לרם ומחמדתן הפורש מדם על אחת כמה וכמה
שיזבח לו .ולדורותיו ולדורי דותתטד סוף כל
הדורות^ג־^מר לי רבי )מן( נזל אח מותר
אמרתי לו בני מה ראית לומר בך אמר לי
רבי נמר על הר סיני (שמוה כ) כבד את אביך
ואת אמך לא תרצח לא תנאף לא תננוב לא
;תענה ולא תחמוד והלא אין שם מל אח * ואמרתי

זיקוקין דנורא ובעורין דאשא

$

מאכלו דחקת עולם וכל דם לא מאכלו מכלוששטהיכסאלאאימא מס מלב לוקהשלש אף לס לוקה בלש גולי
שנא גלב דלוקה שלש משוס דכמיב כיה הלין חרץ קראידאמריק וללושלדורות הא ההא דם מי לורה בלש
כלא הקישא משום דכחיב הלין מרין ללווין דאמרינו ולאו גל דורומ הא מלמא איצפריך הד״א הואיל ואהמעש
דם ממילא אימא אממעס דם נמי מן זרות קמ״ל וקקישא אלא לדבק הקיישא למה לי מיבעי לי׳ לכדחגיא כל
ולב וכל דם לא מאכלו רכי אומר מה מלב מאסר שחלט חלוק מבשרו איןמצמרפין זה עם זה אף דם שדמו
^",מלוק מבשרו אין מצמרשין זה עם זה ממציא דם שרשים הואיל ואן דמו מלוק !שרו מנצשר^^ן זה עם זה .
~וכי מן הכא נפקא מן הדין קרא נפקא וזה לפס הסמא לימד על דם השרץ ובערו שמצהרף זה עם זה אי
לאו מהקיפא סד״א סני מילי למומאס אובל לאכילה אימא לא אשמעיק 5אןישא לאכילה אמד רכינא הואיל וכך
הוא דם ^מש ובשרו גס כן מצערפין זה עם זה מאי קמ״ל הייט וקייישא סד״א פרן מקרבי לסומאה אהרבי
נם כן לאכילה ()בל מש דלא גתרבי לסומאה אימא לא קמ״ל דלכל מיילי אין דמו מלוק מבשרו עכ״ל ודוק :
(כח) מ״ש ושנו תכמים במשגה ומה אס הדם מ׳ משנה היאבמםכח מכות בש׳ גללו סן הלוריין עי״ש .יא״ת
ענש שוין חלב ודם נ:שניהס כמלקיש
למה צריך להביא ימושגם הזאת הכא וי״לבדי שלא יאמר אדם
וכרת כדאי' מקודם בסמוך אבל 6יק שוקלעגין שכר שאין שוס שכר להפרש מן הדס כמו לי&רש סן ולב
משוס דבלאו הכי  wשל אדם רצה ממנו ומואס כה לכן צריך להניא המשגה האת הגא לומר שמקבל שכר
גס השרש מן הדם אף על פי שששו קצה ממנס כמו שמיבל שש אס אגו הירש דאס לא ק הוה מדם
רפס מרובה מז״ו מסדה סובה אם הוה מקבל ענש העבר על אזהרת הדם ללא הזה מקבל שכר הנזהר באזהרת
הדם זלפיכר צוההקב״ה על אניילת הדם אף על פי שבלאו הכי ששו של אדם לצה ממנה רק כדי ליהרמת
שכר לישראל כמס שאמר הכתוב ה׳ מפץ למען צמץ יגדיל חורה ויאדיר ומשעם זה מכו מ״ל במ!3נה שלשה
דברים להדדי וז״ל הל מייבי בריחות שלקו נפסרו מידי רריחחן מ׳ א״ר מניינא בן גמליאל ומה אס העובר
מבירה פשו יישלח סמנו המושה מצוה על אמת כמס וכמס *שמכמן לו נאשו &י' רש״י ז״ל משום דמדה שובם
מרובה ט׳ .״ש במי אומר ומה אס הדס שנפשו של אדם צה ממני ט' מני תניא בן עקשיא אומר רצה
הקב״ה לזכות אס ישראל לפיכך הרבה להם מורם ומצוק שנאמרה' מאז לממצדט יגדיל מורה ויאדיר ע׳שן
בפי' המפרשים ונ״ל 1\:כ?)9מש גזל את מומר ט' .פי' ל ישראל נקראים אמיס המה שאמר הב' ט ־ימוד !
 pT'pnFלנכרי תשיך וצאחיך לא משיך וס הרבה פמרים כאלו וקסבר השו^ל שמוהר לגזול אף עצ פי דכתיב /
לא מגנוב הואיל ולא כתיב נס ק לא מגזול דקסבר גנבה חמורה מגזלה כמאמר מז׳״ל מ״מ הממירה כמירה
נגנב יותר מנ^נזללן שזה «וה עבד לקונו וזה לא השוה עבד לקינו .אבל ק״ק הל״ל סתם גזל מומר ט׳
למה זכר מלת אח .ועי״ל גל אס מומר ר״ל דוקא  toעט״ס הוא אסור אבל גזל ישראל הנקראים אמים
כמכר מקודם יהא מומר משוס דכחיב לא מרצח לא מנאף לא מגנב לא מענה ברעך עד שיר לא מציל
בלל נגבה הוא טון שהוא סמיך אצל נא
ניס רעך נו' והא מלת רעך קאי גם כן על לא תנשב
מענה ברעך כאלו כתיב לא מגנב לרעך ולא מענה ברעך כי המקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו לכן לא שתל
ס או מומר לרצח ת רק ש^ל שגזל אמ מומר מש.ם מpו’א מימ לפניו ולא לבני
שמומר לנאוף 3
שניו ואי הוה כתוב בהדיא לא מגנב ברעך היה ה״א שגס כאוף אשס את מוהר משום מקרא דרש ל^כיו
והאי רעך■ פי׳ דוקא עמ״ם המשיב לישראל נקרא רעך ולא אח כמו שמפרש אליהו ז״ל עצמו למסם בםמגך
בזה הפרק אבל ישראל נקראים דוקא אחים ואצו הזה בחב מולח רעך אצל ־ לא מתמי לבד לא הוה נדנש רק
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תנא דבי אליך!

פדן טי

סדר אליהו רבא

-

א בבי ויל( לא זו היא שיטה הראשונה שאמרתי |
לך לא) דברים הרבהש או וחכיוו־יג ה 1ילא *
\
צריך הכתוב לאומרן לפיבד הטילו על ישראל |
ואמרת יבריא אותן בדי להרבות שכהעליהןן

הכתוב אומר (יפמיס ט) נפשי אויתיך בללה וגהI
I
 Iד״ר כתרפאיו(1 .לנ) באן אמרו בשממה דברים
■העולם הרב ובארבעה דברים העולם מתיישב.

נוסחא ויישנה
יבדילו אותן בדי להרבות שברן
הכתוב אומר כבוראת אביך
ואת אמך לא תרצח לא תנאף
לא תגנוב לא תענה ולא תחמוד
והא אין שם גול אח אבל הייתי
אומר בתוך דברי תורה .מתיסרים
ומתוך דברי תורה טתרפאיןלא
נפשי אותה בלילה מבאן אמרו
בשמונה דברים העולם חרב

בשטונה

..זיסוקן דגורא ובעורץ.דאשא
אשלפיו על לא הכנה ולא על לא מגנב לק משב גס ק לא מענה ברעך כדי שיהא בזיבש אשלפיו פנל לא’
מגנב  .והאי דשאל מל גול אח מומר ולא שאל שמומר להעיד שקר באח ולחמוד ל אשר לאה משוס מסיב
מטלם מלח רעך דמשמע של רעך אסורים «!בל של אס מומרים  .כאמת «ש לשאול על בל אלו רק שאל על
נזל אס משום מסיב בראשונה ומעם על שאלהו שיהא נזל עט״ס אסור ונול ישראל יהא סומר משוס דגול
ממיס הוא חלול השם ואין לו מרים אלא במיסה המאמר חז״ל בארבעה חלוקי «רה שיי׳ ר״י דורשעי״ש
איל על גמה ונזלה לישראל "ש משובה מממחזיר את הנמס והנזלס נמש״ס לא ימזו לגנב ני ינטב כ׳
למלאות גששו עשה זאת מדומק רעב ^עוד כיון דישראל מצווין לפרנס זה אה זה במפורש בתורה בבמה מקומות
לק הי ,מורה הימר שמומר ליקה ממון חבירו ישראל כדי פרנס® בדי שלא יצמרך להחזכייש אצל מכירו לשאול
מסט למת לו כי שמא יהא אכזר ולא מן לו .אבל ק״ק כי נס ישראל נקראים רעים בכמה נסווקים רק אליהו
עצמו מזכיר למסה שעט״ס שקא קרא נם כן רעך ועוד יש לרש שבאמת נס ישראל נקראים רען והשואל
שאל דוקא על אחיו ממש והכי שאל מדסמיב לא הגנב ולא מענה ברמן משמע דקא לשמאל ממץ ורמו
אסור לנטב ולנזול אבל לאמיו ממש מוחר לגזול ולגמב משוס שהם בשר אחד ומחייב לפרנס את אהדו ומס
שיש לו כאלו שייך לאחויו ואס איט רואה לפרנס אותו הי׳ מורס הימר שמוסר אחיו לגזלו כן היה דעס
בשואל מדכמיב לא מגנב לא מענה במן ודוק  .המב״ה יורנו פי׳ האמה( :ל) ומ״ש לא _ זו היא שיטש
 1אשונה ט׳ .פ*׳ באשקש׳ זה א״ל שימה זו עיין עליו ():לא) ומ״ש הרבה דברים המקל! על חכמי' ישאל ־
י שהן יגדרו גדרלישראל בכמה מצומ מדברים יחרים ועליהן נאמר «שי אוימיך בלילה  .פי' הדבר המס
מהבאר סוף הסוק הזה ומפסוק הקודם והמשך הפטורים כן הוא אורח לצדיק הישרים ישר מעגל צדיק
הפלס אף אורח משפטיך ס׳ קויטך לשמך ולזכרך מאוס נפש נפשי אוימין בלילה אף רומי .בקרבי אשחרן ט
נאשר משפטיך לאמן צדק למדו יושבי סבל .ופי׳ הפסוקים כך הוא .ארח לצדיק מישרים.ר׳ל הצדיק טדר
גדר כלי להדריך את העם באורח ישר לכן מסיים המסוק ישר מעגל צדיק מפלס ר״ל צדיק ■משלם מעגל ישגי
בנדר שהי׳ טדר ו^ותו גדר שגדד צדיק על כל ^נצוח ממייעושלא לעטר טף כדטכ שאeהקב״כ בחורה
מואמר מז׳ל ששל לכרם ט׳ מאאימא טבמוח .לק אמר המסוק אמר כך אף ארח משפטיך ה׳ קויטך לשמך
ולזכרך חאומ נמש ר־^ל שהנדר של דברי סופרים גרס לשמור ארח משפט צ שהם כדטס הכממח בתורם
ושומרים
גה^א .וקאמר אסר קי נפ5יאויחיןבלילהט׳ר״ל אפי׳ בלילה ממאוים הצדיקים לדבקבמצוס
שנק הש^ על צורן שהם מטח ימורה הצדי^ם שומרים למשוח גדרלמטס החורס
מנמטח ל•
כד שכגומ טיק לטשט חבל צאשנטלעטר על טפי מצום הממז .לק אמר נפשיאוימין בלילה אף רוחי בקרבי
לאח טק לגמו ישבי חבל וק״ל .וא״ח למה ביא פ«ק זס לעיל שעה ג*^lמונכ בראש
^*יו ני כאשר
המרק "ל מיסה ר^ומ לא שאל רק על רמיצס ידים שאיט מן המודה אבל לא שלל שמומי לעטר מל שום גדר
מ^ אפי׳ מד״נז לק לא הי ,ט־יך להביא פסוקים אלו שממ• בהם לעטר שוס גדר של ד״ס מכ״ש מטה של
יכרי מר . °אבל מיס שס שאל שמומר נזל אח  .לק צריך להביא ^קים אט שלא לעטר על גדר
דים מכ״ש על מטה מן סחורס ודוק ( :לב) ומ״ע אבל אזמר אני ממוך דברי חורה מהיסרין ואמך מג*
®מ בשמ^ו .פי׳ מון שאםר מקדם שהקןבלה המיל על ^מיס למשוס גדר שלא לעטר על דברי מורם
וסמל שק העובר על דברי טורם.
לק אסר השמי על דשי מפריס ופיח גדר ישהט ומש
מ״ש הממק ולכל שרו מרפא פי׳ עמךדברי חודה ממגרץ
י״0קימיומ^הטס
הטס עם שר ד״ס מלמדין מוסר לכל אדם הדס מה לעשוס ומה שאסור לעפוס ודבריהם הם
ומראץ
רפאה למס ב^ה^ב ורפו^ לטף לאריטח ימים במה׳״ז מש״ס אורץ ימים ושטח חיים גו׳ק׳ל)^( :וצפ
««« תיש העולם עומד על הריק ט׳ .פי׳ ^^ון &!«• מקדמשגזל אסוראמי׳ גזל אח לן
מק
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פרק טו סדר אליהו רבא קמא 281
ת:א דמאליהו
ובארבעה מתיישב בשמעה בשמונה דברים העול'ם חרב א׳ על הדינין בי ועל
העול׳ חרב על הדינץועל
עבודת "א ג׳ ועל גילוי עריות ד׳ ועל שפיכות דמים
אלילים ועל גלוי עריות ועל
שפיכות דמים וחלול ה׳ ודרים
מכוערים שאדם מוציא מו^יו
מ&ות ■ הרוח ולשון הרע .ויש
אומרים אף על החימוד .דורות
וזייא^^ים לא נעקרו מן העולם
אלא מתור שמונה דברים דכתיב
ויאמרו לאל סור ממנו ודעת
דרכיך לא חפצנו ומתוךשמונה
'דברים נעקרו מן העולם ואנשי

ר׳’ ועל חלול השם 1׳ ועל דברים פכוסיש שאדם
מוציא טפיו י ועל נםות הרוח וו ועל לשון הרע
ויש אונר־ים אף על החימוד ( .לד) דורות
הראשונים (סי' דוד אנש ודור המצול) לא נעקרו מן
העולם (לה) אלא מתוך שמונה דברים דכתיב
(איוב גא) ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך
לא הפצול מר/וך״שמו3ה ז*גלר*ם נןקרו מן ה^ולם
(לו) ואנשי דור הפלגה לא נעקרו מן העולם

זיקוקין  .דגורא ובעורין דאעוא
אמר שהעולם שמד על שמונה דברים .ואמר בראשונה על הדירן שהן מי{למציא כל מין מצמיד מגהצים פי
רוב הדינין הן על כל מיני גזל שנעשה בשלם ט כמעע כל המין שבמורה שבכתב ושבעל פה סן דיני
ממונוח שחייב לשלם למטרו או להקדש או לבהן ואס אינו ((שלם הרי הוא כלן .וק אפי' שאר מצות שאיק
מלוץ במשן כל השבר על אחח מהן נקרא גזלן שגל להקב״ה ול׳י שגזל להקב״ה שאים שסיף ח ונטרה
בפמליא של מעלה המש״ה באלהים נעשה מיל מוא ©ד נסתר ונעלם ו^מ״י ונזל לכ״י בפה פשנע השפע
שב מן השלם מש״ה גוזל .אביו ואש ואמר אין פשע גו' .ואין אטו ואש אא הקב״ה וכ״י שנאמר שמע
בני מוסר אטך ואל חשש מודח אמך  .וקדכמנע״ה קרא לכל הדיין בשם נזל מש״ה מהי דוד ששהמשפם
וצדקה ואז״׳ל משפם לזה שמציא הגזלה שדו צדקה לה שמזר לו ממונו .פי' אמר כיון שאמר מקדסש״ס
מלמדים מוסר למי ישראל על כל׳הדברים שצריכין להסר לשמור ולעשות זהסהט"גמצות צנלגד הגדר שנדלו
רז״ל מד״ם אבל רוכ המרי״ג מצות אינם שייכים רק למי ישראל ולא לעט״ס ט אינם צריטם לישוב השלם
אבל אלו שמונה מרים צריטם גס מי נח ליזהר בהם ט צריטם לישוב השלם ואס לאו ומרב העוולה דוק
בעיני שכלך  .ותשכח ט הל אמד מששנה דברים הללו הם צריכים לישוב השלם והם נראים חורה מדינית
ואלמלא הם נחרב השלם( :לד) ומ״ש דורות הרשמם לא נעקרו אלא מחוך ששנה דברים הלו ט'.
וקשיב דור אנוש דור המטל דור הפלגה ^סדום ופרעה ©חרב נבוכדנצר .פי' לאו דוהא שכל אחד מכל הללו
על כל הששנה דברים הללו אלא רצת מן מנכרים סללו עברו על נל השמונה
ממכרים עברו כל אמד
דברים סללו וקצת מ^ם עברו על קצת מן הששנס מרים ורצת מהם לא עשו רק אמד מן השממה דבלים מס שכפה
בקב״ה שהוא שקול כנגד כל השמונה מרים נמחז״ל העובד ע״א כאלו שבר על כל השורה והש שאבאר
בס״ד בסשך מי היה שעבר על איזה דבר מן הששנס לברם לק כיון שעברו על אינה דבר מאמונם
מט^ חרב בשבילם לק נעקרו מן השלם ( :לה) מ"׳ש מרות הרכונים שהם דור אבוש ודור המטל &
נסקרו אלא מתן מ' מרים פי׳ ע״א וג״ע ש״ד הסיב בפסוק אמד וק דיני! שמא הגזל הנכר מקודם
כמש״ס והשמת הארן צפני ה^ל^ם ותמלא הארן ממס וגו' ט ישחית על שר את דרש על האח מר״ש״י
נ״ל (שחת לשן תמה וע״א עמה .שנא' כי השמית כל בשר את דרטוע״א שגא' פן ?ממימן וש״ד יתבאר
ע״ד ממז״ל שדור המשל השחיתו דרכם ושפט את זרעם על עצים ואמם .וידוע ממז״ל  bהמז^יא ש״ז
לכעלס כאלו .שופך דמים מש שהמית אח מיו שהיו ראויס למצר מן העפה היא ועליהם אמר הכתוב שמשי
הילדים וגו׳ .וגלשנא' ותמצאהאץ ממם ^״י "ל toשנא׳ ומן ובמםאשרבכפיהם  .וחלול השם ודבלים
^וער^ם שהוציאו ^י^ כממז״ל שדור המטל היו אומרים להקב״ה כלום אט צריטם לך (ללא למשה של
גשמים יש לגו נהרות ומשבת וכן הרכה דבר^ם כאלו זהו "כ מלול השם  .וזהו ג״כ גשח הרוח תהו ג״כ
לשן הרע שאמרו על הטרא ועברו ג׳ב על לא תמשד שחמדו משן ונש^ם של מכריהם נמס שמו© וגלו
מאש עם ©ים או^^רים  .ושד פירש חז״ל שעברו על סטווים שא׳ מבקר לערב ימו מבלי משים לנצח אמן
ואץ משיםאצא דיי^ם שנא' ואלה המשפעים אשר תשים לפני^ וכל הדברים הללו שכח מפסק שהביא
סתז־״א עסהפמקיס ^טים והמאותריס מש״ס זרעם נטן לפניהם עמם ^צאצאים^ לעיניהם בת^הם סלם
מפחד לא שבע מלוה עליהם שורו עבר ולא יגעיל תפלע פרתו ולא תשכל ישלחו צאן שיידהס ולטהם
ירקדון ישש כשף ונטר וגו' עי׳? מה שדרשו מז׳ל על אל מסוקים ותמצא סכל השש  .ובפרע ש’1ה
^אמרו לאל מר בבט ולעס דרטך לא חפ^נו מה פדי' כי נעבדט ומה טעיל ט נפגע ט ט זה הסמן לגד
שלל כל המרים הלו 'דוק ושכח לק הטא סד״א חוא זס הפסוק ק״ל( .לו) ע״ש אשי דיר ^לגה
I
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תנא דבי אליהו

פרק טי

אלא מתור שמונה דברים שגא׳ (כראשית יא) ויהי
כל הארץ שפח אתת וגו׳ ומתוך שמונה דברים
^•י ימי והעולם  .ואנשי סתם לא נעקה ט!
ו;עולם אלא מתוך שמונה דברים (**«)#־
 ;•wג) ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד
ומתת -שמונה דברים נעקרו טן העולם .

סדר אליהו רבא
גוסחא חיקננח

דור הפלגה לא נעקרו מן העולם
אלא מתוך שמונה דברים שנא׳
ויהי כל הארץ שפה אחת ומתוך
שמונה דברים נעקרו מן העולם
ואנשי סדום לא נעקרו  pהעולם
אלא מתוך שמונה דברים שנא,
ואנשי סדום רעים וחטאים ומתוך

פרעה

זיקוקין דנורא וב^ורין דאקא
לא נעקרו אלא משוךממנה מגרים שנא ,ויהי כל  ptoשפה אקח  .פירוש עיקר הראיה הוא מסוף הפסוק
עם ^וקים מאודים וכמו שדרשו רז״ל על אלו הפסוקים והא לך המושך הפסוקים עם עי ,רז״ל ויהי
כל סארן שפה אמת ומרים אחדים ויהי מסעם מקדם וימצאו בקעה בארן שנער וישם סם וגו ,ויאמרו
«ה נמס לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שה פן נפון על פי כל הארץ ופש״י ז״ל ודברים
אר,דים  toבמצה אקח ואסרו לא כל הימנו שיבור לו אר העליונים נעלה לרקיע ונעשה עמו מלרמה ד״א
על ישמ של שלס .ד״א ודברים ארדים אמרו אמס לאלף ורר״ס שנים הרקיע מתמוסס כשם שהיה בימי
משל טיש ונעשה לו םמיטר כדאיתא בב״ר הרי לך ז ,דברים מלול השם ודברים משערים ונפות הרוס
ולסק הרע  .ויהי מסעה מקדם דשו מזז״ל ממדשט של עולם הרי לך ע״א.ייאמרו הבה נבנה לס עיר
וראש בשמים ונעשה לנו שם ודחז״ל בפרק סלק אמרו דבי רבי שילא שאמרו נבנה שדל ונעלה ברקיע
כקרדוממ כדי שיזווטמימיו ר ,ירמיה בן אליעזר אומר נמלקו לשלש פרוס אמר אומרר נעלה ונשב
שם וארת שמרה נעלה ונעמד עטדם לללילים ואמר אומרס נעלה ונעשה עש מלממה ר ,נתן אומר טלם
לשם ע״א נרשנו כתיב הנא ונעשה לס  00וכתיב הרם שם אלהיס אררים לא מזכירו מה להלן ע״א אף
ותלול השת ודברים משערים וגסות הרוה ולמן הרע ומימוד  .לא ישמש שפת
כאן ע״א  .הרי לך
לעש פימז״י ז״ל שאל לכנה וזה  toמיס זה שמד עליו ושצע אר שרו הרי לך גם  pשפישר דמים.
הרי לך כל הדברים ללו מק מן הגזל שהן קדיינץ כנזכר לעיל ומן מג״ע לפי שעיקר גזרר המבול שנרתם
בשן בזול וג״ע כמש״ה כי מלאה הארז ממס כי השמיש כל בשר אר דרש  .לכן גדרו דור
סר מ©
הפלגה אר עצמם מן הג״ע ( :לז) פי ,כש שפרש״י ז״ל רעים בגופם ומסאים בממן5ז לה ,מאד יודעי©
רש« והשונים למרוד מ נזה קיצור צר לשני.נכלל כל «שמונה דברים ללו כמה שאדר רעים בגופם נכלל
™־גילוי ש־יות ושפישר דמים ותלול השם ודברים משערים שהוציאו מפיהם וגסור סרור ולשון הרע ומישד .
ממה שאמר וססאיסבדטנם מלל בלהמנץ שלגזל וממה!  .ובמה שאמר לס ,מאד יודעים רבונם ושזשונים
^מד מ היינו שעבדו עשדס אצילים וק״ל .מם שכל המרים הצלו משרשים בארימר בפמקיס אמרים
•*וןסקירשו ריז״ל מ״מ הרנא דבי אליהו הביא זה הפ°וק ^יון שמא שקדם לבל המורה ונכללו בו כל הדמיים
הללו  . wrawוהא לך הפסוקים עם דמז״ל בפרשת מרק רלק (דף קר) מכו רמן אנשי פדום אין להם מלק
לעל׳ב שנא ,ואנשי סדום רשם ומטשם לס ,מאד רעים בשלם הזה ומסאים לפה״ב ר ,יהודה אומר רעים בגופן
דכהיב ואיך אעשה הדעה הגמלה הזאת ורסא^ לאלהים (הרי לך נ״ע) ומסאים במשנה והיה בך סטא .לה,
זו מכר ה .,מאד זו ש״ד שנא ,וגס דם נקי שפך ממש הרבה מאד ושד מס היו ששין ממנין עיניהם
מעלי ממת וששיבין שש אצל קיר מוי ומסין עליו ^גלין אר משנו ואמר רכא זהו דכמיב עד אנה
קהותתו על חיש הרצרש כלכס כקיר מוי גדל הדמיה (הרי לך גזל וש״ד) .מש רבא מאי דכריב מהר
משך בתים יומם מתש לש וגו ,מלמד שהיו סשין עיניהן בבעלי משן ומפנןירים אצלו אשממות ושישן
שש בבית  proלערב באים ומדמין אוש ככלב שנא ,ישובו לערב יהמו עלב ויסובט עיר ובאים ומוהרין
אס משנו .וק עברו על הדינין כדאיתאשם ששורו מאן דאיר ליה מד מורא מרעי מד יומא ומאן דלית
ליס מרעי הרין יומין דעבר במברא נימיב מד זוזא דילא עבר ניסיב מרי י דמה ליס דרא ללבני ארי כל מד
ומד ושקיל מד ואמר מדא מא דשקילנא ארבעה דייני היו בסדום שקראי ושקרוראי זייפי ומצלי דינא דמג♦
ל^מתא דממייה ! toאמרי ליה יהבה ניסליה מעברא ניהליך דפסיק לאודנא דממרא דממה א״ל הבס
גיהציה עד דנןדמא דפדע לרבריה א״ל הב ליה שלא דשקל דמא דעבר במברא יהיב ארבעה  wדעבר
במיא יהיב המניא זוזי וש ,ע״ש הרנה דברים כאלו .ונפרשת וירא הביא רש״י "ל דרז״ל על הפשק
^ת סדום ומשרת ני לבה אמר רב ישדה אמר לב על עסקי ריבה שמה לשי פר למס שפיוס דומא
ושקשוה על המודס ואש הלטלים ואכלוה ובמדרשים האדיש מאד וגילוי עריור מפומ מןרא בפרשת
1רא מרס ישכבו ואנשי העיר אנשי פדום נהט על הביה מנער ועל זנע ויאמרו הוציאם אלינו ונדעה אורם
זכר
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תנא רבי אליהו
ניבחא יענה

שטונהדברים נעקרו טן העולם
מן העולם אלא
פרעה לא
מתוך שמונה דברים שנא׳ ויאמר
פרעה מי ה' ומתוך׳“שמונד,
דברים נעקר מן העולם פנהריב
לא נעקר מן השלם אלא מתוך
שמונה דברים שגא׳ מי בבל
אלד׳ הארצות ומתוך שמונה
דבר* געקר מן העולם נבוכדגצד
לא נעקר מן העולם אלא טתוך
שמונה דברים שגא׳ ואתה אמרת
בלבבך הושטים אעלה וטתוך כך
נעקר מן השלם ובארבעה דברי׳
השלם מתיישב מתוך צדקה

פרק טו

סדר אליהו  taiקטב
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(לה) פרעה לא נעקר מן העולם אלא מתוך
שמונה דברים שנא׳ (שמם ס) ויאמר פרעה טי
ה׳ אשר אשמע מולו ונו׳ וכחוך שמונה ,דברים
נעקר מן העולם( .לט) פנהריב לא נעקר מן
העולם אלא מתוך שמונה דברים שנא׳ ממלכים
בה) ,טי בכל אלהי הארצות•ונו׳ בי יציל את
ירושלים מידי ומתוך שמונה דברים נעקר מן
העולם )«( .נבוכדנאצר לא ממר מ העולם אלא
מהוך שמונה דברים שנאמר (׳שמיס יי) ואהה.
אמרת בלבבך שמים אעלה וגו׳ ומתוך שמו™
דברים נעקרטן העולם( .מא) ובארבעה דברים
העולם מתיישב מתוך הציקה ומתוך זדיין ומתוך

זיקוקין דנורא ובעורין דא״־־א
זכר ע״ש וק״ל( :למ) ומה שאמר מרעה לא נעקר ■ונו׳ .מר ששש מקודם אש׳ אס שגר סל א׳ »
 wwwמטם^לו נעקר מן העולה ומל^ שנמר מקדוש ברוך הוא ועבד עמדה אללים שמא שגזל כאלו
סמי ,מל סל  wמרים ואלו ועל סל המורה טלה ומ״מ מ&זרש סס המסוק נם גצה מן השמנה דברים
הללו  ,^Fpoמי ה׳ אפר אשמע בקולו לשלה את ישראל וט׳ עבר על ע״א וחלול השם ומדיה סטער«ן
לשלוה לו
שמציא ממיו כדאיסא כמדרש אריטח ע״ש  .היה מ גסות הרוה שאמר שהיה 5ריו
 raftמרך סמלהו לו שאר מלכים ולשון הרע שדבר על «ב״ה לדאיהא וגם עבר מלפשס» דמיס שיוליך
אה מכרים לים וסרב המס אלשס ורמן בדמיסס ממוז״ל ע״ש ( :לס) ומ״ש ממרב נעקר וכו׳ &יר1ש מן
שכש־ בהקדש ברוך הוא כאלו סמר על כולם כדשירשהילעיל בי ארעה .ועוד טק שדבר סל הכליה מר
על מלול ה׳ כידוע ומשרש שם מסוקים באר^טת "׳ש .והוציא מאיו מרים מטעריס והיה ט גשש הרונו
וט׳ :ש׳ כפו גט מרעה טון
ולשון הרע גם שאד דמים הרבה כידוע וק״ל ( :מ) ומ״ש
#ש• מקבלה כאט עבר על טלה במרס בדבריה המטעריס שהוציא משו עבשה מלול השם והיה מ נמ°
רוה ולשון הרע גס שמך דמים הרבה מאד עס^ורש מןראי גס עבר על ג״ע ועשה עם גל מרים לשכב
וק״ל( :מא) מ״ש ובארבעה דבריה העולם משישב וט׳ וא״ש למה לא
זכר מגז^״ל « wwשבת
קשב הששך שלקל השמנה דבריםהמכריס למעלה שהעולם מרב בפטלה ושמש משלא שעל ההי^ך
שלהם השלם משיישב  .ומ״ק למס לא קשיב למעלה שד ארבעה דבריםשהסולם מרב בשבילה וסם ההי^טך
סל ארבעה דברים הללו שהעולם מתיישבבשבילם .י״ל שאין השלם שרב על שב ולא פשה אעשהדאצו^וכך
™ישב על שב ואל שעשה מן העטרה רק בשביל תמשה העטרה נהרב השלם ובן בשביל
אין
^מצוה שייישב העטלם ,לכן אין צריך להשוב למעלה סהי^וך של צדקה שהוא שב ולא עשם מצות של צדקה
אבל ההיתוך של הטן קהשיב באמש למסלה שמא מעשה שאינו ששה טן אמש אבל ששד טן מרו^ה ו^סך•
של אמת קמשיב גס ק למעלה שעפה ששה לדבר שק!ר ומא בכלל דברים מטעמם שאדם שיא  mוכן.
מישך של שלום מא שמא ששה מריבה עם קל אדם מא נס כן דברים ממעריס שאדם מוציא אבל
הרוה ולשון הרע
למסה לא יוכל למשוב ההיאוך של ע״א ונ״ע וש״ד הלול השם דברים סטערים
ומימוד תשה עץ שכלך ומראה עין בעין כי המיתו שכל המרים הללו הםשב ואל שעשה דוק היסב ושש.
וכן אמז״ל בא״ק דאטת רבב״ג שמר על שלשה דבריה השלם קייס על הטן ועל אמש ועל ^!^ועך
ושלשהן בתש^ אמד מאמר אמש ומגשהס שלום שתש ^ערמם ^^ .ג״ש מקדם בהאי שיקא שמשה הצדיק
אומר טל שלשה מריס הע^לם שמד על השורה וטל העטדה ועל ממילוה השטם כבר שייז מאון בש ׳שף
 .השד״א דקהשיבצדקד מא ^לל ל"מיאשיב שאש pהצדיק .א^^ע״ר
"ל ברשמשזהמשאפ
הסוד & •WKשמשן הצדיק רשב״ג שניהם לדבר אמד מוס עם ההד״א ט טלם מרמזים על אר^ רגלי.
הארכבד  .מאטוז ^צ!ייק ^שיב שרה ועטדס ונ״מ ט העבודה היא ע״י פכדניסי^וים שהם שש רס״ד
וש^ד כמיסמדה דפדוהלויפאדש טמ״ד והשורה היא מדת ■ ה׳שו^^ש אלט״סשאקבלא שתע מסד ^.1יה.
ורשב״ג ר!חשיב אמש ומשאס שלום  mbמדש ש״ת ומשס מדת ש^ד ושלום הוא מדת מס״י אברהם ששה לו
שעפה עם בל הבריש .והמד״א קשיב תהלה (דקה שמא
שלום עם הל השלם ע״י נ״ה שהיא מדה
מילות מס״ד אברהם ואמ״ב דץ מדם שמד ׳ prfואמ״כ אאאסדש ששן אמת ליעקב מדה ת״ש ואח״כ 5לוס
מלטש
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א2

הנא דבי אדיהו פרקטי

רבא
סדר אליהו
גיסחא חשדו

האמת ומחורהשלמ^ואמרל'רבי(«) מעשר
 ^■rawלעובד כוכבים אחד ארבעה כרין של
בבת &
^תראו^אפשטימואתה
 wומדדתי לו בבית אפל מהזנה ?ל
™ לס
תמרים
כ־הצוה«( ,ד) ואמר א אאזים על השטים ואתה מחצה  *9פרוצה אמר לי אלהים
יודע על  !toשאתהטודד א וטתוד שמדדתי על השמים ואתה יודע על דר"
לו בב^ אפל חםרתי לו שלשה םאין של תמרים שאתה שדד לי מתוך שמררתי
ולאה! -כך נטלתי הטעות ולקחתי בוק כד אחד לו חפרתי לו שלש מאין של
תמרים לאחר מכן נטלתי המעות
של שמן והנחתי אותו במקוים שמכרתי התמרים
לקיתי בהן כד אחד של שמן
לעברם נקרע הכד ונשפך השש והלך לו .והנחתי במקום שמכרתי התמרי׳
אמ^י לו בגי (ייקרא יט) כתיב לא תעשוק את לעכו״ם נקרע הכד ונשפך השטן
רעך ולא תגזול וגד («ס) רעך הרי הוא כאחיך והלך לו אמרתי לו בני לא
יאחין־ הרי הוא כרעו הא ?עדת שגזל העכו״ם תעשוק את רעך דדי הוא כאחיך
ואחיך הרי הוא כרעך הא למדת
"אםור כי גזל הוא ואין צריך לומר גזל של אח.
שגזל העכו״ם נזל ואין לומר
•ומתוך שראה הקב׳ה בני אדם שהן עועקיין
אפילו של אח ומתוך שראה
החלק וחוםםין זה לזה חזר ופירש בקבלה על הקב״ה בני אדם שהם עוסקץ
*די יחזקאל (יחזקאל יש) אביו כי עשק עשק גזל וגוזלין וחומשן זה בזה חזר
נזל אח יאשר לא מיי עשה בחוד עמיו והנה ופירש בקבלה על ידי יחזקאל
בי עשק עשם ונזל ־ נזל אח ן53רי
מת בםונו דואמר א רבי בת חמורה או בת בתחמדה אובת הצח למרותי לו
כך
הבת אמרתי לו בני כמו שהבת היא ערות כך בת ערוה בת ח״
היא בת הבת נ״ב ערות כמו שהיא הבת כך  ra’rariבית הבת
וטהור קדיז ובתעדהאפת ומתוך
.משלנפ^אטר לי רבי מעשה

היא בתהבת .ואמר א רבי (מי) והלא כתיב
בתורה וייקרא יש) .ערות בת בנך או בת בחך
לא חגלה אמרתי לו בגי (מ׳) ולאו קל וחוטר בלאירבקת ^ה?^ 5בלת
כנו ובה בתי אסורהא בשולא
הוא ומה אם בת בנו ובת בתו אםורה לו
והלא טע בתות® .-רת בת
בהך לא תגלה ואמרתי לו בגי

זיקוקין דבורא ובעותן דאשא
מלט״ה ביה רור שהיא מקבלת "ומדת יגור הקרא פלוסודיריס אלו ננס מט" הסדר 5ריה כאוק ארוך
1המשגלעי_עש_(מב) ומש אש מי מעשה שמכרתי וטי  .פי׳הביא מעשה זה כיון שאליהו ז״ל נשא ומזן
מס שואל מרבנן מממן נזלעט״ם ישראל אה והמל הוא אימן הדברים שהענולם הרל בבכילס לנן מפייס
כמעשה זה מעטן גל ( :מל) ומש ומדמי ארבעה מרין מהלה על מהלה • פי ,שהלוקה לקש ממט ארבעה
מניין ומדד לו שט פעמים בסדה הממזקמשט טרין( :סד) ומש וא'ל אלהיסעל השמים וטי .פייאעש
שהקב״ה על השמים אס״ה הוא משלה ל גל מהשנעשה .באדץ ויודע הקב״ה ■ אם אהה • מודד לי בכים אפל
הזה מדת אמש או מדת שסר במו שאנההמדד ידעם אם אנה נמדד" לי מדת אמם או שקר  :ממה) ומש
ידעך הרי הוא באהיך וטי {פייט ,רמך משמע ־ אפלו־טו^ס־המטיב לו!( :מו) וס״ש מר פיריש ע״י יהזקאל
שלא "המעה ושאמר הואל וכתיב בהורה א>5ל איסור עשק ומל מזלם
הי עשק עשק נללזל אה ':גוי .
רעךשנאמר לא יעשקאש רעך ולה .הגזול שמא תאמר דוקא לרעך אסור לעשוק ולנזול אכל לאה מזוהר לעשוק
ולנזול מן הסעם שפרשתי לעל לפן מר הזקאל פירש אח שניהם וגמב י>צל עשק ונל מלם אם לומר לך שגם
/לאח א«ר לשוק ולגזול אה מר .הבהוב מוורה למי שאמך הרי הוא ברעך אפי' ת״ו הוא והמעה הנזכר למעלה
להריר־ :ל אה אוהו .הפעם מזבסל באלף וק״ל /(:או)’(מש לא שיב בהורה ערת בת בנך או בה הזך
מ ״בללה  .פי׳ *בל לא הר יא&ק בהו ממש עלכן נאמד מס דללה שחוב גלי ומס לא ללי לא נלי אה
לפ״ז«מר הואל ונתיב בפמקערוה במכגך או מ בתך לא נבלה נדוק מיטה הא בתו ממש לא אסרס
■השורה לפי הסעה שהשבר ירך אמו ואמו הוא לק מורר הבה לאב גמו אמס שהיא אשמו :ממז) ומש ולאו
<ו הואוט'  .פי׳ ומה אס בס בגו ובס בקו שהיא באה מפה בהואפ״ס אמרה לו ולא אמרגן היא השת
?אסרה שאינה  tovpאלא מושבת שאר בשרו מל עדיית של שאר בשר אע״פ שהיא נאה מפס כמו «ש
בתו
ויקוקין דנורא וביעורין ז־^שא  -א תנא דבי אליהו׳ תרנ״ז עמוד מס 285חודפס ע״י הכנת אוצר החכמה
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בני כתוב אחד אומר .ענה כסיל כאיולתו <מעלי כיו הס .וכתוב אחר אומר.
אל תען כסיל וגר «םשמ!ד*> .וכתוב במ2שבד«♦ הוי שקד ללמד תורה .מח
שתשיב את אפיקורוס (אבות פ״ב פי״ד) 55.אמר לי .רבי דברים שהיו לי
בלבבי לא ארצם לפניך .אמרתי נלו) .העבודה כל דברים ששאלתני
לא שאלני אדם מימיי .ולא למדתים אלא ממך :ברוך המקום ברוך הוא
שבחר בחכמים ובתלטידיהם .ששנו לנו את המשנה .הוי גולה למקום
תורה .ואל תאמר שהיא תבוא אחרי ..שחביריך יקיימוה בידך .ואל בינתך
אל תשען (אבות מיד מי״ם”.
סליק פירקא.
־
בא חמת רשב כעת .אף בזד .יש בו מקרא ואין בו משנה.
אמרתי לו .בני רחיצת ידים מן התורה 1.אמר לי .רבי לא נאמרה לנו מהר
סיני .אמרתי לו .בני דברים הרבה יש לבו וחמורין הן .ולא צרך הכתוב
לאמרן .לפיכך הטילן על ישראל .אמר .הן יבדילו אותן .כדי להרבות את
שכרן .מנין .תדע לך שכן .כשהיו ישראל במדבר וסבוכים במדבר אמר לו
הקב״ה למשה .לך אל העם וקדשתם ונו׳ (שמות ייט יס .ושנו חכמים (!:משנה).
וקדשתם בטבילה 1.ולמדנו רחיצת ידים מן התורה ממשה ואהרן ובניו.
שנאמר וידבר ה׳ רבד ועשית כיור נחשת ווגר) ורחצו ממנו משה וגר 3.בבואם
אל אהל מועד ■וגו׳ (שם לד י״ו מד כס .אבל בישראל מהו אומר .והתקדשתם
והייתם קדושים (ייקרא י״א מ״ד) .מיכן היה רבן גמליאל אוכל חולין בטהרה4.
אמרו .לא לכהנים בלבד ניתנה קדושה .אלא לכהנים וללוים ולישראל
כולן .שנאמר וידבר ה׳ וגר דבר אל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים
וגר <קךא י״ט א• וכס 5.מיכן אמרו .כל המזלזל ברחיצת ידים סימן דע לו.
עליו הוא אומר .והיה כשמעו את דברי האלה וגו׳ לא יאבה ה׳ סלוח לו
; וגו׳ (דבדיםכימףץריימ) .הא למדת .שכל המבעט בנטילת ידים סימן רע לו6:
אמר ל? רבי אין שחיטה מן הצואר .אמרתי לו .בני מה ראיתה.
והלא שחיטה עצמה היא גופה מן התורה .שכך שנו חכמים .בעולה בחטאת
ובאשם ובכל זבחים כולם .השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו
כשירה .ורובו של אחד כמוהו חלין ם״ב מ-א> .והמגרים בשחיטה כל שהיא
" לפנינו במשגה .ורע מח שתשיב .ומפי׳ הרמ״בם נראה ג״ב רל״ג ודע אלא הבל מאמר אחד .עוד
אעיר כאן על אמרו וכתוב במשנה .שהמשנה בבר היתה כחובת * :לפנינו שם חט׳ תבוא אחריך:

מאיר עין פרק (ט״ס טדז.
 1קיצר כדבר איך בא לדבר בענין זה ומאזהרוח רבות בגמרא בזה ה^^.ין נדע שזלזלו בה .וטבח
הידועה הדברים ידועים1 :נגלת במשגה הסגרתי שאין זו משנה ושיטפא דלישנא אחזו להבותב והובא
ה.מאמר בילקוט בי השא בם׳ כיור ושם גי שנו רבותינו וקרשחם למבילה .ועיי׳ במכילתא יתרו מס׳ דבחדש
ם״ג ובמדע שם אות י״א ואולי מהבא קבע תרמ׳בם להלבחו * :לפנינו כתוב ורחצו אהרן ובניו ממנו.
ויראה שדברי הספר הם ויש למתוק מלת וגז׳ וצ״ל ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו .דוראי אף משה היה
מעון רחיצה .ובילקוט שם ליתא לזה * :עיי׳ נדה ו׳ ע״ב המעשיות בשפחתו של ר״ג ובתו׳ שם .ועיע
ברבות דג ע*ב . :י במקרא בחוב בל עדח ♦ :אילי הוספה היא מנליון שבעל הספר אומר רחיצת
ירים .ובד״וו הדברים משובשים .ובילקוט שם מסיים מכאן אמרו כל .האוכל כלא נטילת ידים כבא על
אשת איש .ונראה שמהוספת הילקוט הוא ועיי׳ בסוטה ד׳ ע*ב דבאילו בא על אשת זונח אמרו:
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זהו עיין רעה:י ברוך המקום ברוך הוא  .שאין לפניו משוא פנים .שכשם
שהטבח מושך את הבשר מן חצואר וטנרימו ומביאו לידי פסול .בךמושכין
את ממונו ממבו .ונותנת אותו לאחרים .שנאמר מרבד .הונו בנשך ותרבית
וגו' (כשלי ב״ח חס8:
אמר ל? אין דם אדם אסור מן התורה .אמרתי לו .בני מה ראיתה.
אמר ליי .רבי הכתוב אומר .לא תאכלו (ויקרא ז* כיו( 9.הא אין כאן דם אדם.
אמרתי לו .והלא הדברים קל וחומר .מה אם בהמה וחיה ועוף שהן דרכן
לאכילה אסור .אדם שאין דרקנ^אכילה לא כל שכן שדמו אסור עלינו.
והכתוב אומר רק חזק לבלתי אכול הדם ניגר׳[ (רםריםי״ככ״ס .ואומר כי נפש
כל בשר וגו׳ סי־ליא "ז ט״ס .להביא את דם האדם שאסור באכילה .דם כל
בשר לא תאכלו (שם) בין של בהמה טהורה ובין של בהמה טמאה .לא
תאכלו כי נפש כל וגו׳ (שם> .העבודה אף דם החי ונקדש ונתמצה ומיוחד
בפני עצמו וניתנו בכלי אחר אף זו אסור באכילה .שנאמר דם .מכל מקום":
אמר לי♦ רבי בהמה שמקריבין ממנה קרבן לה׳ חלבה אסור .בהמה
שאין מקריבין חלבה מותר .אמרתי לו .מה ראיתה .אטד לי .רבי הכתוב
אומר כי כל אוכל חלב ונו" (ויקרא ז׳ כ־ד> .אמרתי לו .בני דאה כהה של
תורה מה מזורזת היא .וכל אמריה בינה .וכל דבר ודבר שנאמר בה לא
נאמד אלא בחכמה בבינה ובהשכל .כדי שלא יאמר אדם לעצמו .בהמה
שמקריבין ממנה קרבן לה׳ חלבה אסור .ובהמה שאין מקריבין ממנה קרבן
לה" חלבה מותר .חזר הכתוב ופירשו במקום אחר .הקת עולם (שם ׳ י-ס .מכן
ועד סוף העולם .לדורותיכם (שם) .שינהוג הדבר לדורות .בכל מושבותיכם
(שם) .בארץ וכחוצה לארץ .כל חלב וכל דם (שם) .מה דם אסור באכילה אף
חלב אסור באכילה .א״ב למה נאמר • כל חלב וכל דם לא תאכלו (שם) .להקיש
מ^צוז^1זו^ידך .שדם שווה לחלב וחלב שווה לדם .ושתיהן עליה במיתה
וכרת♦ לכך נאמר כל חלב  .ונו׳ .ושנו חכמים במשנה .אם הדם שנפשו של
אדם חותה הימנו הפורש טמנו מקבל שכר .גזל ועריות שנפשו של אדם
מתאווה לדן ומחמדתן .הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו
_____
ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות (סוף טכוח״:״
אמרב ^♦1שמא מותר גזל של אח♦  12אמרתי לו .בני מדיר^דקל
אמר לי .רבי לא נאמר לפני הר סעי .אמרתי לו .לא זו היא שיטה ראשונה(
י אעיג ישחיטתו כשרה עיי׳ חולין י'ט עיא .וכלו׳ נייזן דעיקר שחיטה כקרבנות מן החזרה חכי
אגמרוח שהיא סן הצואר ואם הגרים מהצואד ולחוץ שחיטתו פסולה .ובמנח הסגרים היא שלא ישאר

בשר כצד היאש שהוא נמכר עם הארכובה * :וקרא חרא נקט וכן כל מרכה הזנו באיסור .ואף בוו
הקילה הבה הידועה ולא הקפידה רק על נחירה " :וסיפיה דקרא לעוף ולבהמה• :י עיי׳ כריתות
פרק דם שחיטה .,זדם מן החי כלו׳ אף שאיט דם הנפש ואינו של בחמה ו^רף והובא בילקוט פ׳ צו ר׳ חק״ר
ותקיח ושם גרים העבודה אף דגים שייחדו כפני עצמן קרעו מתמצה רמו ונתנו ככלי אחר (שאינו ניכר שהוא
דם דגים) אף הוא אסור מחיל דם דם מימ( .ובשיבוש פסקו המאמר בב׳ רמזים) .ואף וו בלפי הבת הנזכרת
היא .דאעיג שלא שחו דם סעלנג סימ כיון שרימו עגינם באילו שחו דם אדם שאסור .הנה mn׳ pמגונה:
״ עיי׳ במשנה שם .ועי׳ בריאות ד׳ עיב .ואף זו התירה הבת הידועה ער שהתירה בל .morn nfernn
לקלן:
וגם זה ,הובא בילקוט שם זאחיכ קיטע ומתחיל איל ר׳ מעשה היא בי שמברתי ל^וי ^:י«<
פ מוברח אני לתאריך בפירוש הדברים הסתמים כאן .השם גזל את הוא ביחזקאל ייח ייח אכיו כי עשק
עשק גזל גזל אח .ושגזילה אסורה כתוב בתורה לא תעשק את רעך ולא תגזל (וי?ר< ׳״מ בג) ובזו MM
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שאמרתי לך מתחילה ,דברין הרכה יש לנו מחמורין דק ולאצ?ץהכו35
לאמרן .לפיכך הטילן על ישראל .אמר .הן יבדילו אורון .כדי להרבות את
שכרן .הכתוב אומר בבד את אביך ואת אמך .לא תרצח לא תנאף לא תגנוב
לא תענה לא תחמד (שמות ב׳ י׳ב עד ייס .והא אין שם מל של אח 13 .אבל
הייתי אומר .מתוך דברי תורה מתייסרק ומחוך דברי תורה מתרפאי_4שנאמר
נפשי איויתיך בלילה וגר לישעיה ביו **)“♦.טיש אמרו .בשמונה דברים העולמי
חרב .ובארבע דברים העולם מתיישב :בשמונה דברים העולם חרב .על
הדינין .ועל העבודה זרה .וגילוי עריות .ושפיכות דמים .וחילול השם .ודברים
מבוערין שאדם מוציא מתוך פיו .וגסות הרוח .ולשון רע .ויש אומרים אף
על ההימור :דורות הראשונים לא נעקרו מן העולם אלא מתוך שמונה דברים.
שנאמר ויאמר לאל סור ממנו וגר לאיוב כ״א יידס .ומתוך שמונה דברים נעקרו
מן העולם :ואנשי דור הפלגה לא נעקרו מן העולם אלא מתוך שמונה
ומתוך שמונה
דברים .שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת [וגרי לב*אש?ת י״א
דברים נעקרו מן העולם :ואנשי סדום לא נעקרו מן העולם אלא מתוך
שמונה דברים .שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים ווגר) לשם י״נ י*נ> .מתוך
שמונה דברים נעקרו מן העולם :פרעה מלך מצרים .לא נעקר מן העולם
אלא מתוך שמונה דברים .שנאמד ויאמר פרעה מי ה׳ אשר אשמע בקולו
לשבתה׳  .aומתוך שכונה דברים נעקר׳ טן העולם :סנחריב מלך אשור לא
נעקר מן העולם אלא מתוך שמונה דברים .שנאמר מי בכל אלהי הארצות
יוגו׳י <מיב י*ח ר׳ד .>,ומתוך שפונה דברים נעקר מן העולם :נבוכדנצר מלך
בבל לא נעקר מן העולם אלא מתוך שמונה דברים .שנאמר ואתה אמרת
בלבבך השמים אעלה וגר רשעיה ייד ייס .ומתוך שמונה דברים נעקר מן
העולם :ובארבעה דברים העולם מתיישב .מתוך צדקה .ומתוך הדין .ומתוך
_______ ____________________________ _________
האמת .ומתוך השלום1:
אמר ל? רבי מעשה היה ב" שמכרתי לנוי ארבעה כורים של תמרים.
ג
יימדדתי לו בבית אפל מחצה על מחצה♦ אטיח• לס* ואמר לי! אתה ואלהים
טתנך_שמדדתיו לו חסרתיו
 1אשר בשמים יודע^על קדק-שאח^מודד
ןוווזכרת עוד ג״פ .וכשאמר הנביא מל גול אח .על ברתך שהוא תופש בענין שהוא קל מסרום מילון ובמו
י שאמר באותו פסוק ואשר לא טוב עשת בתוך עמיו .שאין ענינו חמור באמרו ואשר רע עשה כתוך עמיו.
ו וככר פירשו בגמרא לשבועות ל״א ע״א) וה הבא בהרשאה או זה הלוקה שדה שיש עליה עסיקין .שאין
ן אלו דברים אלא מדרכים המכועדין !דברם שאינם דאוין .וכשאמרה ,תורה .לא תעשק רעך ולא הגול.
י החמירה בריע ולא החמירה באת .ואל תתמה שהרי במשלי הנא אומר גוזל אביו ואמו ואפר אין פשע הבי
\ וזוא לאיש משרזם (משלי בית ביד) .ונמו כן גזל אח אין &שע רק הוא חבר לאיש משחית .והמינים
המיילו בין עשומ הרברות לשאר התורה .בידוע ובטלום טלקרותן בגכולין מפני תרעומת המינין .ובאמת
מה שזתמ־ בי׳ הרברות הוזכר שתם ולא נזכר בהם לא ריע ולא אח .אמרה לא תרצח לא תגנב באין הבדל
מי תוא חגרצח ומי הוזא הגגע .אבל בפי קדושם הזכירה התורה אח ורע וא׳ב יחיו מצוותיה עזם מגדר
הקתשה ולא מצד האם^ בהחלט .ווה ששאל שמא מותר גזל של אח והוא קל ממל ריע שהוא מגדר
קתשה .ויחיה גול^ אח אין פשע כגזל אב ואם .וכבר ידוע שהחמירה התזרה בגנב יוהד מבמלן ואמרה כי׳
ד.דברו^ לא תגנג :ולא אמרה לא הגזל .וממעשה שספר אותו האיש להלן ולא בוש טובח שהבדיל בין חנעשק
" וסיפיה דקרא
ובן התחל מיהוא אם בן נגרםו או שאעו בן בריחו " :בלו׳ זה אמת במו שאמרת:
י בי באשר משפנזיך לארץ צדק למת ישמ .תבל .ומוכיח לו מזה המקרא שאין הבדיל בין ישי תבל אס
ישראל אס מי ואנור ^יקן אבות ובי u\ :ואי? הנבדל ביו אומה לאומה ואדם לאדם בדברים
העולם  «a*nmתלוי בהם1" :תליה מלקונז צו• רמז תק׳ה ובדיוו אתר לי אלחים על השמם‘וא^ "-יורע:

סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא תנא דבי אליהו .תש״ך עמוד מס 74הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

___________

סדר אליהי רכה
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[שלש סאין של”תםרין .לאחד מיקנטלתי אתיהטעותולקחתי בהן כד־אחד

של שמן* והנחתיו במקום שמכרתי התמרים לגרי* נקרע הבד ונשפך השמן
והלך לו* 17אמרתי לו♦ בני הכתוב אומר* לא תעשוק את דעך (ייקרא י ט י«♦0
רעך הרי הוא באחיך .ואחיך הרי הוא ברעך* הא למדת .שמל הגוי מל.
ואין צריך לומר אפילו של אח .ומתוך שהקביה ראה את בני אדם בעוכותיהן i
שהן עושקין וגוזלין וחומסין זה בזה .חזר ופירש בקבלה על ידי יחזקאל בן
 Jבוזי הכהן .ואביו כי עשק עושק ונזל מל אח (-חזכאל «____________________ ^:cn? n-
אמר ל? רבי בת חמורה או בת בת .אמרתי לו* בני בת עררה ובת
הבת ערוד ..כך הבת כמוה בת הבת .אמר לי .רבי והלא אין כתוב בתורה
ערות בתך לא תגלה .אמרתי לו* בני ולאו קל וחומר הוא .ומה אם בת בנו
 .ובת בתו של אדם אסורה לו .בתו לא נכל] שכן .ת״ל ערות אשד .ובתה
לא תגלה מייקי-א י״ח יי״ס .בין אשה ובתה משלו* בין אשה ובתה ממקום אחר.
את בת בנה ואת בת בתה (שם)18:
אמר לי .זב חמור או נידה חמורה .אמרתי לו .בני נידה חמורה טזב°.ג
אמר לי .והלא לא למדנו טבילה לנידה .אלא מן הזבי’ 2אמרתי לו .בני והלא
דברים• ק״ו .מה אם הזב שאינו פרה ורבה טעון עשר טומאות ושבע טבילות
שבתורה “.ונידה שהיא פדה ורבה לא כל שכן] “.הא כל האומר לאשתו
?*ביעמ״ו

י

" כילקוט •שינה הסגנון קצת‘ :י כילקוט קיטע ושינה הסגנון• :י במו מד .תיל ערות וכר
'
ואמר דלהבי בחוב אשה ובתה וגו׳ אף שהיא ממקום אחר שאינה כתג .י* שניה בברת ואין הוב כבדת:
&״ענין טכילת נדה מילחא דלא מיתוורא וטייתי לה מקריין סגיאין .להלן בפרקין מייתי לה ר׳ ישמעאל
(בגי׳ הילקוט עיי' להלן) מוכח .ובחלב וכשבת ס״ד ע׳ב יליף לה ר״ע מן והדוה בנדתה תהא עד שתבא
במים .וביומא ע*ח ע״א הביאו התו׳ מר׳ יהודאי גאק דהיא ק״ו ממגעה .וריח פי׳ דנפקא מדבחיב במי נדה
ודרשינן מים י4הנדה טובלת בחן'.ועיי׳ בתו׳ חגיגה י״א ע״א דק״ו דר״י גאון פריכא היא .והדמיבם בפ׳ר
מה׳ איסורי ביאה פ״ד כתב אבל נרה הבה ויולדות שלא טבלו במי מקוה הבא על אחת מהן אפי׳ אהד
במה שנים חייב כרת שבימים וטצילה תלד .הכתוב שנ׳ ורחצו במים זה בנין אב לבל טמא שהוא בטומאתו
ער שיטבול .ואף לזו יש פירבא שאף אם תהית בטומאתה עד שתטבול בכל חומר טומאה שלה מימ מגלן
שתהא בברת בשאר׳ בל העריות שהרי לא הערה אח מקורה .ודר־ע עדיפא מכולהו שאמר בגדתה תהא
ער שתכא כמים .וחנה כזב כתוב ובי יטהר הזב וגו׳ ורחץ כשרו וגו־ (לקרא ט*ו י״ג) ובוכה בחוב ואם טהרה
מזוכה וספרה גגו׳ ואחר תטהר (שם שם כ״ח) ום׳ ואחד תטהר במו שתרגם יונתק ובתר כדין תטבול וגו׳.
אבל בנדה אמרה תגרת שבעת ימים תהיה בגדתה (שם שם י׳ט) ולא הודיעה אותנו מה תעשה אחר
שבעת הימים אם היא בל זמן שלא טבלה כבל הגמר הכתוב שם או פסקה מחומרת טומאתה אלא שאינה
מהורה וצריבה טבילה לטהרה בארם הנוגע בנדה .ודעת זה השואל דככילת נדה היא מהיקש שכתבה
התורה תוי*ת הנדת ■עין זב לזבה׳ ולמדנו מזב שהוקדם לה בפרשה שצריכה טבילה אבל אינה המורה מזב
אלא אחר שבעת ימיה אינה בנדתה לענין חומר הטומאה ולענין כי־ח .והשיב לו שטבילת נרה מק״ו מזב
ילפינן לה ולא מהקישא לסי שנדה חמורה« :י זב אינו פרה ורבה דתשמיש קשה לו (עיי׳ בפי׳  -ע
בשבת פ״א מיג) .א״נ קים להו דזב אינו יבול להוליד; טעון עשר טומאות .הוא עמוס בעשר טומאות
שבתובין בם׳ זב מצורע טיו .ג״ם כתוב יטמא .ב׳ בפסוק ד׳ והר כפסוק ט׳ .ששה פעמים כתוב וטמא ער
הערב .בפסוק ה׳ ז־ ז׳ ח׳ י׳ י״א שהם ט׳ .והד טמא הוא בפסוק ב׳ הרי עשר טומאות .ושבע טבילות שדם
בחוב בתורה ורחץ כמים .בפסוק ה׳ ו׳ ז׳ ח׳ י׳ י’א וי״ב .והוא לא יקלקל זרעו אחריו .ובפי־שח נדה שם
כחוב ה״פ יטמא וב״ם וטמא עד הערב וחד וטמא שבעת ימים שהם שמונה .ורחץ במים כהוב שש ב״ס.
ונדה פדה ורבה ומקלקלת אה זרעה שבניה מצורעים כנר ש בויקרא רבה פט״ו מי שהולך אצל אשהו נדה
עושה בנים מצורעים .וקרי עלייתו שם אבות יאכלו בוסר וגו' אבותינו חטאו ואינם וגו' .וכמס׳ כלה רבתי
פ״א בני נדה סופן לחצטרע .ואם זב צריך טבילה לטחרחו ק״ו לנדה « :כ״נ להגיח .והובא בילקוט פ׳
מצורע .פ״א כא א׳ משב כנגדי וחיה בז מקרא זלא משנת א״ל רבי זב הטור ובו׳ ושינה וקיטע כדרבו.
וגרים נרה שהיא פרח זרבה לא ב״ש שתשמור עצמה מעשר טומאות וז׳ טבילות:
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והנהגות

תשובות

לבית הקברות ורוצים להספיד שם אני מבקש אם
אפשר שיססידו בחוץ שאין טומאת אהל ולא בתוך
חדר עם מת ,בגלל שיש אנשים אף ישראלים שלא
רוצים ליטמא ויוכלו להשתתף בחוץ בהספד (אא״כ
הוא צדיק מפורסם).

מצות צדקה היא לתת לו ,ואדם שמשוגע לכבוד מצוה
לתת ׳ לו כבוד).

ח™

סימן תקצב
שאלה :ביקור חולים וניחום אבלים.
ברמב״ם ר״פ י״ד דאבל כתב "מ "ע 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 גמ״ח שבגופו שאין להם שיעור אף
על פי שכל מצוות אלו מדבריהם הרי הן .בכלל
לרעך כמוך וכו׳" עכ״ל_.ויש לעיין בדבריו דאמאי
חשיב ביקור חולים וניחום אבלים במ״ע דואהבת לרעך
כמוך ,ולא במצות צדקודשאינה רק בכסףאלא לתת
לחביריו די מחסורו? ,לסעוד חולה■ ולבקרו או לנחם
אבלים בצערן ג״כ בכלל זה ,ולמה פירש הרמב״נז
שאינו אלא מדבריהם מכח ואהבת לרעך כמוך.
(ומסופר על האדמו״ר הקדוש מקאצק זצ״ל שפעם
אחת בא יהודי לבקר אותו וכיבדו מאד
בסעודה ,ותמהו כולם למה זכה לכך ,ואמר שהרי
מפורש ברמב״ם בפ״ז דמועות עניים (ה״ג) "לפי מה
שחסר העני אתה מצווה ליתן לו אם אין לו כסות
מכסים אותו ,אם אין לו כלי בית קונין לו ,אם אין לו
אשה משיאין אותו ,ואם היתה אשה משיאין אותה
לאיש ,אפילו היה דרכו של זה העני ..לרכוב על הסוס
ועבד רץ לפניו והעני ירד מנכסיו ,קונין לו סוס לרכוב
עליו ועבד לרוץ לפניו שנאמר די מחסורו אשר יחסר
לו ,ומצווה אתה להשלים חסרונו" ע״ש ,ותמוה
בשלמא סוס לרכוב עליו זהו צרכו וראוי ליתן לו.
אבל עבד לרוץ לפניו הלוא אין בזה שום צורך כלל.
ואינו אלא שגעון עשירים להראות עשרם ,א״כ אמאי
חייבים לתת לו זה[ .והגר״ח שמואלביץ זצ״ל הוסיף
שהרי המקור הוא מר״ג שעשה כך ,ואטו יש לנו
שגעון גדול מזה שיסכים שר״ג נשיא ישראל ירה
לפניו וירכיבהו על הסוס] אלא משמע כאן שמצות
צדקה היא ליתן לכל אחד צרכו ,שיהא לו מה שדורש
מאיזה טעם שיהיה ולכן מי שמשוגע ודורש בבוד.

יורד; ז

ואני תמה שביקור חולים הוא צורך ממש ,וכן ניחום
אבלים ,ולמה המצוה רק מדרבנן ,ועיין ברבינו
יונה"ברכות פ״ג במשנה קברו את המת וחזרו שפירש
שנחומי אבלים ■דאורייתא שבכלל גמילות חסדים היא
שנאמר והורית להם את הדרך זו גמ״ח ,ותמוהין דברי
הרמב״ם שאינו אלא מדבריהם לבד.

וע׳׳כ נראה לע״ד פשוט שאם יש לחולה צורך
במבקרים שיסעדוהו בדיבורים או במעשים
או בדברי חיזוק או בתפלה וכדומה חייבין מה״תי
ומש״ב דהמצוה מדבריהם היינו בגוונא שאינו צריך
למבקרים ,שיש אצלו מספיק מבקרים ,ובאבלים יש לי
מספיק מנחמים ,ואעפ״כ ראוי לכל אחד קי^^תדל
לזכות במצוה זאת ,שמדבריהם ראוי לקיים את המצוה
משום ואהבת לרעך כמוך ,אבל כשזהו צרכו הוא
בכלל צדקה וגמ״ח שהם מה״ת גם לרמב״ם ,ורק ביש
לו צרכו מצוה מדבריהם איכא לנחם אבלים ולבקר
חולים( ,מיהו עדיין צ״ב שהרמב״ם כלל בדבריו גם
"לשאת על הכתף ולילך לפניו ולספוד ולחפור
ולקבור" ,ולפי דברינו כל דברי הרמב״ם קאי באנשים
שאין צורך בהם ,וזהו תימה לומר שאעפ״כ יש מצוה
מדבריהם בכל אלו למרות שאין צורך בהם ,וצ״ב).

סימן תקצג
שאלה :אבי הכלה אבל על אביו או אמו
ועברו ה״שלושים" יום .אם מותר
לו להשתתף בחתונת בנו או בתו
ולשמוע שם כלי זמר.
במ״ק כב :איתא שאסור ליכנס לסעודת נישואין תוך
י״ב חודש ,וע״ש בתום׳ בענין סעודת ברית
מילה ,אבל אם■ בנו החתן יצטער כשאביו לא ישתתף
בשמחת נישואיו יש להקל אפילו בלי שישמש
וכמבואר בספר גשר החיים (פרק כ״א אות ח׳) ,וכ״ש
אם משמש .ורק לענין כלי שיר עיין בשע״ת א״ח ר״ס
תקנ״א שמחמיר באביו ואמו י״ב חודש ,וברמ״א יו״ד
סימן שצ״א כתב לא ליכנס לבית כלל בשעה שעומדים
שם במזמוטי חתן וכלה או שירות וראוי להחמיר.

והמנהג

הוא שאב או אם האבלים משתתפיי

בסעודה ,אבל כאשר מתחילים לנגן בכלי

ו/שוכח

רלג

טהור ברא לי אלקים ,ורוח נבון חדש בקרבי — זוהי התפלה של סייעתא דשמיא.
וכן איתא בשערי תשובה לרביגו יוה ,שער ראשון /ז״ל  tוהתבאר בתורה שיעזור
ד׳ לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ,ויחדש בקרבם תח טהור להשיג מעלת
אהבתן יתברך ,עיי״ש.
מכיון שכן ,יפה תיקנו חכמים בהקדמתם שיכיר האדם מצבו ,ולא ־־יתעלם
ממגו כלל .אל לגו להתעלם ממציאותנו ,וממצבנו איזה שהוא .כי כל כמה שנומיף
להתעמק ולראות הכל נכוחה׳ בן תגדל החרטה ותגבר רמייעתא דשמיא ,להוציאנו
מאפילה לאור גדול ,ולתת לגו בגפים להתרומם מעל למציאותגו ,ולהגיענו לעולם
ולאושר הנצחי .ונוכה לזכוך ד,שכל' שעת ,הכמה הרגשה בוונה .חרטתגו תהי׳
חרטה ,ועויבתנו תהי׳ עזיבה עולמיית ,ונוכה לתשובה גמורה ,ולזכות לפניו

ביום הדין.
[לא זכינו להעתקת ההמשך בחוברת מ״י)

אהבת הבריות
איתא באבות פ״ב מ״ט :אמר לידם — ר׳ יוחנן בן זכאי לתלמידיו — צאו
וראו איזן היא דרך ישרה שידבק בה האדם וכו /ר׳ יהושע אומר :חבר טוב.
ר׳ יומי אומד שכן טוב .ובדבגו יוגה >שםא חבר טוב :שידבק האדם בחבר טו3
שכן טוב :לבקש דידה ששכני׳ טובים ,כי תברתם תדירה והנאתם מרובה ,בזמן
שחם טובים ,כך פירשו הראשות ז״ל .ואינו דרך ישר ,בי לפי דבריירם ,עין
טובה ולב טוב רם מרי^ שבגופו ,וחבר טוב ושכן טוב משל אחרים" ,ב יש
לפרש המשגה ובו׳ חבר טוב :לחיות בעצמו חבר טוב לאיש אחד ',אמור לבו
חמץ ,ולהרגיל עצמו שתהא רוח אחרת ווחה ממנו וכן יבא' בשעה ם כל הבריות.
שכן טוב שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכיגיו .אחר היותו טוב אוהב באמן
לחמשה או שמומי ,בני אדם ,קרוב אליו הדבר ^הוב את כל באי עללם ,ומצא
'מאושר בכל חמדות הטובות ,עכ״ל.
רבי יוחנן בן זכאי שאל את תלמידיו בכלל שלס^ איוו היא דרך■ טובה
ישרה המו^ לשלמות האדם בכל מדותיו הטובות ,שאם "ידבק בה" ,בנמג^^ז
אחת ,בשל!מוית אמתית ,יגיע על ידה למדרגת האדם הנעלה ,ולהיות מוף־מוף
מאושר בכל המדות הטובות .כפירוש רבנו ימה שם "שטוב לאדם לאחוז במדה
אחת שלמוות ,ונקל אליו להשיג ממנה אל כל המדות החשובות ,מהיותו בן בעדז
מדות ואיננו שלם באחת ' מהן.
אהבת הבריות —

שם המאמר מהפו״ל ,כנוס מסתדרות תלמידי ישיבת סלבודקה

תשרי תרצ״ז.
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,שלמות ב^דח מן ,מציע רבי יהושע לחיות חבר טוב ,אף לאיש אחה .אף
לאותו שולבו חפץ ,אבל בשלמות אמתית .לאחוב אותו כאוהב את עצמה  ntקריוב
הדבר שיאהוב את כל באי עולם ,ונמצא מאושר־ בכל חמדות הטובות" .כי חסרון
אהבת הבריות מקורו באהבתו היתרה .את עצמו .לולא אהבת עצמה חי׳ האדם
אוהב את בל בדואי עולם ,בפרט את חברו האדם ודמה אליו בדעה ,במדות,
בכה גמראה .בי זה מבע דבריאה ,בל בעלי-חיים אוהבים את בני מיגם .ואף 'האדם
טרם באו ?הברית ערד עצמו ,וטרם התמתח בקרבו חוש ה^הבה העצמית המצממצת,
לאהוב את הברחו ,ולהוקיר את מהותו• ,אוהב הוא את רעהו .כל ילד במשך אמרי
חבריו הילדים ,ובקל מתודע אליהם ,אף לאלו שלא זיבירם מנעוידר ,והכל בלי שום מתיך
או ממוח מצד הגדולים ,אלא מעצמו זזוא ,בלי שום טעם וסיבה ,נכרך אחריהם ,ואוהבם
^דבה טבעית הטובעת מטבע נשמתו התמימה שעת הריאה הטבועה בבל■ יצור .בל
מ 0שגדל הילד ,בן הוא מתלק רשויות ,מתחבר רק לדומים לו ביותר ,בקומה,
בלבושים וגם בממון .בל מה שמתפתחת דעתו ,כן גדל מ1רו'ד .לבבו ,האם השכל
גורם לכו ? הלא אדרה ,הדעת מחייבת -את האבה ואת האחות ,ומגנה את פרוד
הלבבות .אלא  .יהד עם התפתחות השכל^מתפתח ם הרצון להראות לכל אח יתרונו
הפרטי ,ולהבליט על כל צעד את האגי* שלו .כי אוהב הוא את עצמו יותר מכל.
הבלטת זו מפרידה אותו מחבריו בני אדם .כי■ גם המה מבקשים כמוהו ,להבליט
לעין כל את ^אנדכ״־ו^" ולהדגיש את יתרונם במעמדם הם .אהבת עצמו זו' היא

היא המחיצה הגדולה המפרידה בין בני' אדם ,ומשליטה בהם כל המדות דמגונות.
■העצה לזה היא ,עשיית פרץ בחומה זדונית זו .לבחור לו הבר טוב ,ף
איש אחד ,שאליו הוא נושא ת נפשו ,ולו הוא מסור בכל לבבו ,באח ,רע וחבר טוב.
בזה ישבר הוא בקרבו את מחיצת הברזל של אהבת עצמו׳ כי יאהוב כבר גם ' את
 nrawזולתו ,לא פחות מעצמו" .וארבת לרעך כמוך" על אדם ה .בזה הוא עושה
פרץ במחיצה זו וקרוב הוא לבא הבה ■ עם כל הבריוו^ .ר׳ יוסי חולק עליו ו־אומגר,
שבפרצה אחת של הבה אדם אהה אין למיס את מחיצת החיים שנב:נתזו משך
כמה שנים׳ ואין לישר בזה את העקמומיות שבלב .אלא — שכן־טוב ,לכל שכיניו,
לחמשה או שמונה אנשים בבת אחת ,בדרך השכנים הדרים יחד משפחות ,משפחות.
בפרצות רבות כאלה תתמוטט החומה ,וקרוב הדבר לאהוב את בל באי עולם,
.
ולהיות מאושר בכל המרות הטוב^^ ■ *
עצה טובה זו ,היוו בעצמנו "חבר טוב* "שכן טוב" ,הייתי מציע לחברים
שלנו ,כולנו .שואפים לעלי׳ ומעפילים לעלות להר השלמוית קבלנו עלינו להשתלם
לא רק שלא יקשה עלינו הדבר ,אלא להשריש בטבענו אהה !תשקה
במז-ת
נפשית לעשיית דתסר עם כל ישראל ,שיערב לנו החסד לפגי עשייתו תחזר עשייתו.
שנרגיש ה^ה גופנית ורוחנית בבל מעשה ההד שנעשה? .לדשיג את דמדזן הזו
לכל הקיפה הרחב• ואיד נגיע לזה ז העצה היא להתחיל באהבת החסד עם חברי
הסתררותנו׳ אחים לדעה אנו ,וקרובים ברוח איש לרעהו .כולנו שתינו ממעין
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אחכת חבדיות

דלו

לא אבוב זח ,מעין החכמה ויודעות ,מעיו ' אוד תודח וחמות המוסח אב אחוד לכוול1ו,
ורב אחד לימד אותנו את התודה ,חורת חיים ואהבת מסד .הברית ערד האדם
53־לחובת שלמות נפשו .ידיעת כחוח הנפש והשלמות שבלמוד המוסר .הכנה על תורה
ועמוקה של הלכה .כולנו בלינו את מובהר שנותינו בין כתלי ישיבה זו׳ והייא
שיארה את מהלו מחשבתנו והשקפת עולמנו על כל החיים מסביבנו .למדנו ועשינו,
למדנו וחיינו ,היי עונג ונועם ,חיי אהבה ואחות הוי! מה קל הוא לעורר בקרבנו
ת אהבתנו הצפוגה ,ולגלותה לעין כל׳ • ■ לאהבה בלי מצרים ,הבה חסד איש עם
רעהו הסד של הכלל חסד של הפרט•.וטכום עצות ותחבולות איר לעשות מעשי
חסד מ־משיים עם חברינו ,כל אחד במי יגלתו אפשרותה מתוך הנאה .פנימית

י

ורוממות הנפש.

כל אחד צריד להיות קרוב ובן משפתה ,נוגע ממש׳ לחבריו תלמידי הישיבה
לפגים והיום .שכנים קבועים היינו כל ימינו בין כתלי בית־המדדש ,ושכן דין
קרוב יש לו במצות זו • .כדאיתא ביבממת (סג ).האורב את שעיה -והתקרב אח
קרוביו וכו׳ עליו הבתוכ אומר" ,אז תקרא וי^ז^ם יענה ,השוע ויאמר הנני" ובריש״י
>שם) ,ושרד •אל :תתעלם ,היינו אוהב׳■ את שכניו שוהם כקרוביו ,עי״ש .אהבת
שכנים וקרובים שגזזו /מלבד שרב הה להושיע 'את כל אחד מאתנו׳ בפי הבטחת
ההוב ,עוד תביא אותנו לשלמרז מדת ‘ *wmואהבתה עם כל ישראל שזה כל
חפצנו ומגמהנו.

,

ודלכת  .בדרכיו
י
MjJ
׳

מ‘ הוא גומל חסדים אף אתה
דרש רכי שמלאי ,תוריה תחלחר .גמילות חסדים • ספה גמילות חם1ים.
חחלורר- ,גמילות חסדים דכהיב ״ויעש ד׳ אלקים ^אנ^־ם ולאשתו כתנוה
עור דלבישם*( .הוטה יד.).

פלא הוא•  ,,miוכי אין לגמרא ' ראי׳ אחרת מתחלתה של תורה -בעניו
דחסד אלא זז הלא כל הבריאה כולד אך חסד ד׳ דיא" .עולם חנוד יבנה*! וכי
אדון עולם אשר
מה צורך הי׳ לבורא בוד שבלא■' הלא • הוא הי׳ קודם
מלך' בטרם כל יציר ברא .ולא די׳ לו  -צורך בד כגלל■ וכל מד שברא דוא דק
לדיטיב עם דאדם■ בורא נפשות רבגות •וחסרונן ,טבן בדן טבע של חסרון ,כדי
שימלא את חסרונן*)■ וילא רק תלואים של ענג גשמי׳ בגדעה של אדם דראשון,
שתלאכים היו צולים לו ימד ,בשד דשתייא ,וסועים לו יין — ואילו לא חטא

והלכת בדרכיו  -שיחד ,בכנוס • דנ״ל תדצ*ז■
•) עי* השוברת הדעיביא חלק א* סי* .תהכ״גי
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תורת #כרחם
האום עדיין היו גל האנשים יושבים שמח ומתעעים לדורי דורות — אלא אף
טלואים של עונג רוחני נוחי /כהיי עולם הבא .שיפה שעה אחת בי מכל וויי
העולם ממת ובדי שהעונג יהי׳”של^ם׳ ולא ירגיש האדם בועד זה מעין המא
דמופא׳ .אלא יחשוב שהוא הוא יוצר החסד הה מובילו ,נתן לו את כה הבהירה,.
ואם בחד בטוב ,אזי שכר בחירתו הוא גוטל .וזומן בעולמות עליונים ווחתוגים.
וה הלא' הוא מחלתה של תורה .היש חסד גדול מזהו .ופנה ערך לחסד של כתנות
מחסד ובריאה בולה.
עור ,שאינו אלא פרט קטן ,קל
אלא איגו דומה חסד של קודם דחטא ' לחסד של אחר החטא.
אמרו חז״ל <ר״ון יז< שני שמות׳ ד׳ ד"׳ של "ג ממת ,שתי מדות הגד.
ד׳ (וחסים) קודם שיחטא׳ וד׳ לאחר שיחטא׳ רשה תשובה• כל הבריאה טלה
והחסד הגדול שהי׳ ראה בה בראשית יצירה׳ בצביונן נבראו׳ בקומתן נבראו,
לדעתן נבראו .ויצירת האדם העואן על כולנה ,אשר חכמתו מרובה מהכמת
המלאכים׳ עד שבקשו המלאכים לומר לפניו קדוש׳ כל זה נבלל בחסד המזה
הראשונה "ד׳ קודם שיחטא* .וכיון שחטא האדם חטא קל׳ אין מקום עבורו בנראה
עוד׳ שאלו ?1חכמה — ד׳ בחכמה יסד ארץ — .נפש החוטאת מה תהא עלי׳ .השיבה,
נפש החוטאת תמות .לאחר החטא כלה כל החסד הזה .ואין מקום לארם .לא• דק
בגן עדן שהוא המקום ורותת בחר בשלמות הבראה ,יפי,׳ אלא אף !ברמה
חרבה ומקולקלה .תמות! עד כאן מגיע שפע החסד של מדה דראשונה׳ עד וזחטא׳
לא יותר גמה .לאחר החטא זקוק האדם לחסד גדול מזה^ לחסד *ד׳ לאחר שיחטא*.
היא הנותנת חים לאדם׳ ובלבד שיעשה תשובה .אם עשוה תשובה שלמה׳ כתשובתו
של אדם הראשון׳ ק״ל שגה יושב בתענית הי׳׳  mיש מקוים .בחיים עבורו♦ אד לא
מקומו הראשון בגן-עדן׳ ומלאכי מעלה יישרוווהו^ אלא לזרות • מגורש מגן־עדן׳
לחיות חים של ארבעים קללת; בחסד ח׳ של המדה השני'׳ חי אדם הראשון
תשע מאות ושלשים שנה( .עיין ב״אור הצפון* ה>.
נמזא׳ שוחסד המודה ,השני׳ עולה בהרבה על הסד חמרה האשה .הסד קטן
של אחר החטא׳ אף ם עשה תשובה ,גדול יותר מחסד של הבו-יאה כלח׳ שהיא
חסד של קודם החטא .לכן הביאו חז״ל ראי׳ מכתנות עור .שהוא החסד הראשון׳
בתחלוהז של תורה׳ תיכף לאחר החטא .אף שהוא קל עדו׳ אבל גדול הוא מחסד
ועריאו• ,כולה׳ שהיא לפני החטא.

שפע החסד של  jwjiהראשוה בלה כשחטא אדם הראשון פעם אות .רק
חסד המדה השני׳ עמד לו שלא אבד מן העולם .ובכן׳ כל חטא וחטא׳ אף אם כבר
עשה תשובה׳ עליו׳ הרבה יותר אם לא ?שזה תשובה׳ — ומי' ה יכול לזכות
מגדיל את מדת החסד של הקב״ה לאין שיעור
לתשובתו של אדים הראשון
ולאין ערוך .וכל מה שיוסיף האדם לחטוא׳ וכלמוז שירבו ^ורותלפשוע .והבראה
עדיין עומדת למצותו׳ ועולם כמנהגו נוהג׳ מתגלה בה חסד השי״ת יותר ומתר.
ובבן מה רב וגדול הוא ועדי של השי״ת אתנו כיום!
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מצות אהבת ישראל  -בהלכה ובמדזז
מאת

הרב שאר ישוב כהן

מעת עשה של "ואהבת לרעך כמון" היא היסוד עליו בנוי כל העין של אהבת
כל
ישראל .כך פירש רבנו הרמב״ם בהלכותיו (תל׳ חגות ס״ו ה״ג)" :מעוה
אדם לאזזוב את כל אהד ואחד מישראל כגופו שנאמד :ואהבת לחנן כמוך .לפיכן
עריך לספר בשבתו ולחוס על ממונו ,כאשד הוא הס על ממוין עעמו המה בכבוד
עעמו — והמתכבד בקלץ הברו אץ לו חלק לעולם הבא".
בלשונו של הרמבי׳ם בהלכות? ,מתוארת גס התועאת המעשית של סגור־*האהבה
והיא הסיפור כשבה ובן החובה לחוס על ממץ חברו ־־ שה אמנם הטעות ממעשה
אן היא ככלל מעשה בס׳ המעוות ,מעיה כ״ו כתב הדמב״ם בלשון כוללת" :שמותו
לאהוב זה את זה ,כמו שאגו אוהבים את עעמגו"" ,שתהיה המלתי ואהבתי לטי דתי"
(כן תרגם הגר״י קפאה) ,או מוסת בדפופים האחרים שלפנינו" :לאחיו ,באהבתו
וחמלתו לעצמו בממונו וגופו וכל מה שיש לו והוא חפץ — וכל מה שארעה
לעעמי ארעה לו במותו וכל מה שלא ארעה לעעמי או לידידי ,לא ארעה בשבילו
כמוהו וכבר אמר יתעלה" :ואהבת לחנן כמון".
בספר ההיוון מ״ע חט (חמאת רח״ד שעוועל עמוד רח״ע) הלשון" :לאהוב כל
אמו* מישראל אהבת נמש כלומר ,שנהמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חוסל
על עעטו וממונו שנאמר" :ואהבת לרעך כמוך" ואמת החל" :מה רעלן סני לחברך
לא העביד" ,ואמת מפח" :אמר רבי עקיבא :זח כלל גדול שבתודה".
טיפוח דבריו של ובינו חרמב״ם בהלכות? וכן בס׳ המעוות וגם מלשונו של בעל
ספר המוך עולה לכאורה המסקנה שהמעוה חלה על תש האדם .ברמב״ם הלשון
"מערה לאהוב וכו׳ טופח (רמב״ס הל׳ חגות) וכן לשונו של החינוך- :לאהוב כל אחד
מישראל אהבת נפש" ,אלא שגס הרטב״ם וגס החינוך ערפו לכן טין מעשי .החתוך
עירף למעות אהבת נפש  -המעות ממעשה שנוא ,כדברי חלל הידועים שאמר
לנכרי שבא להתגייר וכן ״לאהבת פל אהד ואחד מישראל טופו״  -והרמב״ם עירף
טין סיפור חשבת של זולתו ולתום על מסץ חכרו ,שיחמול על ישראל וממונו
כמו שאדם חומל על עעט ועל ממונו — למעוה שגוסהה בלשון של" :לאהוב כל
אהד ואתר מישראל  -טופח.
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!
תורת שבעל-פת

השאלה המהותית והמרכזית שלה אגו רועים ליחד את דברינו היא! הגדרת המערה
כמתיחסת :לרגש ,או למחשבה — או! לדיבור ולמעשה.
לכאורה ,אץ גדר של מעוז! — על מחשכה או על רגש כלבד .הרמב״ם נוקט כשיטתו
“■בכמה מקומות ,שאץ מעוה של רגש ערטילאי ללא מעשה ואולי לכן סמך כהלכותיו
לצד המעוה של אהבה הרע — שלכאורה בולו ענין של רגש בלבד .עד מעשי •לפיכך
עדיך למסר בשבחו".
השאלה הנשאלת היא! מה הקשר בין הדיבור או הסיפור לבין המחשבה ,מה הקשר
בין המעשה לבין הלב  -ביתר דיוק השאלה היא! קיומה של הטעוה בטח היא
תלויה ,במעשה ,לפחות מעשים של דיבור ושל סיפור ,או שמא העיקר הוא
הרגש התלוי בלב וכיון שתרגיש אדם כלבו אהבה כלפי אחיו מישראל ,אפילו לא
היו ממש קרוביו או חבריו  -כבר קיים אח המערה .ההנחה שהסיפור בשבחו
של אדם הוא בגדר מעשה ,הנעשה על ידי פיו של אדם והמחייב ומזכה אוהו
— בגויה על דברי חו״ל "עקימה פיו הויא מעשה" ,כסוגיית בבא מציעא דף צ ,ב,
בדין! "לא החסום שור בדישו" בענין "חסמה בקול והנהיגה בקול" ,כדעה ר׳ יוחנן
שחיוב לא החסום שוד בדישו חל על חסימה ע״י גערה וקול  -בי עקימת שפתייס
הויא מעשה ,אמנם דיש לקיש חולק עליו וסובר שקלא לא חויא מעשה — אך
מסוגיית ה1מ׳ שם ומדברי רבותינו הראשונים עולה שההלכה היא שהחוסם בקול
— עובר על הלאו של "לא החסום שור בדישו" והמנהיג בקול עובר על הלאו של
״לא תחרוש בשור וחמור יחדיו״  -דהיינו איסור כלאים — הרי שהדיבור כמעשה.
כדין מגדף את השם .או מקלל את השם — בדור שהמעשה געשה ע״י ריבוד אלא
שלגבי ע״ז מעינו מחלוקת הגאים מה נקרא מעשת ובגלל השיבות העגין לנושא שלנו
נביא כאן את יסודות הסוגיא.
כמסכת סנהדרין רף מה כרין מגרף אומתו הגט !,מאי מעשה איכא — ומשיבה!
עקימת שפתיו הוי מעשה ,כעל אוב מאי מעשה איכא! הקשת זרועותיו הויא
מעשה — ושואלת הנכר! ממחלוקת ר״ע ורבנן בעגין ההשתחוואה לעבודה ורה
— שלויעח ריש לקיש רק לר״ע חייבים על השתהוואה ,רלא בעינן מעשה ,אבל
לרבנן בעינן מעשה ,ואם השתהואה אינה מעשת ,הקשח זרועותיו על אתת כמה
ובמה .ומסקנת הגט׳ אחרי ההוא אמיגא שבעל אוב ומגדף הם יוצאים מן הכלל
— שאץ מביאים עליהם קרנן חטאת ,לפי שאין בהם מעשה — הממקגא!
שבעל אוב הוא! מקטר לשר או לחבר שזה מעשה ממש .על כל פגים מסקנת הגט*
לדעת ח יוחנן נוגעת לעמנו ,דהיינו אתרי שהגם׳ שואלה! "מאי שגא דכסיסה
קוסמו לרבנן הוי מעשה ועקימת שסתיו לא הוי מעשה — אסר דכא! שאני
מגדף  -הואיל וישנו בלב" .מסרש רש״י! "עיקר ההיוב הבא עליו הלוי בלב
שמתבויץ לבדך השם ,שאסילו מברך את השם בל היום ואץ בלבו כלפי מעלה ,אלא
שמעלה את השם לדבר אחר ומבנהו נשם המיוחד ומקללו אינו מהחייב".
נשאלת השאלה :בלאו דמגדף — עיקר החיוב הוא על מעשה ידיו — והכוונה
שבלב היא תנאי בוויוב ,שצריך שיהיה בלבו כלסי מעלה הוא הדין בחסימת שור
בוישו — ,העיקר הוא המעשה שהוא מונע את השוד מלאכול ,ואם הוא עושה
ואה ע״י מעשה ממש של שימה מחסום לפיו ,או על ידי כך שהוא גוהן עליו
אח קולו  -הרי עשה מעשה שאסרה עליו תודה ומנע את השוד מלאכול
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חרב שאר ישוב בהן ,מצות אהבת ישראל-בחלכה ובאגדה

— ולמד מזח לעגיגנו ,אע״ם שאנו ונים משח ולא בלאו ויש לחלק! מה הוא מעשה
חמעוה ב״ואחבח לחנן כמוך* — הרגש של האהבה שבלב ,שלכאורה אין בו מעשה
 ,Vnומה הקשר שלו עם הספור בשבח ומגיעה הממד ממון חברו — לכאורה
העיקר :רגש החמלה שהוא הס בלבו על רכוש חברו ,ושבלשון ימינו "איכסה"
לו ממנו — ואולי העיקר הוא :המעשה ,שיעשה כתוצאה מזה ,שיפעל לרווחתו
של הזולת ולמניעת הספד ממנו.
נבהיר הרבדים :השאלה היא :כיעד מקיימים מעות ״ואהבת לרעך כמוך״ — על
ירי עעט רגש האמבה ,שאדם מישראל מרגיש בלבו כלפי חברו ,או על ידי עשיית
המעשה הנובעת ממנו ז
לכאורה אסשר ללמוד את הדברים ,לסתות לגבי שיטח הרפב״ם מהשואה לענין מעות
אהבת ח' ,שסמך בה חרמב״ם מעשה לרגש .המעשה הוא לימוד מערותיו של הקב״ה
והכרת גדלות מעשיו וסעולותיו .בדברי הרטב״ם בס* המעוות — מעוה ג" :והוא
שנתבונןלעיוויו ופעולותיו ,כרי שנשיגהו תתענג בהשגתו״ ,ראיה לכך — שהאהבה
והידימלוזן שתים שתן אחת וחן תלויות שתיהן בהשגת הבורא ובידיעת דרכיו ומעוותיו,

הביא חרמב״ם שם מדברי חכמים בס5רי דברים" :והיו הדברים האלה (אשד אנכי מעוך
חיום על לבבך) למה נאמר ,לפי שהוא אומר ואהבת אח ה׳ אלחץ ,איני יודע כיעד
לאחוכז ח״ל וחיו חדבחם האלה וגו׳ על לבבך ,תן הדברים האלה על לבבך ,שמתוך
כך אחוז מבין את מי שאמר ומיה העולם ומדבק בדרכיו" .".חרסב״ם שם מוסיף לבאר,
שמעוה זו כוללת להביא אה כל מי הארס לעבודוץ יתעלה ולאמתה בו — וגס
לכך נביא ראיה מלשון הספרי שם" :ואהבת אה ח׳ אלוקיך —י אהבהו על הבריות,
כאברהם אביך ,שנאמר" :ואה הנפש אשר עשו בהר!" ,כלומר :כמו שהיה אברהם ,לסי
שמיה אוהב כמו שהעיד הכתוב :׳זרע אברהם אוהבו׳ וכו׳ תאהבהו עד שתקרב בגי
האדם עליו".
הרי שע״ס מיטה זו :מעות אהבת ח׳ מותנית בלימוד-,בידיעה ובמעשה — שידע
האוהב את מי הוא אוהב  -וזו מעות ידיעת ה׳ .ובמעשה  -עשית רעון הנאמד
וקירוב אחרים לעבודתו יחב׳.
הגדרה זו  -כהה יסח גם לגבי מעות "אהבת ישראל" והיא תתבהר ע״י ברור יסודי
של מהותה ופרטיה ,מה המשתמע והמתחייב ממנה ז מה גדר הידיעה והמעשה ,לגבי כל
אתר ואחד מישראל ומה נדרש מאתנו — בדי שנוכל לקיים מערה זו במלואה!
אגב ,מיין ממעניין מאד ומשמעותי מאד הדבר  -שבעל השמועה בענין מעות
האהבה ,הוא רבי עקיבא  -שלגבי ענין קידוש השם חלה חבל במעות אהבת ד׳,
כמאמרו המסורסם" :כל ימי הייתי מעטער על פסוק זח ,מחי יבוא לידי ואקיימנו :ואהבת
את ד׳ א־לוקיך בכל לבבך ובכל נסשך ובכל מאדך  -אפילו נוטל אח נשמתך"
(כרכות ס״א :ועוד) .ולגבי אהבת ישראל אמר" :ואהבת לרעך במוך זה כלל גדול בחורה"
(ספרא קדושים — וירושלמי נדרים פ״ט ,ח״ז) והוא הוא התנא הנוקט בשיטה :דלא
בעינן ממשה ,כסוגיית סנהדרין ס״ג וס״ח הנ״ל  -בענין ע״ז ובענין מגדף .אני
מחברון למשנה דריש כריתות בדברי ה״ק המונה מגדף בל״ו כריתות שבתורה
— ובסוגיא שם ג :ממין אוב וידעוני וגם מגדף מאן תנא כריתות — ר״ע הוא
דאמר לא בעינן מעשה (כן דעת ר׳ יוחנן שם  4ב) וגם אליבא דר״ל ושסובר:
״מעשה רבא לא בעי ,אבל מעשה זוטא בעי  -ומפרשים שר״ע דורש מעשה זוטא
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תזרח ׳»בעל*9ה

שיעיד כביכול על המחשבה ,אכל העקר! הוא מחשבת תאדם מלבו .ובמסכת בריתות
ז׳ מובא! רבנן שמעי לר״ע (רש״י רמתגי׳ ר״ע היא! מגדף מביא קרבן דברי ר״ע וכו׳)
דתני בעל אוב ולא תנא ידעוני ,א״ל מאי שנא רלא מייתי קרבן משוס דלית בו
מעשה ,מגדף נפי ליוו ביה מעשה (כבמשנה שם! ותג״א אף המגדף שנאמר! תודת
אתת יהיה לכם לעושה כשגגה ,יצא מגדף שאינו נחשב מעשה) וכר עי״ש כל הסוגיא,
ושם! אמר לחם ר״ע לרבנן! אמריתו מגדף לית ביה מעשת — מהו מגדף מברך
את השם ובסוגיית סנהדרין הנ״ל משמע שלא נחלקו ר״ע ורבנן אלא בתשממואת
והקשת ודממת — ובעל אוב הוא "עקימת שפתיים" אבל "מגדף תואיל וישגו בלב"
לדעת הכל לא בעינן מעשת — אלא שהמחלוקת היא אם עריך פסוק מיוחד לעגין חיוב
חטאת בשוגג ,או שדיבור ולב העולים בקנה אתר — מביאים לידי חיוב כרת קרבן 1
אנו רוצים להציע! שרבי עקיבא לשיטתו ,שלגבי דברים הנוגעים לעבודת ד׳
וכנגדן — לשלילה ,רבדים הנוגעים לע״ז ,העקר הוא! המחשבת שבלב והדיבור
או חמעשח לא באים ,אלא לגלות על המחשבה שבלב — ודבי עקיבא הוא הוא
שגם לגבי אהבת די וגם לגבי אהבת הריע ,העמיד את הכל על הלב — שכולל
הכל ,חדעת ותמתשבה ,הריבוד וחמעשח.
אפל גם הכפים שלענין לאו ידרשו מעשה ממש — לכאורה ,יתכן שיודו לעגין
מצוות האהבה ,שמעשים התלויים בה ,הם לא העיקר ,אלא מם מעוררים את האהבה
ומגלים אותה — ומתוך בך מתבקשות כמת מסקנות הן לגבי יהודה של המצות של
"ואהבת לרעך כמוך" והן לגבי ישוסה בחיי היחיד ובחיי הציבור שנעמוד עליתן
בהמשך דברינו.
★
במצוות עשה שבין אדם להכירו נוטלים הלק במס׳ קידושין (לט) ובמאמר בראש
הדברים הנמנים במשגה הראשונה של מסכת פאה ,וכן בבויתא שהזכיר ר׳ יוחנן
(שבת קבו) ,ובאבות דד׳ נתן! דברים שאנו מוזרים עליהם בכל בוקר ,בתפילת שחרית
בברכת השחר מיד אתרי ברכת תתורח .במשנת נכללו בין הדברים "גמילות חסדים" וכן
"הבאת שלום בין אדם לתבידו" ואילו בברייתא בקידושין ל״ט (ודברי ד׳ יוחנן במס׳
שבת קכז> ,נוספו עליהן ,בין היתר ,ושימת הדברים שאדם אוכל סירותיהם בעולם הזה
וחקק קיימת לו לעולם הבא " -כיבוד אב ואם והכנסת אורחים וביקור חולים והכנסת
בלוז ולוית חמת ועיון תפילת והבאת שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו".
יש מרבותינו מוני המצוות שמנו כסת ממצוות מעשיות אלו כמצוות נפרדות,
ויש שבללו אותן כולן כמצות אחת! "ואהבת לרעך במוך" .יש שיחסו אליהן מעמד
״דאורייתא״ מש שכללו אותו ב״דרבנן"  -ולרמב״ם! עיקרו מן התודה וסירוטו
מדרבנן ,כסי שיוסבר לתלן.
הרמב״ם ב״שודש שגי״ ,בהקדמת 0׳ המצוות ,בו הוא מונה את הכלל! "שאץ
ראוי למנות כל מה שלומדים באתת משלש עשרה מדות שהמודה נדרשת כהן
כמצות עשה" ,מהייתס לשאלה זו ואומר! "וכבר הביאם הוסר הידיעה לענץ
תמוד וכו׳ מגו מכלל מצוות עשת! ביקור תולים וניחום אבלים וקבורת מתים
בגלל הדרוש וסי׳! והודעת לחם את הדרך •לכו בה ואת המעשה אשד יעשץ
(שטות ית ,ס והוא אמרם על זח! את חדרך  -זו גמילות חסדים ,ילכו  -וה
ביקור חולים ,בוז — זו קבורת מתים ,ואח המעשה — אלו הדינים ,אשד יעשון
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 לפנים ממורח הדיין (ב״ט ל ,ב)  -ותמכו מכל פעולה ופעולה מן הפעולות האלההיא מצוה בפני עצמה ולא ידעו שכל הפעולות האלה ודומיהן נכנסות תחת מצוח
אתת מכלל המצוות האמורות בתורה בפירוש ,והוא אמרו יתעלה־־י׳ואחבת לרעך
כמון",
מתוך דברי הדמב״ם הללו בהקדמה לס׳ הסצווך נראה שעיקר השאלה היא אס מצוות
נפרדות לפנינו או סצוח אחת כללית ,שאלו :ביקור הולים ילוית הסך והכנסת כלה
נכללת בתוכה .לרעתו ,עצם החיוב הוא ״דאורייתא״ — אבל מבחינת הדברים ,הוא
מבחין בין דברים הנלמדים בי״ג מידיך וחז״ל פירשו עליהם שהם "גוף התורה"
או "מדאורייתא" הרי זה ראוי למנותו וכד ,אכל אם לא ביארו זאת חכמים ולא
אמרו בפירוש שהיא "מן התודה" הרי היא "מדרבנן" סביון שאין פסוק המודה עליהם
במפורש.
הענק מתבדר יותר מדבריו של הרמב״ם עצמו כפפו משנה הורה הוא היד החזקה,
ושם ברוד מחוך לשונו שהוא רואה בכל המעשים הללו מצוות "מדרבנן" ,וכן■ לשונו של
דבינו בהלכות אבל פי״ד ה״א" :מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנתם אכלים
ולהוציא חמת ,ולחמים הבלה ,וללוות האורחים ,ולהתעסק בבל צרכי קבורה :לשאת
על הכתף ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור ,וכן! לשמת הכלה והתחן ולהתעסק
בכל ערכיהם ,ואלו הן גמילות הסרים שבגופו ,שאין לחם שיעוד — אע״ס שבל
מצות אלו מדבריהם ,תו* הן ממלל ״ואהבת לרעך בסון״ — מל הדברים שאתה רוצח
שיעשו אותם לך אתרים ,עשת אותם לאחיך בחורה ובמצוות".
הרי לרמב״ם שימה מיותרת בענק זה .אח גוף המעשה הוא רואה "מדרבנן" ,ואת
מעם המעשה או את המחשבה והחמשה הנפשית המתלוה אליו או הנוצרת על ידו ,הוא
מגדיר ב״מצות עשה" ,כך נולד אצל הדמב״ם מושג הדש שהוא לכאורה מעין סתירה
מיניה וביה .מצד אחד" :מצות עשה" ,דבר שע״ם הגדרתו הוא "מן התודה" ,אבל "של
דבריהם״ ,דהיינו " -דרבנן".
יש שהסבירו את שיטתו של הרמב״ם כראיית כלל וסרטים — הכלל הוא" :ואהבת
לרעך כמוך״  -והפרטים הם! ביקור הולים ,ניחום אבלים וכו׳ וכו׳ .הסבר זה אינו
מספיק שהכלל וסתרו מבחינת מהות הדברים הם באותה מדרגה ,ואם הכלל הוא
מדאורייתא ,הרי  01הפרטים מדאורייתא«
לכן ההסבר צריך להיות מעסיק יוחד — התורה מצווח אותנו על האהבה ,והפרטים
של מעשי החסד שסמכו אותם מדבריהם ,בדרשתם על הפסוק" :והודעת להם את הדרך
ילכו בה ואח המעשה אשד יעשון" ,איזה שהם מדבריהם  -הוצאתם ועיקרם היא:
חאתבח הנוצרת בין אדם לחברו .יש לפנינו בלל ידוע בחורה הנפש ,שכל מי שאני עושה
למענו באופן אישי ומשתדל בענינו ובטובתו — אני מתקרב אליו יוחד ויותר באופן
נפשי ונוערה ביגיני אהבה ודעות .כך מסבירים הפסיכולוגים  ratתאהבה הנוצרת בק
חודים מאמצים וילדם המאומץ ,ולעיתים את הוסר האהבה בין חודים וילדם וכן בין

בני זוג שנפרדים זה מזה.
מתוך מעשים של אהבה אני מקיים מצות עשה של "ואהבת לרעך כמוך" מתוך
שאני עושה אותם ,אני יוצר בנפשי את רגש האהבה .מפני שבך הוא טבע האדם .דרכו
של אדם שהוא מתקשר עם זח שהוא דורש בשלומו ומשתדל בטובתו ורווחתו בכל

צרכיו.
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כך שגינו במדרש בסס׳ דרך ארץ זוטא! ״אם  rawרומז להדבק באהבת הברך הווי
נושא ונותן בטובתו" .והעיר על כך אחר מגדולי ראשי הישיבות מלי המוסד ממן
האחרון הגר״ת שמואלביץ זע״ל" :כלומר אס אחה רועה לקיים נמנות "ואהבת לרעך
כמוך׳ הווי נושא וגוחן בטובתו שע״י כך אחה געשה אוהבו ,וזו טעות מושרשת מולם,
שהכל סבורים שארס מיטיב למי שהוא אוהב ואוהב את זה שמיטיב עמו “ ואימא
הוא ,שע״י שהוא מיטיב עם הכירו — נעשה אוהבו ,וכן כתב בס׳ אורחות עריקים
(שעד האהבה מהדורת מכון הרי פישל עם הערות הגר״ה ליפקין זע״ל עמי ז״)ו
"כי העעה ליעשות אוהבו של הבירו היא שישתדל להיטיב עמו כין בגופו בין
בממונו"■“.
כלל זה מלמד אותנו שהסיבה והתוצאה משתלבות זו מו ,וביער! מעשי החסד של
בקור הולים נימוס אבלים והכנסת כלה — אגי עושה אותם אמנם ספני שזו טעות
דרבנן ובתורת הוכה דתי□ אך מקר מתוך רגש מנימי עמוק וסיפוק נפשי ,שאני
מקבל מהם .כל מה שאני עושה יותר למען הזולת .אני מתקשר אליו יותר וכן מתפתח
והולך תהליך האהבה — אהבת אמת.
כמוך בך מתישבת התמיהה ששמעתי מסי אבי מורי הרב הנזיר דצ״ל בשם אביו מורי
זקני הרב העריק ח יוסף יוופא כהן זע״ל ,כדברים הבאים! ?אהבת״ — איך מעמים
על אהבה ז — מה •עשת ארם שעם כל רעונו לא גועות אהבה בלבו (ובשפה אידית
המדוברת היה אומר :אויב טי האלט עעך ניט ,מאס קען מען טאןז) זוהי שאלה גדולת
קשה ־ -שהתשובה עליה סופלאת ונעלם□ התשובה המתבקשת היא! אמנם אינך
יכול להיות בטוח שיווער בלבך רגש של אהבה כלפי זולתך — אך עליך לעשות הכל
כדי שיווצר רגש מת בלבך — ליצור בלבך וברעתך וכן במעשיך את כל התנאים
המביאים לידי מעב של מסירות ואהבה  -ובך תמה ותקיים את טעות האהבה.
ובדרך זאת אפשר ליישב מה שנראה מתירה לכאורה ,מדברי הרמב״ם בהל׳ דעות,
שהזכרנו בראש דברינו ,לדבריו כאן! שבהל׳ דעות כלל הרמב״ם פרטי ענין אהבת
הריע ,בתוך חמעוה ,ולא הזכיר שהם "דרבנן" שכתב! לפיכך עריך לספר בשבהו ולתום
 toממונו באשר הוא מס על מטון עצמו ורועה ככבוד עצמו — ולא אמר שפרטים
אלו הס "מדרבנן" ואילו הפרטים שמנה בהל׳ אבל כמו אלו שהזכיר בם׳ המצמח
מקוד הולים ,ניחום אבלים וכדומה קמלו שהם — "דרבנן" .לכאורה ,יש לפנינו
סארדוקס — ענין תמוה! — הסרטים ,שגם על פי דעתנו ,היינו כוללים בענין
״אהבה הריע* — לשמוח בשמחותיז ולעסק כמקור חולים זכו׳ — הס דוקא
מ״דדבנן" .כסו שאחדל במסכת ב״ק דף עט ,ב ,מעין ד* חייא ד״עשה לפגים
משורת הדין״ שהחזיר דינר לאשה — דינר שיעץ לה כטעות שהוא סוב ,וכן כל יתר
עניני "לפנים משורת הדין" הוא "מדרבנן" .ובמסכת ב״ט ל ,ב שגינו" :תני רב יוסף:
׳והודעת להם׳ זה מת חייהם ,׳את חדרך׳ זו גמילות חסדי□ ׳ילכו׳ זה מקור חולים ,׳בה׳
זז קבורה ,׳ואת הנמשה׳ זה הדין ,׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין .ולמדנו סרבו*
הפסק ׳אשר יעשון׳ שיש חיוב לעשות לפנים משורת הדין ,כדברי ר׳ יוחנן שם:
"לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ,ולא עבדו לפנים
משורת הדין" .גסעא שכל הדרש הוא אסמכתא מדרבנן ,ולפיכך כתב חדמב״ם בהלכות
אבל פי״ד הל״א ,הובא לעיל דאלו מצווח מדרבנן — לצומח פוחח בשבח תמרו
וחס על ממונו שיחשבו דקא ככל מד״ת של תורה ,ולא הזכיר הרמב״ם על מה
3
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ישנה ׳*פדבריזזם״ז לכאורה ,קשה להציע קנח מרח מתאים לחוליה דו , -מדוע
"בקור הולים" ,וכדומה ,זו רק מצוה דרבנן ואילו סיפור כשבח הכירו ורחמים על
מםוץ הזולת ,תם בכלל מ״ע מדאורייתא של "ואהבת לרעך כמון■".
אך לסי חתסכו שאנו מציעים — ניחא .סיפור בשבתו של הבירו ודאגה אמיתית
לממונו של תכירו ,ורצון אמיתי בכבודו — זה ניחן לביצוע בשלמות המצדה,
רק אם תוא באמת מרגיש! שהכירו והוא — חד חם אחרת הדבר הוא בלחי
אפשרי ואינו אלא מן השפה ולחוץ! רק האוהבים בכל הלב ובכל הנפש ובאמת
ממש מרגישים שחם וחכירם אחד הם .לכך כבוד תכירו — הוא כבודו ,שלום תכירו
הוא שלומו ,וממון חבירו  -הוא כממונו ,ולא חלילה שישלח בו יד כמקולקלים
שבאומות האומדים שלי שלך ושלך שלי — .שלכל תיוחד זו מידה בינונית ויש אומתם
— מידת סדום .אלא ,שיתקיים בו באמת! יהי כבוד חבירך וממונו חביב עליך כשלך,
שיעשה חבל להצילו מן תחססד ולגרום לו שטחה ,הגאה וכבוד!
★
פרמי מעשה חחסד אפשר לעשותם מתוך שיגרה של הרגל ,ואינם אז אלא
׳יטררבק" .כשגעשים מעשים אלה מתוך רגש פנימי ואמיתי של אהבת הזולת ,חת
תם "עולים" למדרגת! מצוה עשת של חורה ,מצות עשת ,ששלמות עשייתה היא,
שאינה נעשית רק לשם יציאת־ידי־וזובת המצות ,ואפילו לא רק מתוך משמעת לצו
האלקי ,אלא מונרך עומקה של נפש העושה ,האוהב אח זולתו בכל לבו והמרגיש בלבו
סגימה שעשייה עבור תכירו גורמת לו הגאה וסיפק סנימי־עילאי ,כדרך האוהב אהבה
עזה ושוגה בה תמיד.
כך אני רגיל להסביר ולתרץ את השאלה המפורסמת! מדוע אין אנו מברכים על מעות
עשה של צדקהז שאלה זו עסקו בה הרבה גדולי דורות האחרונים ,וחרצו עליה חרוצים
.שוגים ועדיין אנו צריכים למידע! לעניות דעתי נראה! מעשי צדקה וחסד ,שאדם
עושת אותם רק כת ל״הרויה" מצוח או אפילו רק לצאת ידי חובת המצות ומשום
כך סבוך עליהם עובר לעשייתן ,יש ונפגעת מתוך כך מהותם הפנימית• ככל
שהמצות קשורה בהרגשת חלב בבחינת האהבה עליה להיות מצות של צדקה ,מהודה
ונקיה מכל ״פניות אישיות״ על העושה ,גס יציאת יז־י תרבה של מצות האהבה — יש
לבדוק אחתה את מי עובד האדם על ידי מצות זו ,אח עצמו ,חלילה ,או את אלקיו  1מצות
צדקה ח״לשם שמים" האמיתי שלה הוא ,לעשותה מתוך רגש פנימי עמק וכן של אהבה
ורחמים כלפי הזולת .אמירת ברכה עלולה ,הם וחלילה ,לגרום לפיתות בדגש־הסגימי
של מעשי החסד והצדקה ,שהקב״ה רוצח שנעשה אותם מתוך דגש עמק הנובע
מעומקה של נפש — ואז ,נעשית המצויה בשלימותת ,ולא כדי לשפר אח מאץ
השכר והעונש של עושה המצות .נותן צדקה חייב לתת כשלימות לזולתו ולא לעצמו,
אחרת נפגם מעשח־המצוח של עזרה אולת .כך לגבי מצות הצדקה p .זה גם לגבי מצות
אהבת ישראל .כשאני נותן לזולתי ואני אינני מרבה מתוך כך אהבה אליו ,ולוזיסך ,אני
חש רגש של דתיה כלפיו — כמה עלובת מצות זו — והברכה אין בכתה לתקן
עלבון זה ,שתעקר תסר מן תספר — אהבת ישראל — אהבת הזולת ,ביקור תולים,
ניחום אבלים והכנסת כלה כל אלו מעשים טובים שציוו עליהם חכמים ,העקר הוא
הרגש — רגש האהבה.
★
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פרן רבנו הרב אברהם מחק הכהן קוק מ״ל כותב! •מעות * nanישראל והעבודה
של סגגודיא על הכלל ועל הפרט אימה רק עבורה רגשית לברה כי אס פקעת
גדול בתוכה והכמה עמוקה ורחבה ,רבת הענפים ,שכולם עומחים ויונקים מלשד של

אור הורה חסד*.
ברבדיו אלו מהיחס מרן הרב למה שהיווה עמוד מרכזי בכל דרך חייו ובכל שיטהו
כהלכה ובמחשבת ישראל — מה שחיה קו מנחה מרכזי לבל עבודתו הציבורית
והזזנוזנתית בקודש ,וביתוד בשני תפקידי הרבנות הגדולים שנשא על שכמו בארץ
ישראל! הרבנות של יפו והמושבות ,והרבנות של ירושלים שהפכה לחיות הרבנות
הראשית של אוץ ישראל ,אותה הקים וייסד,
״תעבורת של סננודיא על הכלל והסרטים״ — היא תנאי מוקדם לאהבה ישראל.
שחדי ,כדי שהחול מעוזו תעשח של "ואהבת לרעך כמון" ,צריך שיווית חרא "ריע" — או
כלשונו זזמפודספח של חדמב״ם בהל׳ אבל פי״ז ה״א שהזכרנו לעיל! "עשה אותן
לאתיך בתורת ממוות" .מרחיק לבה בעל הגהות מיימוניות בפ״ו מחל׳ דעוה על
דברי חרמב״ם שם ח״ג! "מעות על כל אדם לאהוב כל אחר ואחד מישראל כגופו,
שנאמר "ואהבה לרעך כמוך" ורוקא שהוא רעך בהורה ומעוות אבל ארס רשע שאינו
מקבל הוכהה ממה לשנאותו וכו׳״ — דהיינו לא רק שלא חלה לגביו מצות עשה
של אהבה ,אלא קיימה מעות לשנאו כפי שכתוב "הלא משנאיך מ׳ אשנא* (פסחים
קיג) .אמנם ,בהקדמתו לפירוש המשניות (סנהדרין פ׳ הלק) כותב רכינר חדמב״ם מיר
לאחר שהוא מונה אה שלשה עשר העיקרים המפורסמים שלו את הדברים הבאים!
"וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם וכו׳ הוא נבנם בכלל ישראל ומעודו לאהבו
ולרחם עליו ולגתוג עמו בבל אשר עוח חשי״ת איש לחברו מן תאהבה והאחות ,ואפילו
עשה מה שיכול מן העברות מחסה ההארה וכר .ומשנתקלקל לארס יסור מאלו היסודות,
חדי יצא מן הכלל וכו׳ ועליו נאמר הלא משנאיך ה• אשנא".
הרמכ״ם מבתק איפוא בין! "בעל עבירה" הנכלל במעות אהבה הריע ,לבין כופר
בעיקר ,הנקרא מין ואפיקורוס .דברים אלו טעונים חסמי .כדי ליישב דבריו בנושא זה,
בבמה מקומות בספרו "יד החזקה" ,עם מ״ש בהקדמה של ספר המעוות ,ובכר עטרו
עליהם מפרשי תרסב״ם בחרתבת .עיין שדי חסד ח״א מערבת האלף ,הכללים אוח
כי ד״ח ואני אוסר שעמד על הסתירות לכאורה שבין רבו* הרמב״ם בהל׳ רוצח
ושמירת־נפש <פי״ 1הי״ז)! "ומי שראהו לבדו עובר עבירה וחתרה בו ולא חזר,
הדי זח מעוד! לשנאוהו ער שיעשה השובה" ,לדבריו בהל׳ אבל ובהקדמה ספר המצווה
— הרבדים צריכים ברוד והעמקה.
בנושא זה עסקו רבים וחילוקים רבים חילקו מפרשי חרטב״ם בעין .החילוק
הקרוב לדעתנו הוא! להבחין כין מי שראהו עובר עבירה וחתרה בו ,ובין סתם אדם
שהוא יודע עליו שהוא "בעל״העבירת" אבל לא ראהו "בשעת מעשה" ,על כל פנים,
המור משניהם! מי שמוציא עצמו מכלל ישראל ,משוס שאין הוא מאמין בעיקרים,
ואינו מתיש בלל ובלל כחלק מכלל ישראל — והרי הוציא את עצמו מן הכלל .שנאה
החטא — ולא הלילה שנאה הארס מישראל החוטא העשוי לחזור בו ולשוב ,זה הוא
הנושא שעוסק חרטב״ם נחל׳ רוצה ואילו! מעות "אהכה-ישדאל" מחייבה לאהוב
אח החוטא כנפשו ,בבל מארס מישראל .יש להצטער ולהתיש כאב עמוק שהוא
חוטא ויש להוכיח אוחו ולהשתדל שיעשה השובה .אך 3ל וסן שלא ניתק החוטא
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ממו במעשיו ובהחגחנוחו סכלל־ישראל — תלה עליו מעות עשה של "ואהבת לתך
כמוך" שהרי עדיין הוא בכלל ההורה והמעוות.
הח שיש לחמוק כין אמונה לפין שמירת מעוות .אין יתדות ללא אמונה ואין יהדות
ללא שמידת מעווה .אך העיקר — עיקר העיקרים ממש! היא התחושה המימית של
שייכות לחורת ישראל ,לעם ישראל ,לארץ ישראל.מתון כך אנו מסיקים :שיטתו של הרמב״ם מבוססת על היסוד שעיקר האמונה
__ היא תחושת השייכות לכלל ישראל — שבל אהד מישראל הוא חלק מן הכלל .מי
“ שיש לו הלק ונחלה בכלל  -בתורת ישראל ובארץ ישראל — הוא ופיתו — אז
יש לו חלק באלקי ישראל והוא "כלל מתורה והמעוות".
מסיחות נסש על קידוש תשם ,העט והארץ — ותו עיקר ה״מנגוריא" אליה מחמרן
מרן חרב זעראי״ח זע״ל :סגגודיא המתיחסת אל הכלל ואל כל אחד מהסרטים הממורט
הלק מן הכללו כאותה מיוה שכל אתר וכל אתת מישראל מדגישים את שייכותם
אל הכלל; הרי הס מוכרעים לכף זכות ,רש להם הלק ונחלה באלקי ישראל ובערכי
ישראל המקודשים! חורה ,עם וארץ .אפילו יהא הפרט מעמו מלו חייב  -הכלל
— כלל ישראל תמיד בחזקת זכאי.
כך למדתי בבית אבי־טורי הרב הגזיר דע״ל על כ* משנתו של סרן הרב זע״לן "כל
ישראל יש לתם חלק לעולם הבא שנאסר ועמך כולם עריקים לעולם יירשו אח וכוי".
הגע עעמך! עטך כולם עריקים ז כמה רשעות איכא בשוקא כל עטר הלא מורכב
הוא ט״עדיקים"" ,ביגונים" ו״רשעים" .זאת ועוד! הרי מיד סונה שם המשנה
בס* חלק כסנהדרין את אלה שאין להם חלק לעולם הבא ז אותם שלושת מלכים
וארבעה הדיוטות שאין לחם הלק .מה היא העבידה המשותפת להם ומדוע הם יועאין סן
הכללז התשובה לשאלה וו היא חילול השם .ונסביר את הדברים על פי מה שלמדתי
בבית מדרשו של מרן הרב זע״ל מסי אבי מורי זע״ל ומכי טודי ורבותי זע״ל
— וביהוד תלמיד של הרב סדן הגה״ע ד׳ יעקב משד .הדל״ס זע״ל שקבעו את היסוד:
כל זמן שאים מישראל נשאר קשור עם הכלל ,ואינו מנתק את "הקשר הגורלי" חסאהדו
בטבורו עם כלל ישראל  -יש לו הלק לעולם הבא ,והוא בבחינת "ועמך טלם
עריקים" .סרש מן הכלל וככר בעיקרי האמונה הבנויים על אמונה ב״נעח ישראל
לא ישקר״  -גוון על סי מעשיו ועתים שהוא נידון שישלל חלקו לעולם הבא.
חומרתה של עבירה שיש בה משום "חילול השם" נובעת מן הפגיעה שמעשה כזה
פוגע מלל ישראל - ,באחדותו ובאמונה אבותיו ובאמונת חכמים שלו.
על סי זה הסברנו טעם דינם של שאול ורוד .שאול חטא בחטא ההימנעות ממחיית
עמלק ,ודוד במילת ״כבשת הרש״  -כהגדרתו של נתן הנביא את ערן בת שבע
אשת אודיה החיתי .חטאו של שאול ,חיה בענייני הכלל ,ובניגוד לטובת הכלל ובנוגע
להנהגת הכלל .דוד נכשל ברברים ״בינו לבין עעמו״ — בעניינים אישיים ,שעם כל
חומרתם כשהם נעשים על ידי סלך ישראל ,נשארים הם בתהום הסרט ואינם נוטלים
מן המלך את "מור המלטת" שישאר קיים לנעזז ט ובביתו" ,לדוד ולזרעו עד
עולם".
מתפילתם של דוד ושלמה על כלל ישראל אגו לומרים את הדרך הזו של "עבודת
חסנגודיא על הכלל ועל הסרטים" בה עמלו כל גדולי ישראל שבכל הדודות .סי לנו גדול
ססשה רביגו עליו השלום שזעק אל האלקים" :למה ה׳ יהרה אמך «טךז וכו׳ ומם
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עמך מחלתך״ .גדולי ישראל שמכל דור ורוד זח עיקר תטקידם ושליחותם — לזכות את
ישראל ,ללמד עליהם סנגוריא ,להתפלל על תשובתם אל אלקי ישראל ,אל עם ישראל
ואל ארץ ישראל.
עגין זה של ליסוד סנגוריא על ישראל היה מן היסודות העיקריים של משנתו של פוץ
הרב זע״ל .בין היתר התיחס במפורש למה שמוגדר כדורנו כשאלת "היחס אל החילונים"
בדברים שנדפסו כעת בספר ״מאמרי הראי״ה״ (עמי  )92מביא להלן דברים אלו,
ומכיר רק שבזמנו חיבר הרב אפרתי ספר מיוחד תחת הכותרת •הפגגוריא במשנת
מק הרב קוק זע״ל" .הדברים הבאים משקפים את עמדתו העיקרית של הרב מ״ל
בשאלה יסודית זו:
"הפורשים מרדכי עבור שבזמן הזה לאו פורשים מדרבי עיבור גמורים הם ,אלא
מעשה תקופת ההתבוללות בידיהם" .חזוחסא של ההתנכרות ככל עומק טומאתה פסקה
מהחוג של הדוגלים בשם האומה וחפץ תחייתה וגאולתה .הגרעין של התהיח הלאומית
כולל בתוכו ,באופן ספיר עובריולוגי ,אל כל סעיפי החיים המעשה והרעיון ,שמקורם
הוא מקור נשמת האומה .תאר החולשה של תכונת הד□ הגובלת בעמים ,ודלדול
החיים שבישראל בגולה ,שדלדל אח מבון חיי הקודש והחול של האומה ,וטשטש
את צורתם הבהירה — ,הוא סנף את עיור החולשה והנבילה ,השמאה על דוד
הטץ באומץ וטריהה ,אל בל קדוש ומרוט ,והוא שגרס להשפלת הרות ולעוות
נוראה שתתפשט ביחד עט צללי החלומות של הגבורה וההתנערות .שוגגים הם
הצעירים המתרפקים אל אהבת האומה וחפץ תחייתה ,כשהפ^מתרהקיס ממקור
הייה ברעיון ובדרכי החיים ,וזולילה לנו לדון אח השוגג כמזיד .הפורשים מדרכי
עיבור שבדורות הראשונים ,כשם שהחריבו את האומה ,כפעל כפיהם ובהלך רוהט,
כך היחה כונחם והפעם .הפורש מדרבי עיבוד המצוייר בדברי הרמב״ם (פ״ג מהלכות
השובה הלכה יא) הוא גם פורש כזה "שלא עכר עבירות אלא נבדל סערת ישראל ואינו
עושה מעות בכללן ,ולא נכנס בצרתן ,ולא מתענה בתעניתן ,אלא הולך כדרכו כאחד
מגויי האח וכ&ילו אינו מחם" .כמובן אין אגו יכולים כלל להעלים עין מהעד
של הפרישה מדרכי ציבור של "אינו עושה מצות בכללן ולא מתענה בתעניתן".
אבל עם זח יש לנו קורטוב של נוהם ,כי בנינו אלה ,אס כי נדחים חם ,דהיון rm
נורא מאד ,הס נכנסין בכל מלא נשמתם בצרתן של העיבור ,הערה הלאומית נוגעת
ער נימי לפס היותר פנימיים ,ובשום אופן לא יחשבו כלבם שהם ככלל "כאילו
אינו מהם" ,עכ״ל.
גם החזון איש זע״ל ,לימד טגגודיא על טי דורנו ,שרחקו משמירת מצוות ,ועמל
בהעמקתו כעמי הלכה ואגדה בדי לזכות ולבטל מעליהם את חובת "ההורדה והרדיפה".
החזון איש קבע ש״עלינו לקרבם בעבותות אהבה ושלום עד כמה שיתנו מגעת" ,וקבע
את עמדתו זו מתוך שהיא אהבת ישראל .בהסתמך על עגין העורך בהוכחה באגרותיו
הוא חוור ועומר על הגדרתם של רוב בני הדור בבחינת "תינוקות שנישבו" ,להלן נברר
במה עיקרי שיטתו!
עגין העורך ב״הוכחה" וההבחנה בין "שומע תוכחה" למי "שאינו מקבל תוכחת"
סוגרש אעל רבותינו הראשונים והאחרונים .נס בעל הגהות סיימוניוה שהזכרנו לעיל (וגס
נעל  *0החינוך במצות רס״ה כחתיווסם אל הרשעים שמעוה לשנוא אותם ,מתגים זאת
ב״אי קבלת תוכחה" או בלשון אחרת! אתר שנוכיח אותם על חמאם) .התו? איש
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הרב שאר ישוב כחן .מצות אהבת ישראל  -בהלכה ובאגדת

בזול׳ שחיטה סימן ג׳ אות כת כותב :מגמות מייסוניוח וכו׳ כתב שאין לשנוא
אותו אלא אחד "שאמו מקבל תוכחה" ,וכן בחזון איש סימן ב׳ אות מז :לגבי
הדיון בהלכה של "מודידק ולא מעלין" כותב "תראה שאין וכר עד שישתדלו להוכיחו
בובריט אלו וקיבל תוכחה וכו׳ עי״ש כל דבריו .ביהוד חשובים לעגיננו — עמן הנושא
של היחס בין אלו הקרויים "דתיים" ואלה הקרויים "חילוניים" ,הדברים שמסיים
בהם החזון איש את דבריו ואת דימו בשאלה השובה זו" :וכן כופר בהורה שבע״ס
דהוא שכופר בעיקר המעוות .ועוד יש מה תנאי שלא יהיה ׳אנוס׳ וטש״ב חרמב״ם
בהלכות מטחם פ״ג ה״ג דמיהם ותלמידיהם תשיבו אנוסים[ ,בגלל השיבות הענק
גמא כאן תוכן דברי הרמב״ם שם" :אבל בני התועים האלה ובני בניהם שהדיחו
אותם אמתם מולדו בין מקראים וגידלו אותם על דעתם הדי הוא כ׳תינוק שנשבה*
ביניהם ,וגידלוהו על דעתם ,ואינו זריז לאחוז בדרבי המעוות ,שהדי הוא ב׳אנוס׳,
ואף על פי ־ששמע אהר כן שהוא יהודי ,וראה היהודים ודחם הרי הוא אנוס ,שחרי
תדלוזזו על טעותם וכר לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמשכם בדרבי שלום עד שיחזרו
לאיתן התודה"] וכתינוק שנסבה ,שמביא קרבן (בניגוד למומר עיין ריש ערק כלל
גדול במס* שבח) ומעודן אנו להחיותו ואף לחלל עליו את חשבת בשביל תאלמו
ופו* .ובסוף ממר אהבת חסד כתב בשם המהר״י מולק דמצוה לאהוב את הרשעים
מהאי טעטא ,ומביא בן בשם תשומה מחר״ם מלובלין בי אצלנו הוא קודם הוכחה,
שאין אגו יודעין להוכיח".
דבריו אלו של ה״חזק איש"",מעלים על דעתנו את דברי הגם* במס* ערכין דף
סו ,ב! "אמר ר* טרפון רומח אני אם יש בדוד זח מי שמקבל תוכחה ובו*" .ומת
שתביא כנגדו ד׳ אלעזר  pעזריה" :תמהני אם יש בדור חזה מי שיודע לחופית".
אם בדורם של התנאים הקדושים כךז  -בדורנו ,דור השואה והגלויות הרחוקות,
וההתבוללות תאוכלת בכל פח ,דוד שנחגדלו מיו ומי בניו בארץ ישראל על מסורת
של א* שמירת המערוך ומרביתם מים שגלו מעל שולהן אביהם מס מדד "תינוקות
שנשבו״ ,על אחת כמה וכסה 11
חדי — שכל מי חתר חוח ,פרם ליחידים ,מרשיעי ברית יוצאים מן הכלל ,ופרם
למומרים ממש ,הרי הם בכלל מצות עשה של "ואהבת לרעך כמוך" ובכלל מצות עשה
של "והי אתיו עמך" בעגין איסור רביך ראה מ״ש בצנין זה רבינו הטור וחשו״ע
ביורה דעת סימן קנט ח״ו וכיתור במ״ש בב״י שם ,שמביא את חרמב״ם בהל׳
ממרים שהבאנו לעיל ,וכך דבריו של הרמב״ם בפיה״ט למסכת חולין ס״א  -וכן
פסק שם חדמ״א בדין "תינוק שנשכה" ,ואגו מה נענה אכתרייהו...
נמצינו למדים :המצב החדש שנוצר כדורות האחרונים ,בעניני שמירח חודה ומצוות,
מחייב התמודדות מחודשת ,חן מבחינת פסיקת החלבה והן מבחינת גישת התשקפח
העקרונית לגבי מצות "אהבת ישראל" ,והגישה אל דרכי חשובה בדורנו.
לא רק "היראה" אלא גם תביעת "הכבוד" אינן מידות ודרכים בהן אפשר להתמודד
ולקרב מים שנתרחקו מעל שולחן אביהם .הגערה והמחאה ,ההודאה וההטסות ,חשובות
מאד .אבל ,אק בחן יפה אלא לגב? חללו הרואים עצמם בכלל "מקבלי עול מלכות שמים
ועול מצוות״ .אלה שגדלו בבית אבות ,שהרחיקם מאודהא דמהימנותא  -וביחוד טי
הדוד השני השלישי והרביעי — אק להגיע אל מעמקי נשמתם ,באמצעי בפיח והטלת
איטה .רק "דברי חכמים הנשמעים מתת ובמתינות" מחוך "אהבת ישראל" אמיתית
נה
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שושית וכנה  -מסוגלים לפתוח את הלככות ולחתות אח צמאוגם של אלו ,שאמם
יודעים כלל כי צמאים הס.
שותפות הגודל של עם ישראל ושל יהדות העולם ,והערכות הדדית של בל כני
כרית זח בדה ,יחד עם הקשר הפנימי והעמוק אל ארץ ישראל — הם המפתחות ללבם
של מי הדוד.
כבד הודה זקן מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל באגרותיו" :ואם יבוא
אדם לחדש דברים עליונים בעסקי זזתשובה בזמן תזה ,ואל דברת הקץ המגולה ואוד
הישועה הזריחה לא יביט ,לא יוכל לכוון שום דפר לאמיתתת של חורת אמת — כי
כל זמן מאיד בתכונתו ועצת ח׳ אשד יעץ להתל אור גאולה מעולפה במטמוני מסתרים,
כמו שה רואים מונינו ,ומוקפת בהמון נגעים של עניי מדעת סובלי מלאים רוחניים
וכו׳ — ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו חבל נגד עצת ה׳
העליונה אשד דיבר טוב על ישראל" (אגדות ראיה אגרת שעת).
אס  :pהתרחקות ווזחנבתח בני החד לדרכי חוויה ומצוות מוגדרת בסי הרב כ״וזולי
רומני" וכ״גגע של עניי הדעת" .חולי ונגע לא מרפאים באלימות פיזית או מילולית,
אלא ברפואת של אמת שהיא התשובה מאהבה ועל ידי התאגדות עם הבלל ועם האומה.
"ביחוד יש לעודד לתשובה גם בשביל קיום מאומת" (אודות התשובה סרק יג) ,שחרי
אנו מאמינים באמונת שלטת כי" :תהית האומה היא היסוד של בנץ התשובה חגדולח
— תשובת ישראל העליונה ותשובת מעולם בולו שתבוא אחריה".
מסר "אוד לנתיבתי" עם׳ ש״ו והלאה מובאה שיתה על נושא זה של *אהבת ישראל"
מאת בנו הגדול של מרן וזוב זצ״ל מו״ר זזגרצ״י תבחן קוק זצ״ל וראויים הדברים שנחזור
עליהם בסיוט דברנו :אהבת ישראל ,אתנה אהבה מופלאה שבץ ישראלי לזולתו ,היא
מגלוייח של הוצרה .וכבר כתב חרב בספרו "אורות" כי "אהבת ישראל והסניגוויא
על הכלל ועל הסרטים וכוי ,כי אס מקצוע גדול בתורה וחכמת עמוקה ורחבת
וכו׳ אינה דק תועשה וכו׳ תיא מצות עשה מן התורה ויש לד ,גם שייכות לדגש.
מרגש נובע מתארם גופו ומצות אהבת ישראל היא ציווי שמימי .אהבת ישראל איננה
איסוא סנטימנטים שאדם יצרם ,אלא צו מגבוה ,צו זה פירושו" :אהב את רען,
נחג כלפיו באוזוח ובריעוח" .אך צו זח צריך לימוד מקיף וחינוך מתאים ובו"".
בקידושין ל״ו מוצאים אנו מחלוקת בץ רבי מאיר ורבי יהודה בביאור הפסוק" :בנים
אתם לה׳ אלוקיבם" ,אם זח רוקא כשנוהגים מנהג בנים או לא ,והלכה פסוקת תיא
ש״בץ עושים רצונו של מקום בץ אץ עושים — קרויים בניס*! כלומר ,יהודי אף
שאינו מקיים מצוות ואף שאיננו מאמץ הוא עדיין בגדר זה של "בנים" ,הוא עריץ בן
ישראל .חמחר״ל בספרו "נצח ישראל" מוסיף שאהבת ה׳ לישראל איננה "תלויה בדבו",
שכן אם חיתה תלויה בדבר לא חיתח מתקיימת.
לא זו בלבד ,אלא האהבה חגאי היא ודרך מובילה היא אל בנץ ירושלים וקירוב
הגאולה .זח סוד וטעם שליחותו של אליהו הנביא ע״ס" :והשיב לב אבות על בנים ולב
בנים על אבדתם ,לפני בא יום ה׳ הגדול וחנורא״  -ולכך מכוונים דבריו המפורסמים
של מרן הרב זצ״ל :״ואם נתרמו והרב ביתנו ספני שנאת חינם — תבנה ירושלים
ונזכה לטין שלם מחוך אהבת המס".
״מידת האהבה  -אהבת האדם ואהבת הבורא ,אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל,
היא אשר תקרב לבבות ותשיב לב מים על אבות ולב אבות על מיהם".

נו
תורה שבעל-פה  -לו הכינוסלת«^בעל־פה עמוד מס54הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

*

הרב שאר ישוב כהן! מצות אהבת ישראל  -בחלכח ובאגדה

מוסרים בשם אחד מגדולי התסיתת חאדטו״ר מגור בעל ה״אמרי אמח" זצ-ל ,שאמר
בדרך משל בעגין הידוע של אלו שהתרחקו מרוץ ישרה :ילד שעלה על סולם גבוה
תפל ,פטר לו אביו ,כדי שלא יעשה כן פעם נוספת ,פן ישבור יד או רגל .אבל אם שמ
כבר הילד אח ידו או רגלו ,אביו אינו סוטר לו .אלא הוא לוקח אוהו לרופא כדי לרפא
אוחו.
זוהי הדרך ,דרך אהדת אין .יהי רצון שנזכה ללכה בה להתקרב ולקרב קרובים
ורחוקיפ — לדון החודה והמצוות.

נז
תורה שבעל-פה ־ לו הכינוס לתורה שבעל-פה עמוד מס 55הוד9ס ע״י תכנת אוצר החכמה

ג•*
40

אהבת ישראל לאור ההלכה
ימ^־מצות אהבת ישראל האמורה בחודה (מקרא י״ם י״ח) .ואהכת לרעך כמוץ
אגי ה׳" היא אהת מתרי״ג המצוות שבתורה׳ וכל מוגי המצווה מתקופת הגאונים
והראשונים מונים מצוה וו בין רמ״זז מצוות עשה שנצטוינו עליהן בתורה׳ שחן

כנגד אבריו של תאדם כמו ששנינו בתלמוד בכלי במסכת סבוה (כ״ג ב׳).
רבנו הגדול חדמב״ם ז״ל בספרו .היד החזקה" בהלכות דעות .קבע את
גדרי המצוה באמת :מצור .על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו
שנאמר ואהבת לרעד כמוך .לפיכך צריך לספר בשבחו ולמיס על מסוגו כאשר

הוא הס על ממון עצמו ורוצה ככבוד עצמו .ובו כתב הדטב״ם בספר המצוות
סצוה ר״ו שצוונו לאהוב קצתנו את קצתנו כאשר נאהב עצמנו ושתהיה
אהבתו וחמלתו לאחיו באהבתו וחמלתו לעצמו בממונו ובגופו ובל מה שיהיה
ברשותו אם ירצה אותו ארצח אני אותו וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו
והוא אמרו יתעלה .ואהבת לרעד כסוד" .וכן כתב בעל ההגון• במצוד .דמ״ג :לאהוב
בל אתר מישראל אהבת נפש וכר.
אס כי מצות וו מוגדרת כספרי פרשת שופטים (פיסקא קפ״ז) כמצוה קלה.
כמו שאמרו שם- :ואהבת לרעד כמוך" .אם עבד על מצות קלה סופו לעבוד על
מצות חמורה׳ עבר על .ואהבת לרעד כסוד* סוסו לעבור על -לא תשנא" ועל
.לא תקום" ועל .לא תסור" וסוסו לעבור על .והי אחיד עסד" .עד שבא
לידי שפיכות דמים .באו חכמינו ז״ל ופירשו בכמה מקומות את דבריהם .רקמו

מציה וו כמרכזית וכוללת ביותר בין בל סוגי המצוות׳ לא רק בין מצוות עשה
כי אם גם על שס״ה אוהדות לא תעשר .עולה מצות זו ,עד אשר חזו בה חכמינו
ז״ל את כלליותה ראשיתה ותכליתה של כל התודה כולה .כמו ששנה הלל חוקן
בלשון הברייתא (שבת ל״א א׳) .דעלד מני לחברך לא תעביד׳ זו היא כל התורה

בולד -ואידד פירושא הוא זיל גמור" .ולא כלשון ראשון שברש״י שם שהמדובר
במצוות שבין אדם למקום כי אם כלשון אחרון ,שבמצות .ואהבת לרעך כמוך"
ראה הלל אח כלליותה של התורה .כמו שמצינו בפסיקתא זוטרתא פ׳ קדושים
ואהבת לרעד כסוף מכאן אמר הלל דעלד סני לחברך לא תעביד׳ וכן פירשו
הראשונים (ראה סמ׳י־ג עשין ס׳ ,ראב״ד ור״ש משאנץ על תורת כחגים והינוד
מצור .רס״ג).
תורת המועדים :גורן ,שלמה  pאברהם ; }33{)33עמוד מס 38הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה
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 <6לגר הקל שבא במקלו ובתרמילו לסו נאמרה מימרא נפלאה זו של
הלל הזקן .בתורת גמנים #ר קדושימ (מרשה ב׳ מדק ר׳) שנינו" ואהבת לרעד
כמוך :ו" עקיבא אומר זה כלל גדול בחורה .וכן שנינו בתלמוד ירושלמי במסכת
נרדים פ״ט הלכה זד .והראב״ד והר״ש סשאנץ בפירושיהם על תורת כחגים
כתבו על מימרא זו של ר״ע :בדאיתא במרק במה מדליקין יילד סני לחברן לא
תעביד׳ כלל גדול לחובי ממצוות .והוסיף על זה בעל ספר חתיט׳ד בנמוה רמ״ג
חנ״ל :כלומר" שהרבה מעוות שבתורה תלויים בכך שהאוהב הכירו כנפשו לא
יגנוב מפנו" לא יונאו בממון" לא ישיג גבולו ולא יזיק לו בשום ער וכן כמה

סזוות אחרות תלויות בזה" ידוע הדבר לכל בז דעות•
פירושי הראשונים במחלוקת ד״ע ובן עזאי איזהו כלל גדול כתורה.

גם דברי בן עזאי שחולק על ד״ע בת״ב ובירושלמי ואמר. :זה ספר
תולדות אדם" זה כלל גדול נמה« משרשים גדולי הראשונים הדאב״ד והר״ש
שמוטבים על מעות זו של אהבת אחינ 4כמו שכתב הראב״ר" שאלו סן הפסוק
הראשון לא שמענו אלא כמוך ,הרי שנתבזה הוא או נתקלל הוא ונגזל ונחבל

יתבזה חברו עמו ויתקלל עמו ויחבל עמו ,לבד נאמר .בדמות אלקים עשה אותו""
את מי אתה מבזה ואח סי אחה מקלל דמות דיוקנו של מקום .זה הכלל גדול מן
הראשון .וכן הביא הר״ש סשאג״ץ בפירושו על הת״ב את הפירוש הזה בשם
המדרש בבראשית רבה .ואם כי בבר״ר סוף פרשה כ״ד שלפנינו הנומחא שונה
שדברים אלו של הד״ש הואיל ונתבזיתי ובו* נאמרים שם לאחר דברי ר״ע ולא
על בן עזאי האמורים לסני זה" בכל זאת נאמנת עלינו עדות שני גדולי המפרשים
הנ״ל :הר״ש והדאב״ד שהביאו מדרש זה על בן עזאי .כמו כן יש להוכיה גם

מהגוסהא שלנו בסררש .שזה מוסב על כן עזאי שמסיים שם ו* תנהוסא .אם
עשית כן דע למי אתה מבזה בדמות אלקים עשה אותו"" הרי שעל הררשא של
בן עזאי נאמרו הדברים שדורש את כללי חמעוה של אהבת הבריות מהפסוק
.זה ספר תולדות האדם".
> פירוש שני לדברי בן עזאי מעינו אעל הר״ש משאנ״ץ .דב׳קדא ואהבת
ליען כמוך כתוב פעם אחת אלקים׳ שחקב״ח יושב בדין על הדבר" ובקיא דזה
ספר כתוב שני פעמים :ביום ברא אלקים ארס ברמות אלקים עשה אותו .הקב״ה
יושב בדינו והדר יושב" .ומביא לזה הר״ש ראיה מאבות דר״ג פט״ז שאמרו
שם .ואהבת לרעך כסוד" ר׳ שמעון בן אלעזר אומר בשבועה גדולה נאמד דבר
זה״ ואהבת לרעד כמין• כי אני ח׳ נאמן לשלם שכר ואם לאו — נאמן ליפרע
יממנו* .ואש כי הנוסהא שלנו באבות דר״נ שמה קעת מזו" בכל זאת דאיתו היא

מסת שדורש מאבי ה /אס כי לא מוזכר שם כלל לא דברי ר״ע ולא דברי בן עזאי
ונורת המועדים :גורן ,שלמה בן אברהם ( }33 ()33עמוד מס 39הודפס ע״י הנגה אוצר החכמה
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ולא כל האמור מה על ידם .כל הפירושים האלו אם כי נכונים חם כשהם לעצמם
כמו שכתוב בבראשית רבה מנ״ל ובאבות דר״ג ,בכל זאת קשה להולמם גטחלוקת
שבין ר״ע לבין עזאי.
האם ישנה מות אהיה כלל*אגושית לפי המירה.

לפי דעתי יש לפרש את המחלוקת שבין ר״ע לבן עזאי על רקע אחה
שלדעת ר״ע הכלל אינו מורה על אחוה עולמית ואינו מקיף אלא את ישראל,
ולדעתו יסוד כלליות התורה חל על ישראל בלבד .אבל לבן עואי כלליות התודה
חלה על כל האנושיות כולה ולא רק על ישראל ומצות חאחוח חלה לא רק על עם
ישראל בינם לבין עצמם כי אם על אהבת הבריות והאנושות בכלל. ,כי בדמות אלקים
עשה אותו" וכל אשר בצלם אלקים נברא ,קשור באחרות פנימית בעלת שלימות
ותכלית אחוג ואם כי גם לדעת בן עזאי אץ להשיג תכלית זו אלא בהדרגהובשלבים שלבים .וקודם יש לחגיע לאחדות ולאחוח הישראלית שזהו שלב הביניים
במצות התורה ,ואהבת לרעך כסוד .,סכל מקום ,המטרה הסופית לרעת בן עזאי
היא הגברת חאחוה והאהבה הדדית של כלל האנושות כולה. .כי אז אהפון•
אל מעמים שפה ברורה לקרוא בולם בשם ח׳ לעבדו שפם אחד" (צפניה ג׳).
ובירושלמי נדרים הג״ל מושל משל לביטוי אהבת ישראל באסרו :לא
תקום ולא הטור אח בני עמן .איד לעשותו פי שחיה חותך בשר וחתכה הסכין
ליד האחת וכי תלד היד החתוכה ותחתון• ליד השגיחו כלומד כן צריכה להיות
התפיסה ביחס ללא תקום ולא תטוד ,שהפגיעה והנקמה בשני אינה אלא פגיעה
בו בעצמו בגלל האחדות הכוללת של ישראל .וסיד אחדי כן מביא הירושלמי
המחלוקת בץ ד״ע לבן עזאי איזהו כלל גדול בתורך
ואם כי ברור שגם לשיטת בן עזאי לפני שיגיעו ימות המשיח ולפני שיקויים
מחזון של אחרית הימים אץ עמים אחדים בכלל מצוה זו שעליהם ועל כיוצא
בהם נאמר. :הלא משנאיך ה׳ אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים
לאויבים מיו לי" (תהלים קל״ט) וכמו שכתוב באבות דד״נ סוף פרק ס״ז .מלמד
שלא יכוץ אדם לומר אהוב את החכמים ושנוא את מתלמידים אהוב את התלמידים
ושנוא את עסי הארץ ,אלא אהוב את כולם ושנא את הסיגץ ואת המשוסדין ואת

המסורת וכן דוד אמד משנאיד מ׳ אשנא ובתקוממיך אתקוטט וגר ,ואם עושה
מעשה עמך אחה אוהבו ואם לאו — אי אתה אוהבו" .בכל זאת דאה בן עזאי את
כלליות התורה באהבת האנושיות בכללה כדברי חלל הזקן באבות ט״א מי״ב
שאמר הוי מתלמידיו של אחת וכר אוהב את הבריות ומקרבן לחורה .ואמרו
על זה באבות דר״נ פי״ב ס״ז אוהב את הבריות כיצד ז מלמד שיהא אדם אוהב
את הבריות ולא יהא שונא את הבריות שכן מצינו באנשי דור ההפלגה שמתוך
תורת הסועדים ,p»:שלמה  pאברהם ( )33 (03עמוד מס 40הוז־כס ע״י הכנת אוצר החכמה”
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שאוהביו זה את  tnלא חנה הקב״ה לאבדן מן מעולם אלא פזרן בארבע דוחות
העולם אבל אגשי סדום ,מחוך שהיו שונאים זה את זה אבדן הקב״ה סן העולם
הזה ומן העולם הבא ובר.
הרי שמצור ,זו של אהבת הבריות חלה גם על אומות העולם למרות
שאינה גהשבת ביו ר מצוות האמורות להם נכללת היא בדינים שנצטוו בני גת
כמו שסצות״השלום כלולה בהן וכוללת את בל העולמות בולם
דינם של עוברי עבירה ביה® לפצות אהבת ישראל.

והגה בסנדג סי׳ ט׳ כתב במצוד ,זו ,ודווקא לרעך שהוא רעד בתורה
ובמצוות אבל אדם רשע ואיגד מקבל תוכחה מצות לשנאותו שנאמר :יראת ה׳

שנאת רע ואומד הלא משנאיו ה׳ אשנא וגר" .וכן כתב בהגהות מיימתיות
בפ״ו מהלכות דעות ה״ג וכנראה שהעתיקו מהסט״ב
ראיה לכך יש להביא מאבות דר״ג סוף פט״ז הנ״ל :ואם עושה מעשה
עמד אתה אוהבו וכר .וכדבריו מציגו בפסחים בבלי קי״ג ב׳ על מרואה דבר
עבירה בחבירו שאמר ד שמואל בר רב יצהק בשם רב :מותר לשנאתו שנאמר

כי תראה חמור שגאל רובץ תחת משאו (שמוח כ״ג) מאי שונא ז אילימא שונא
נכרי .והא תניא שונא שאמרו :שוגא ישראל ולא שונא נכרי ,אלא פשימא —
שונא ישראל .ומי שריא למסגיהז והכתיב לא תשנא את אחיד בלבבך .אלא
דאיכא סחרי דעביד איסור^^ילי עלמא גמי סגי מימני ליה מאי שנא האי ז
אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה דבר עבירת ורב נחמן ב״י אמר :מצוה
לשנאתו שנאמר יראת ה׳ שנאת רע .ובעקבות הגט׳ חזו פסק הרמב״ם בסוף
הלכות רוצח ושמירת נפש הל׳ י״ד :השונא שנאמר בחודה לא מאומות העולם
הוא אלא מישראל׳ היאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומד לא תשנא
אח אחיך בלבבן ז אמרו חכמים :כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו

ולא הזר בו חדי מצות ישנאו עד שיעשה תשובה וישוב מדשעו.
אולם יש לתמוה על השמטת מרמב״ם לדין זה מהל׳ דעות פ״ו הנ״ל׳ ארן
עם במצות אהבת ישראל ובאיסור לא תשנא אח אחז בלבבך .ולא הביאו אלא
דדך אגב בהל׳ רוצח הג״ל על איסור לא השנא .הן אמנם הראיה של הגט׳
בפסחים היא מפריקת חמור כהרמב״ם בכל זאת היה לו להרמב״ם להביא עיקר
דין זה כתנאי למצות אהבת ישראל ככתוב בסמ״ג ובחינוך מצוח דל״ה שכתב:
שאיסור זה נוהגים בכשרים שבישראל אבל בשנאת הרשעים אין בו איסור אלא
מצוד .לשנאותם אחד שנוכיה אותם על חטאתם כמה פעמים ולא דצו לחזור בהם
והנה כתוספתא כבא מציעא פ״ב וככלי שם ל״ב ד׳ שנינו בברייתא אוהב
לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו .והקשו בתוספות רכ״א
תורת המועדים :גורן ,שלמהבח^^ם ( }33 1)33עמוד מס 41וזוזפס ע״י תכנת אוצר וזחכמח
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מידה מהיעדים
כי? דבער״ס אמרו שהכתוב סדבר בישראל שסותר לשנאותו כגון שראה בו דגר

עבירה מה שייר בו לכת* יערו ז ותירצו שם בדוהק :שדין זד ,שבתוספתא מעות
בשונא כדי לכת• את יעדו אינו מדבר בשונא של המקרא אלא בשונא שאסור
לשנאותו .וזה דחוק מאוד (ועיין בהגהות הגר״א) .וב וחר קשה על הרמב״ם שכתב
בפי״ג מהלכות תעה הלי״ג .אבל א& היד ,אהד שונא ואחד אוהב מעוזו לטעון
עם השונא תהילה כדי לטף את יעדו הרע" .וסיד אתרי כן כתב את האמור בהל׳
ד׳ הנ״ל שהמדובר הוא בשונא שעבר עבירה שמעוה לשונאו וא״כ מה כפיית יערו

הרע יש כאן? תעה גם כפסהים קי״ג ב׳ הקשו  pבתום׳ בר״ה •שראה" ושם תירעו
כדלהלן• :וי״ל כיון שהוא שונאו גש הכירו שמא אוחו דכתיב (משלי כ״ז) כמים
הפנים לפגים כן לב האדם לאדם ובאין מתוך כך לין י שגאה גפורד ,ושייך כפיית
יער",
איסור .יא תשנא את אחיד ביבבו" מי גם עי עוברי עביר□

?תר מזה יש ללמוד מדברי הממ״ק סי׳ י״ם שכתב בלאו? :שלא לשגא
את הטרו דכתיב •לא תשנא [את! אחיך בלבבך" .ואינו בכלל ואהבת .שמזהיר
אותנו על אותו שפותר לשנאוחו כגון אם עכר עבירה אפי׳ הכי אסור לשנאתו
בלב ולהראות לו פגים יפות אלא ידאה לו שנאתו .עכ״ל הסנדק.
נסעינו למדים מדבר? ימוד חשוב בלאו זה של .לא תשנא את אה?
בלבבך" שמאחר והאיפור שבו הוא רק על שנאה שבלב בסו שדרשו בתורת
מזנים קדושים (ובמם׳ עדטן ט״ז ט) :לא תשנא את אחיך יכול לא תכנו ולא
תקללנו ולא תפמרנו .תלמוד לומר בלבבך .לא אמרתי אלא שנאה שהוא בלב
עכ״ל התורת כד,נים (לסי נוסה פודי רומי הועאת נ? יורק תשי״ז) .וכן פסק
חרמב״ם בס״ו מהל׳ דעות ה״ה שכתב :ולא הזהירה תודה אלא על שנאת שבל□
אי־ 1המכה את הכירו והסהרפו אע״ם שאמו רשאי אינו עובר משום לא תשנא,
לב! גם אעל עובר עבירה לא הותר לאו זה .משוס שא? כל היתר לשגא אותו
בלב .ולא געטויגו אלא להראות פנים של איבת ושנאה חיצונית אם הוכיחו על
כך ולא הזד בו .וכן מה שכתב הרמב״ם הג״ל בטוף ד,למת רועה ושמידת נפש:
כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא הזר הדי זד .מערה לשונאו עד
שיעשה תשובה וישוב מרשעו .ג״כ הכוונה לשנאה גלויה בלבד .ולא לשנאה
שבל□ ולכן אין מעוה לשנא אוחו על שעכר עבירה משים התרת הלאו של לא
הטנא .מאמר ועיקרו של לאו זה לשנאה שבל□ והיא לא הותרה גם אעל עוברי
עביר□

לעומת זאת מפורש בספר חסמ״ק שהמערה של •ואהבת לרעך כמוך" אינה
הלה על עוברי עבירה ,כמפורש באבות דר״ג הג״ל .משום שמעוה להראות לו סיפגי
תורת המועדים :גורן ,שלמה  pאברהם ( }331)33עמוד מס 42הה־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

ארעה ישראל  nwrtהמלכה

45

שנאה כמבואר כמס׳ פסחים (קי״ג ב׳) ,אמנם גם ואת אינה שנאה של ממש כי

אם כדי להרתיעו מלשנות בעבירת ולהחזירו בתשובת אגל עכ״ס מתברר מחםפ״ק
שהמצוה ואהבת לרעד כמוך אינה הלה על עוברי עבירת אבל הלאו .לא תשנא
את אמיד בלבבך• הל גם עליהם.
ומה שאמרו במס׳ ממחים שמצור .לשנאתו שנאמר ,יראת ה׳ שנאת רע"

(משלי ה׳)" איו בכוונת הסוגיא להתיר אצלו האיסור של .לא תשנא את אחיך
בלבבך•׳ אע״פ שמקודם שאלו שם על השונא שכתורה .כי תראה חמור שנאך
רובץ תחת משאו" .ומי שריא לממניח והכתיב .לא תשנא את אחיד בלבבך".
אלא דאיכא מהדי דעביד איסורא נולי עלסא נסי טיסני מגי ליה וכר.
יש לומר שגם למסקגא לא הותר לאו זה של לא תשנא אצל עובר עבירת
אלא שפקעה אצלו תקפה של מצות .ואהבת לרעך במוך" במו שמתברר מדברי
• הסט״ק ואם כי מלשון הדמב״ם בסון" חלמת רוצח ושמירת נפש לא נראית שיטה
זו ברורה כל כך .מכל מקום לאתר שבהלכות דעות פ״ו קבע הדמב״ם במפורש,
שלא הזהירה תורה אלא על שבאה שבלב ,ולא הזכיר שם הרגוב״ם כלל הלכה
זו שבאבות דד״ג מס״ז .ולא האמור במם׳ פסחים שאם ראה בו דבר עררה
סצוה לשנאתו׳ משסע שלא פסק הרמב״ם כסוגיא וו .או שמפרש אותה כאופן
אחר .דהיינו שלא באו הז״ל להתיר אצל עוברי עבירה נועץ אלו הגזברים שם
בפסחים את הלאו .לא תשנא"׳ כי אם שמצוה להראות להם גלויי שנאה חיצונית׳
ע״מ להחזירם בתשובה ,ושנאה זו אינה כלולה פלל בלאו .לא תשנא את אחין•

בלבבו* .אבל המצות של .ואהבת לרעד כמוך* אינה הלה עליהם מאחר והיא

מחייבת גלויי אהבה וחיבת ואלו אמורים כלפי עובר עבירת
מצות אהבת ישראל מתחלקת לשתים :אהבה היצרנית .ואהבה פגיסית שבלב.

גם ביחס לפצוח .ואהבת לרעך כמוך" אפשר לומד שמתחלקת היא לשתיים אהבה
גלויה׳ ואהבה פנימית שבלב׳ ולבז אם ני מצות האהבה הגלויה אינה הלה על

עובדי עבירת לדעת המט״ק ,הרי ביחס למצות אהבה הפנימית שבלב חלה היא
גש כלפי עוברי עבירה׳ באשר אפי׳ ריקנין שבד מלאים מצות כרימון( ,מגילה
ר א׳) .מן שנינו :ר״ש בן אלעור אומר העומר על המת בשעת יציאת נשמה
חייב לקרוע ,הא למה זה דומה לס״ת שנשרפת והרי מדובר שם .דלאו אדם בשר
הוא״ כמו שאוקסוה במס׳ שכת בנם' (ק״ר .ב) .ומטעם שכתב שם רש״י :אף
נשמת ישראל הניטלת דומה לו (לס״ת שנשרף) שאין לו ריק בישראל שאץ בו
תורה ומצות* .ולא נתבטלה כליל מצות ואהבת לר״ד כסיד גם כלפי עוברי עבירת
אלא שביהם לגלויי איבד .ושנאה חיצוניים חייבה התורה להראותם כלפי עובדי
עבירת כדי להרתיעם מכד׳ או כדי להזהיר אחדים שלא ילמדו ממעשיהם ולכן
תורת המועדים :גורן ,שלמה בן אברהם ( )33 {)33עמוד מס 43הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה
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כתב הסמ״ק שמצות ואהבת לרינד כמוך איגה קיימת ביחס לעוברי עבירה" אבל
ביהס למצותאו^ך ,פנימית תחולתה גם כלפי עוברי עבירה מישראל שגם דינם של
אלו בספר חורה.
כמובן שאין המדובר בסוגי העבריינים המנויים באבות רר״נ זע״ל כגון
חאפיקורסין והמסיתים והמדיהין וכן המסורות" שעליהם ועל כיוצא בחם אמר
דור כספר תהליס .הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיד אתקוסס תכלית שגאה
שנאתים לאויבים היו ליי (תחלים קל״ט)" הלא הוא אומר (ויקרא י״ט) ואהבת
לר«ד פסון• אני ה׳ — מה סעם כי אני בראתיו ואם עושה מעשה עסד אתה אוהבו
ואם לאו אי אמת אוהבו .ומת שאמרו ביבמות (ב״ב ב׳ ב״ב ד׳ זר) .ונשיא בעמך
לא האוד״ (שמות כ״ב) — בעושה מעשה עטך והאי לאו עושה מעשה עמך.
גם שם מדובר ברשעים גמורים כמו שכתב חרמב״ם בפ״ח מהל׳ ממרים הל׳ י״ב.
ולא בעוברי עבירות סמס .אלא שבטס׳ ב״ס (ט״ח ב׳) מפורש שעל עבירה אחת
בלבד שעבר החוזר נמקה על .שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב"
(עפניה ג׳) נקרא אינו עושח מעשה עמן ומותר לקללו במי שפרע.

אבל כבר הסבירו זאת בתום׳ שם בד״ת ״בעושה״ באמרם :לא מקרי האי
אינו עושה מעשה עמד לעניו שיהא מותר לקללו בחנם בי אם לקללו על חמקה
הזח במי שפרע .וכן צ״ל במה שאמרו במם׳ ב״ק (צ״ר ב׳) וב״ט (ס״ב זר) שעל

עבירת גניבה או מילה נקרא אינו עושה מעשה עמך" שאין זח חל על כל האזהרות
שבתורה שהוזהרנו ביהס שבץ אדם להכירו" כי אם שאין הבנים מחוייבים בכבוד
אביהם באותו מעשה עבירה עצמו להחזיר מפני כבוד אביהם• וכן ביבמות הנ״ל"
אץ הבן פסזר שנולד בעבירת אבץ הייב בכבוד אביו כל שלא עשה אביו חשובה
על כך .אבל אץ עבירה אחת ואפי׳ עבירות רבות קובעות אותו כאינו עושח
מעשה ענוד לכל התורה כולה .כל שאינו נכלל בסוג העבריינים המנויים באבות
דר״ג הנ״ל" וכל שלא נעשה ע״י כן* מומר עפ״י דין.
לפי האמור כאן תתישב השמטת הרמב״ם בהלכות דעות את החלפה שבמס׳

פסחים שאמ ראהו עובר עבירה מצוה לשנאתו" ולא הביאה במקומה כי אם בהל׳
רוצה ושמירת נפש .משוס שאין הלכה זו ספקיעה את האיסור של לא תשנא את

אחין• בלבבך .כמו שכתב הסמ״ק ששנאה שבלב לא הותרה גם אצל עובדי
עבירה .ועל שנאה שבגלוי אץ איסור זה חל כלל.
מצות אהבת ישראל שבלב חלה גס על עוכרי עבירה.

גם ביחס למצות עשה .ואהבת לרעד כסוד"" אס כי לכאורה לדעת חסמ״ק
פוקעה מצוה זו אצל עוברי עבירה כמו שביארנו .יתכן לרעת תרמב״ם שגם
מצוד ,זו כוללת בעיקרה האהבה שבלב" כמו שמצינו במדרש קהלת רבה פ״א
תורת המועדים :גורן ,שלמה  pאברהם ( )Hi}33עמיד מס 44הזדפס «3״י «> juddצר
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ט״ז (ל״ח) על הפסוק "דברתי אני עם לכי" שהילד וממה את כל תפקידי הלב
שבתורה׳ וביניהן :הלב אוהב שנאמר ,ואהבת את ה׳ אלהיד בכל
לבבך (דברים ו׳) .חלב שונא שנא׳ ,לא תשנא את אחיד בלבבך (ויקרא י״ס).
הרי שהמדרש מיחס את האהבה ללב כשם שהשנאה מתיחסת״ללגג וממילא
מסתבר שכמו שאצל שנאה עיקר האיסור היא השנאה שבלב׳ כד ביחם למצות
האהבה .עיקרה ומקורה ג״כ בלב.

ואהבה זו שבלב הייבת לפעם נם כלפי עוברי עבירה כשם ששנאת
הלב אסורה כלפיהם לדעת הסמ״ק והדמב״ם• אלא שכדי להרתיע אותם׳ ולהזהיר
אחרים מפניהם חייבים לגלות כלפיהם בפומבי גלויי שנאה והתרחקות בתור
אמצעי תוכחה ועונש חברתי כשאר העונשין שבתורה .שאינם צריכים לפגוע
ברגשי האהבה הפנימיים לכל אדם מישראל .כשם שעונשי הקב״ה אץ בהא
משום גלויי שנאה שמימית כיסי הנענש ,אדרבה כחוב "כי אח אשר יאהב ה׳

יוכיח"( ,משלי ג׳) .הרי שהתוכחה יהאחבה חופפים זו עם זו .וכן מציגו במס׳

ערכין (ט״ז ב׳) :אמד ך יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שחרבה פעמים
לקח עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני ר׳ שמעון ברבי .וכל שכן שהוספתי בו
אהבה .לקיים מה שנאמר ,אל תוכח לץ פן ישנאך הוכה לחכם ויאהבך( .משליט׳).
כן ביחס למצות "ואהבת למן■ כמון" מצוותה שבלב לא פוקעת גם אצל
עובר עבירת לכן לא הביא הרמב״ם הלנה זו שבסס׳ פסחים בהל׳ דעות כתנאי
לתחולת מצות .ואהבת לרעך כמוך .ברם כל שיטח זו אינה אלא לדעת הרמב״ם
וסיעתו .אבל מספר החיניד הג״ל מצוד ,ל״ח ברוד שגם האיסור לא תשנא לא
חל אלא על »אחד מכל ישראל הכשרים" .ולא על עוברי עבירת וכבר העיר על כד
במנחת חינוד מנץ לו לבעל החינוך שסוחר לשנא אותם בלב .אלא שנעלם סמנו
דברי הסמ״ק המפורשים חהיסך מבעל החינוך.
דרך מחשבתית אחרת בנושא זח ,אשר גם היא יכולה לישב את שיטת
חרמב״ם ולהאיר באור יקרות של אהבת ישראל את הסוגיא הזאת שמעתי מסי
הגאון הצדיק הראי״ח קוק זצ״ל בהיותינו בצוותא על הד הכרמל לפני כ״ס
שנים שאמר בנושא זה לאור דברי חתום׳ במס׳ פסחים הנ״ל שכתבו
כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו דכחיב כמים הפגים לפנים
וגו׳ .שכוונתם כי התורה לא התירה גם כלפי עובר עבירה את האיסור
של לא תשנא את אחיד בלבבך ולא פטרה אותנו ממצות ואהבת לרעך כמוך
גם כלפיו אלא שהתורה צותה לשנוא אותו על העבידה ובמסגרת העבירה
מצוח לשנוא אותו אבל לא יותר מזה ולא הותרה אצלו מצוות חעשה של "ואהבת"
והל״ת של "לא תשנא" ,כי באופן אישי הוא חייב לאהוב כמוהו גם אותו .והנה
מאחר שזה שונא אותו בעד העבירה שעשה ממילא מתעוררת שנאה נגדית מבעל
הורה המועדים־ גורן ,שלמהבו^^ס ( }33 {)33עמוד מס 45הזדפס יג״י תכנת אוצר החכמה
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העבירה לזה שראה אוחו עובר מעבירה לשבת* את מתאמן כגמול על שבאתו
אליו ,כמו שכתוב -כמים הפנים לפגים כו לב האדם לאדם" ,שנאה זו של השני
אליו היא בחכרה שנאה פרטית אשר לא כתורתך ,וממילא מתעודדת גם אעל זה
שראה את חבירו עובר עבירה שנאה פרטית כגמול על שנאתו של השני אליו,
יוצא שלמעשה התעוררה כאן שנאה פרטית שלא בגבול המותר והמצור ,על
פי התורה על העבירה של השבי ,ועל זה הזהירה התורה, .מצוה בשונא כדי
לכוף את יצרו׳ הרע ,כי שנאה זו שלא בגבול העבירה אינה כדין ויש לעוקרה
מן השורש ,לכן נם כשעומד לפגי פריקה מאוהב וטעינה לשונא מצות בשונא

כדי לבון• את יצרו.
השנאה כלפי החטא טצוה ,כלפי החוטא

wat

j

על פי פלל זד .פירש מה הרב ז״ל את דברי הברייתא בברכות כ״ת □

,שמעון הפקולי מסדיר י״ח ברפות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנת אמר לחם
רי׳ג לחכמים כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים ז עמד שמואל הקטן
ותקנה״ וכר .ושאל :מדוע התקשו בתקון ברכת המינים יותר מאשר בתקון הנוסח
של כל י״ח הברכות׳ ומדוע היה צורך בשמואל הקטן דוקא שיתקין ברכה זוז
ואמר חגרא״ה קוק זצ״ל :מאחד ולפי התורה יש לשנוא את המינים על
העבירות שעברו בתוך גבול מסויים שקבעה התורה .ע״י זה התעוררה אצלם
שנאה נגדית כגמול לשנאתנו אליהם .וכגמול שבאה פרטית זו שלחם אלינו
התעוררה בינם לבין החכמים שנאה פרטית כמו שכתבו בתוס׳ ה:״ל .וכשבאו
לתקן ברכת המינים היה השש שבברכה זו יכניסו לא רק את השנאה המותרת
על פי התורה אשר גצטוינו עלית כי אם גם את השנאה הפרטית שלבי .ודבר
זה לא יתכן כי נעבור על זה על מצות אהבת־ישראל ועל ,לא תשנא" .ולבה
חיה צורך בשמואל הקטן ,שאמר באבות פ״ד משנה כ״ד ,שמואל הקטן אומר
בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן ידאה ה׳ וגר" .והרי גם שם
לא בשנאה האסורה הכתוב מדבר .שעליה אין זקוקים לפסוק זה ולמאמדו של
שמואל הקטן ,כי ,לא תשנא את אחז בלבבך" כתיב .אלא בשנאה המותרת כמו
ששנינו בפסחים .ואף על פי כן הזהיר אותנו שמואל הקטן על כך שגדע את
גבול השנאה המותרת על פי הדין ,ולמנוע אח השנאה האישית המתעוררת מזת
לפן רק הוא יכול לתקן את ברכת המינים .כי רק הוא היה מסוגל לקבוע מרה
לרוחו .לאהבתו ולשנאתו המותרת והאסורה גם לעובדי העבירה .שגם אותם
מצווים אנו באופן אישי לאהוב ככל איש מישראל ביו צדיקים בין רשעים .במיוחד
חנלוים אל ה׳ ומאמינים בעקרי הדת כמו שכתב הרמב״ם בסוף הלבות רוצת

ע״כ דברי מרן זצ״ל ודברי פי חכם הן.
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יתכן■ שבעניו זה נחלקו הדעות בתלמוד ברכות (י׳ א׳) ותענית (כ״ג ב׳)
שר״ם התפלל על מנהו בריוני .כי חיכי דליטותח ,ואמרח ליה ברוריא דביתהו:
מאי דעתך משום דכתיב יתמו חטאים ,מי כתיב חוטאים חטאים כתיב וכר .אלא
בעי רחמי עלויחו דלהדרו במשובה ורשעים עוד אינם .ולדעתה של ברוריא

המקובלת לבסוף בתלמוד יש לשנא את החטא ולא את החוטא ויוצא איפוא
משיטה זו שגם כלפי סוגי עוברי העבירה הגרועים ביותר סע? הבריונים הנזכרים
בתלמוד לא נפקע האיסור של לא תשנא אח אחיד בלבבך ,כי השנאה שהיא מעוה

מן מתודה עריכה להיות מופנית אך ודק כלפי החטא ולא כלפי האנשים.
ואס כי מלשון הרמב״ם נראה שהוא חולק על דברי התום׳ הג״ל .שעד
כאן לא חייב לטעון ולפרוק עם בעל העבידה .אלא כדי שלא יניזזנו נוטה למות,

שמא ישהה בשביל ממונו ויבוא לידי סכנה .והתורה הקפידה על נפשות ישראל
ב? רשעים בין עריקים וכר .ולפי דברי התום׳ יש בזד .לכוף את יערו מכל מסוס
הרי גם הרמב״ם כתב בהלכה הקודמת כן לפוף את יערו הרע .ווש
לשאול ממנו עליו ,לס יש גם בדבריו לפרש כדברי חתום׳ ולומר שבהעלת
נפשו של השונא יש כדי לכוף את יעדנו הרע ועל זח אנו סעודים גם כלפי עוברי
העבירה.
נסעאנו למדים מזה׳ הטעם מדוע השמיט חרמב״ם כהל׳ דעות כשעוסק
בעקרי הדינים של מעוות אהבת ישראל ולא תשנא את אחיך בלבבך .את ההלכה
—ביחם לעוכרי עבירה׳ משום שלמעשה נס כלפיהם מעורים אנו על אהבתם והוזהרנו
על שנאתם ,אלא שמר■ שנוגע בעונש בגבול העבידה׳ מעוזים אנו לשנוא לסי
הגבול הסותר כעד עבירה זו ,אבל משום פנים ואופן אסור לנו לשנוא א^תם

שנאה אישית או למעלה מגבול המותר ,ובכדי להתגבר על כך חייבים אנו

להתחזק כמעוד ,זו ביהס לכל ישראל כדי שלא נכשל ביסוד היסודות של מעוות
התודה ,בסערות אהבת ישראל.
שני סוגי מעוזה ואזהרות :אלו החייבות *השתרש נהנתה נפשית,

זאיר שקיומן כעז התורה.
ונראים הדברים שכל מעוות התורה מתחלקות לשני סוגים :מעוות ואזהרות
אשר מוטלות עלינו קיוסן המעש* לעתים מזומנות או באופו תסירי .אבל אינן
מחוות תכונות ומדות של הנפש ,רק חייבים אנו לעשותן ליי הסעודי בחזרה
ומסודר -כגון שופר לולב ועיעית ,וכן אזהתח שבתורה שקיומן המעשי הוא תכלית
המעות .וישנן מעות אשר לבז■ מעשייתן שנעטויגו בתורה .הרי הן סחייבות קביעת
פרותינו ותכונותינו לפי מעוות אלו ,ונפשנו חייבת להיות מושרשת ממרת המעוות
תורת המועדים ־ גורן ,שלמה  pאברהם ( )33 ()33עמוד מס 47הודפס ע״י הכגה אוצר החכמה
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הללו ,שהמצוות המעשיות הנובעות מהו תעשינה מתוך תכונות הנפש המחייבת
בפנימיותה לפעול בדרכי המצווה
מצות אהבת ישראל כלולה בסוג השני של המצוות כי לבד מפעולות
והתנהגויות מעשיות שמצוו! זו מחייבת בכל מיני שסהים שבץ אדם לחבירו,
הרי מחייבת מצוה זו קביעה והשרשת תכונה כוללת של אהבת ישראל בנפשנו,
וכל פעולותינו והתנחגותנו חייבות לשאוב אח חיותן ממרת הנפש שבנו לקיום
מצוד .זו .לכן ,גם בסקרים של עוברי עבירה ,אמנם קיימים סייגים ביחסינו אליהם
מבהינה מעשית ועניגיוב אבל תכונת הנפש שלנו המושרשת באהבת ישראל
הייבת להשתרע גם עליהם ללא קץ ,וללא גבול ,ובזה אנו נבחן אם הצלחנו
להשריש בנו את אהבת ישראל מבחינה נפשית .בזה גנוז סוד המאמר של חכמינו
ז״ל ושל חרמב״ם ב״אוהב לסדוק ושונא לטעון ,מצוח בשונא כדי לכוף את
יצרו הרע" .כלומר על אף רצוננו להסתייג טמנו על שעבר עבירה בזדון ,בכל
זאת הנפש חייבת לעורר אהבה גם ביחס אליו ואסור לפתח בנו מדת שנאה לאף

אדם מישראל.
והנה לסי דעת הרמב״ם בחל׳ אבל סי״ד הלכה א׳ כלולות כל מצוות
גמילות״חסדים שבץ אדם לחבירו כגון ביקור חולים .נחום אבלים .הכנסת כלה,
והוצאת המת וכיו״ב ,במצוה זו של ואהבת לרעך כמוך שפירושה. :כל הדברים
שאתה רוצה שיעשו אותם לד אחדים — עשה אתח אותן לאחיך בתורה ובמצוות".
וכן כתב הרמב״ם בספר המצוות שרש שגי שהשיג על שאר מוני המצוות
שהכלילו מצוות גמילות חסדים ביקוד הולים .נחום אבלים וכיוצ״ב בץ תרי״ג
המצוות שלחם .וכתב חרמב״ם עליהם ולא ידעו כי אלו הפעולות כלם ודומים
להם נכנסות תמת מצות אהת סכל המצות הכתובות בתורה בבאור והוא אמרו
ית׳ ואהבת לרעך כמוך .עכ״ל .לא רק המנויים לעיל .אלא כל סגיעח בהבירו

מהווה יחד עם העכירה גם פגיעה במצוות .ואהבת לרעך כמוך" לדעת הרמב״ם

וסיעתו .למדות שביחס ללאו של לא תשנא אח אחיך בלבבך אץ הדבר  pכמו
שכתב הרמב״ם בחל׳ דעות פ״ו חל״ח .וכן משסע מספר החינוך שבכל חאוסנים
הוא עובד על עשה .ואהבת" .לכן מחוה מצוד ,זו .של אהבת ישראל כלל גדול
יסוד ושרש אמונת ישראל כי כל תורתנו מושתתת על הקשר מנצחי העילאי
שבץ אהבת ה׳ לאהבת ישראל.
וחנה במצות אהבת ה׳ כתב חדמב״ם בס״ב מחל׳ דעות הל״ב :והיאך
היא חדרך לאהבתו ויראתו ז בשעה שיתבונן מאדם במעשיו וברואיו חנסלאים
הגדולים ויראה מחן חכמתו שאץ לח ערך ולא קץ ,מיד הוא אוהב ומשבת
ומפאר ומתאוה תאוח גדולת לידע השם הגדול וכו׳ .ויש לומד לפי דבריו שאהבת

מבריות היא דרגה לאהבה »׳.
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וכבר כתב שם ההסרש שיש שני סוגי אהבה׳ האחת בשביל מוכת הנאה

והסד שיגיע לאוהב מהנאהב ,כסז אהבת עבדי המלך ואהבת האיש לאשת׳ והשני
הוא כשיראה אדם דבר נאה וייטב בעיניו ויאהב ויתאוה לו וכשיגיע לו תהיה
לנטשו שממה גדולה .והאהבה הראשונה היא התלויה בדבר .והאהבה השניה
היא .האפיתית•
ונראה הדבר כי סבות אהבת ישראל כלולה בסוג האהבה האמיתית אלא
שישנו הגדל עקרוני ביניהם כי כאז כתוב ,ואהבת לרעו כסוד׳ ז״א לחוס על
כבוד חבידו ועל סטונו כאשר הס 9ל כבוד עבטו ועל מסון עצמו ותו לא .ובבד
כתבו בתום׳ בסנהדרין מ״ד .א׳ שלדעת ר״ע בב״ם ס״ב סובא כתורת פהנים פ״ה
בעניו שנים שהיו מהלב? בדרך וביד אתר ממם קיתון של סיס אם שותק
שניהם — מתים׳ ואם שותה אהד מהן — מגיע לישוב ,ובא ד׳ע זליסד על זה והי
אחיד עמד ,הייך קורם? לחיי הבידך לא יתכן לקיים סבוה זו של ואהבה לרעד

כסיד בחיים פאחר שחייך קודפיז; לס פירשו התום׳ את דברי רב נהסן
ואהבת לרעל כמון■ — ברור לו מיתה יפה׳ שרק בפיתה אפשר לקיים
סבוה זו .אולם שאר הפוסקים חולקים על דברי חתום׳ הללו ,שמדי הביאו
לפצוח זו׳ כיסוד טלל של כל מבוות התורה שבין אדם להבירו .ובדוד שאין
הנדון של התוס׳ רוסה לראיה כלל ,כי מתורה לא בוהה על כל אחד מישראל
־ בטבור .זו לחלק את כל כספו והונו בין כלל ישראל ,שחרי התורה זיכתה לכל
אהד בשלו וגם לצדקה יש שיעוד עד כפר .הוא חייב לבזבז משלו .ולעניו זד.
ישנו ססוק אהד "והי אחיך עמך" (ויקרא נ״ה) ,שבזה גהלקו בב״ם ובתורת
כתנים מ פטורה ור״ע בשנים שחיו סחלב? בדרך .כי שם הדבר נוגע להצלת נפש
השני ע״י ממונו והשיקול הוא אהר׳ אבל סבות אהבת ישראל היא לאהוב את

השני ואת מטנו כנפשו ובממונו ואין המדובר כאן ל&סור את שלו לשני.
האס ואמנת <דעך כפיך משמעותה

u

השואה כממון ז

כן משמע מפירוש הדמב״ן על התורה בפרשת קדושים ,שכתב :וטעם
ואהבת לרעך כמון* הפלגה ,ט לא יקבל לב האדם שיאהוב את הבית כאהבתו
את נפשו .ועוד שכבר בא ר״ע ולמד חייך קודמיו לחיי חבית* .אלא צותה חתורה

שיאהב חבית בבל מנין כאשר יאהב את נפשו בכל  awnזיתט בעבור שלא
אמר ואהבת את רעד כסוד׳ והשוה אותם במלת לרעד׳ וכן ואהבת לו כמון• דגר.
שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו ט פעמים שיאהב אדם את רעהו
בדברים ידועים .להיטיט בעושר ולא בחכמה .וכיוצא בוזז׳ ואם יהיה אוהבו
בכל יחפוץ שיזכה דעהו האהוב לו בעושר ומכסים וכבוד ובדעת ובחכמה ולא
שישוה אליו וכר .וצוה מכתוב שלא תהיה פחיתת הקנאה הזאת בלבו אבל יאהב
תודת המועדים ־ גורן ,שלמה
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ברכוה הטובה והכירו כאשר אדם ערשה לנפשי ולא יחן שיצורים באהבה וכר.
הרי מפורש בדבריו שאץ מכוונת מצרה מ■ להתחלק צם הבידו בטה שיש לו,
כי אם שיאהוב את הבירו ופל מה שיש לו כאילו את עצמו ושלו.

נרם ממה שכתב הרטב״ם בפ״ה מהל׳ מתנות עניים הל״י לצנץ פדיון
שבויים׳ שחטעלים צעיו מזה צובר בין שאר האזהרות והמצוות גם צל מנוה
זו ואהבת לרעך נמוך ,משפע קצת שכוונת מצוה זו גם למסור מממונו להכירו

לצורך ה^^לא רק לאהוב את הבית ומה שיש לו מכבר .אבל יש לחלק 3ץ
מצות הצלה בגון פדיון שבויים וכיוצ״ב לבץ הלוקה ממון ורכוש שלא לצורך

הצלת הייו של השני ,שכל הכריך צם הצלת הייו בכל האמצעים נכלל בגדרי
מצוה זו .אלא שא״ב שוב יקשה צל דברי ר״ע שדרש חייך קודמיו ,הלא גם
מדובר בהצלת נפשות ,ושורת הדין מחייבת שיתחלק צם השני שוה בשוה ,כדי
לקיים ואהבת לרעך כמוך .ולא צוד אלא שמהרמב״ם במי״ד מהל׳ אבלות ה״א
משמע שכל הפצות הכלולות בגמילות חסדים הרי חן בכלל ואהבת לרצד כמוך.
אולם אם נדייק בלשונו שם נווכח שאינו כולל שם במצוה זו אלא מצות גמילות
הסדים שבגופו צאץ בהם משום מתן צדקה .וכן נראזז מלשונו נספר המצות
בשדש ב׳ הנ״ל .אבל מפדיון שבויים קצת קשה .ויש לישבו רק עס״י הסברת
חדמב״ן הנ״ל שכמוך לאו דוקא ואץ זה אלא דרך הפלגה .ולת כל שנשקפת גם לו
סכנה דרש ר״ע זויץ• קודמץ .ואצ״ם שככב הרמב״ם בס״זז מהל׳ מתנות עניים הל״י
לעניו פדיון שבויים שהפעלים עיניו מזה צובר פץ שאר האזהרות והמצוות «
צל מצוד .זו ואהבת לרעך כמוך .בבל זאת אין זה שורש המצוה וצצמותה כי אם
צ״י אי פעולות אלו מתגלה חוסר האהבה .אמנם יש צוד לדון בהרחבה בהלכה
זו של מחלוקת ביו פטורה ור״ע והיא נדונה במאמר -הפעלת הוקי התורה במלחמת

החשמונאים*.
הבדל כין צגי סוגי אהבה :אהבה צייאה ואהבה המאה

והנה לפי דעתי ישגו הבדל עקרוני במצות אהבת ה׳ ואהבת ישראל ,למרות
ששתיהן כלולות באהבה האמיתית שכתב המפרש צל הרמב״גג
ההבדל הוא בזת .שישנה אהבה עילאית ואהבה התאית .והבחינה מה היא
אהבה עילאית ומה היא תתאיח היא בזאת :כל אהבה עילאית רצונו של האוהב
הוא להתקרב לנאהב ולהתבטל אליו כי הוא רואה ומרגיש אח גדלותו של הנאהב
ואת אפסותו הוא ,פן הוא ניהס לאהבת הכמים וגדולים ,ובן הוא בפסגת האהבה
שזעו חייבים להגיע אליה באחבת ח׳ .כלומר ביטול היש הגמור שלנו בפני היש
האמיתי של אדון 3ל .ואהבה תתאית היא כשרצוגו של האוהב לקרב את הנאהב
תורת המועדים :גורן ,שלמה בן אברהם ( }331)33עמוד מס 50מודפס ע״י תכנת אוצר וזחנמוז
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אהבת ישראל להור ההלכה

S3

אל עצמו׳ ולבטלו אליו׳ ולא שהוא יתבטל בקרבתו לזולת זוהי אמבה שאימן
אמיתית ופסולה מעיקרה.

ומנח מצות אהבת ישראל מאחר שחמצוה היא "כמוך" ולא יותר׳ היא

אהבת ביניים לא כאהבת ה׳ העילאית ביותר שחייבת להיות ביטולינו הגמור
”לפניו יתברך׳ ולא ביטולו הגמור של הזולת לפנינו כאחבה תתאית .אלא אחרות

ושלימות הדדית .אהבה זו היא על הגבול בין אהבה עילאית לאהבה התאיות

אולם מצרה זו היא דרגה בסולם העליה לאהבה העילאית לאהבת זד ואשרי סי

שזוכה ל!4
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תנועת כני עליה
תנ ועת בני עליה פתחה את ש עריה ל כלל הצבור לתחרות כתיבת מאמרים
בנו שאים בהם ה תורה עוסקת כגון בעת שעוסקים ב״אהבת רעים" כיצד ואיך
יש לא הוב חברים במה זה מ תבטא מה גודל החשיבות ודרכי פעולה להרבות
א הבה בין חברים הת פרסמו מודעות ברחבי הארץ על תחרות בכתיבת
מא מרים העוסקים בענין א הבת רעים ופרסים למובחרים שביניהם  -בכדי
להע לות את רמת המ ודעות בנושא בקרב בלל הצבור.
תנ ועת בני עליה פ ועלת להח דרת עומק ומהות למוד המוסר בקרב בני
הישיבות כ אשר כולם ל ומדים נ ושא אחד כגון חובת הלבבות שער הבטחון או
שער ייחוד המעשה ,שלא ל עבוד ולרצות את האנשים מסביבך אלא לעשות
את ה מוטל עליך ב צורה מו שלמת באשר הבחורים לומדים את כל הנושא
מת חילתו ועד סופו הר״ז ה שפעה ארובת טווח לה סתכלות נכונה כאשר החיים
יזמנו ל הם בעתיד מאו רעות א שר יש להפעיל שקול דעת מהיר בכדי להכריע
בהם.
פרויקט זה מתחלק ל שלוש מחלקות .מחלקה א׳  -בבי הישיבות הגדולות
ל ומדים ספרי מוסר הע וסקים ב ערכים גבוהים ומוגדרים כאשד יש עליהם גם
שא לות עיוניות המ עלות א צל הלומדים את רמת הלמידה וההשקעה.
מ חלקה ב׳  -בני הישיבות הקטנות אשר אין בכוחם לעסוק בדברים
גבוהים ע יקר ה פעולה היא ל למד אותם שיש נושא מרכזי ביהדות שהוא לימוד
ה מוסר ,והם לומדים ספרים קלים העוסקים בלמוד התורה או אורחות צדיקים
להג ברת הידיעות ה מוסריות ו ללא הכוונה ל עבודה עצמית ישירה.
מ חלקה ג׳  -אב רכים ו כלל הציבור אשר מתעסקים בנושאים נבחרים בנ״ל
ל עומק ה אדם ולרוחב ה עולם.

עליית כיח חנני׳ה
אבן היסוד בר שת הכו ללים ״עליית בית חנניה״ יר ושלים  -מודיעין ע ילית,
היא ל גדל תל מידי חכמים מחנכים ו מנהיגים א שר הנהגו תיהם ומי דותיהם
ב רמה מו סרית ג בוהה ביותר .ואף כי ה רמה הלמ ודית של האב רכים נחשבת
ב שורה ר אש ונה של היושבים במ מלכת הת ורה בעלי כש רונות ובעלי ידע
נרחב .ו בדרך כ לל במ קומות כ אלה ישנה ס כנה לתח רות וק נאה רח״ל ,י ודעים
באי שערי בית מדר שנו כי ה עיקר בלמוד הת ורה הוא שינוי מהותי של ה אדם
ו הליכותיו ,ואין מ טר תה קיום הפרטים ה טכניים ו ההלכ תיים כי מה חפץ לד׳
 בדק דוקי הל כות וה וספת חומרות אם ה אדם עצמו אינו אדם.דדך חעליח המיוחדת
הע מדת נו שאים מ פורסמים ומקובלים ד וגמת אמת ,עין טובה ,תוכחה,
אמונה ,א הבת ה ריע .ו העמ דתם אל מול מ אור עות החיים ,בי הרי פעמים מצוה
לשקר .ו פעמים תוכ חה מביאה לה לבנת פנים .כמו כן ב רור הכוחות הפנימיים
ה מונעים מה אדם עין טובה ו אהבת ה ריע בכל מצב ולבל אדם.
קבלנו את הסכ מתו של גדול המשגיחים הגאון ה צדיק הרב שלמה וולבה
זצ״ל ליחד סדרי מ וסר שלא בדרך המק ובלת ב סדרי ה מוסר בישיבות היינו נבון
עצוב מעיל וכובע ,א לא בדרך חיונית ועיונית בברור ה דברים בין חברי הכ ולל
ודוויותיהם האי שיות בע ומדם בפני מצבים מש תנים כך שבל א ברך בתורו מוסר
ועד על ה נושא מ תוך גסיונו האישי תוך מו באות מ מעשי הא בות ו האמו ראים
ו מאמרי חז״ל המ פוזרים בש״ס.

בהו דאה להשי״ת עומדים אנו בפתח קובץ העליה חלק ד׳ המאגד בתוכו
מא מרים מאת גאוני וחכמי ה מוסר זצ״ל .ובנוסף את טובי ה מאמרים שנתקבלו
במע רכת במסגרת "מה ולב" בזמן קיץ תש״ע .בעניין "אהבת רעים"

כיבודי חעליח
ב״ה ,במשך עש רות שנים זכינו ויצאו מבית מ דרשנו עש רות רבנים ו ראשי
ישיבות מ פורסמים א שר קנו בלבם מדוח טובות והתנה גויות נאצ לות ואצ ילות,
והננו לה עיד כי ידעו באי שערי בית מ דרשנו כי בלא זה אין להם מקום ועל כן
אפילו אלו ה מופלגים בכש רונות ו ידיעות ע צומות באם לא עמדו ב אמות
 :. -.המוסר הג בוהות נפלטו מכ תלי בית המ דרש.

שלחפת לימוד המוסר פסטה כאס כשדה קוצים כחסתתפוח עסדוח ישיבוה
ומאות רכות של כהורים ואכדפים.
יהי רצון כי חפץ ח׳ בידינו יצלח והשדה שכינה במעשה ידינו
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תנועת כני עליה
תנ ועת בני עליה פתחה את ש עריה ל כלל הצבור לתחרות כתיבת מאמרים
בנו שאים בהם ה תורה עוסקת כגון בעת שעוסקים ב״אהבת רעים" כיצד ואיך
יש לא הוב חברים במה זה מ תבטא מה גודל החשיבות ודרכי פעולה להרבות
א הבה בין חברים הת פרסמו מודעות ברחבי הארץ על תחרות בכתיבת
מא מרים העוסקים בענין א הבת רעים ופרסים למובחרים שביניהם  -בכדי
להע לות את רמת המ ודעות בנושא בקרב בלל הצבור.
תנ ועת בני עליה פ ועלת להח דרת עומק ומהות למוד המוסר בקרב בני
הישיבות כ אשר כולם ל ומדים נ ושא אחד כגון חובת הלבבות שער הבטחון או
שער ייחוד המעשה ,שלא ל עבוד ולרצות את האנשים מסביבך אלא לעשות
את ה מוטל עליך ב צורה מו שלמת באשר הבחורים לומדים את כל הנושא
מת חילתו ועד סופו הר״ז ה שפעה ארובת טווח לה סתכלות נכונה כאשר החיים
יזמנו ל הם בעתיד מאו רעות א שר יש להפעיל שקול דעת מהיר בכדי להכריע
בהם.
פרויקט זה מתחלק ל שלוש מחלקות .מחלקה א׳  -בבי הישיבות הגדולות
ל ומדים ספרי מוסר הע וסקים ב ערכים גבוהים ומוגדרים כאשד יש עליהם גם
שא לות עיוניות המ עלות א צל הלומדים את רמת הלמידה וההשקעה.
מ חלקה ב׳  -בני הישיבות הקטנות אשר אין בכוחם לעסוק בדברים
גבוהים ע יקר ה פעולה היא ל למד אותם שיש נושא מרכזי ביהדות שהוא לימוד
ה מוסר ,והם לומדים ספרים קלים העוסקים בלמוד התורה או אורחות צדיקים
להג ברת הידיעות ה מוסריות ו ללא הכוונה ל עבודה עצמית ישירה.
מ חלקה ג׳  -אב רכים ו כלל הציבור אשר מתעסקים בנושאים נבחרים בנ״ל
ל עומק ה אדם ולרוחב ה עולם.

עליית כיח חנני׳ה
אבן היסוד בר שת הכו ללים ״עליית בית חנניה״ יר ושלים  -מודיעין ע ילית,
היא ל גדל תל מידי חכמים מחנכים ו מנהיגים א שר הנהגו תיהם ומי דותיהם
ב רמה מו סרית ג בוהה ביותר .ואף כי ה רמה הלמ ודית של האב רכים נחשבת
ב שורה ר אש ונה של היושבים במ מלכת הת ורה בעלי כש רונות ובעלי ידע
נרחב .ו בדרך כ לל במ קומות כ אלה ישנה ס כנה לתח רות וק נאה רח״ל ,י ודעים
באי שערי בית מדר שנו כי ה עיקר בלמוד הת ורה הוא שינוי מהותי של ה אדם
ו הליכותיו ,ואין מ טר תה קיום הפרטים ה טכניים ו ההלכ תיים כי מה חפץ לד׳
 בדק דוקי הל כות וה וספת חומרות אם ה אדם עצמו אינו אדם.דדך חעליח המיוחדת
הע מדת נו שאים מ פורסמים ומקובלים ד וגמת אמת ,עין טובה ,תוכחה,
אמונה ,א הבת ה ריע .ו העמ דתם אל מול מ אור עות החיים ,בי הרי פעמים מצוה
לשקר .ו פעמים תוכ חה מביאה לה לבנת פנים .כמו כן ב רור הכוחות הפנימיים
ה מונעים מה אדם עין טובה ו אהבת ה ריע בכל מצב ולבל אדם.
קבלנו את הסכ מתו של גדול המשגיחים הגאון ה צדיק הרב שלמה וולבה
זצ״ל ליחד סדרי מ וסר שלא בדרך המק ובלת ב סדרי ה מוסר בישיבות היינו נבון
עצוב מעיל וכובע ,א לא בדרך חיונית ועיונית בברור ה דברים בין חברי הכ ולל
ודוויותיהם האי שיות בע ומדם בפני מצבים מש תנים כך שבל א ברך בתורו מוסר
ועד על ה נושא מ תוך גסיונו האישי תוך מו באות מ מעשי הא בות ו האמו ראים
ו מאמרי חז״ל המ פוזרים בש״ס.

בהו דאה להשי״ת עומדים אנו בפתח קובץ העליה חלק ד׳ המאגד בתוכו
מא מרים מאת גאוני וחכמי ה מוסר זצ״ל .ובנוסף את טובי ה מאמרים שנתקבלו
במע רכת במסגרת "מה ולב" בזמן קיץ תש״ע .בעניין "אהבת רעים"

כיבודי חעליח
ב״ה ,במשך עש רות שנים זכינו ויצאו מבית מ דרשנו עש רות רבנים ו ראשי
ישיבות מ פורסמים א שר קנו בלבם מדוח טובות והתנה גויות נאצ לות ואצ ילות,
והננו לה עיד כי ידעו באי שערי בית מ דרשנו כי בלא זה אין להם מקום ועל כן
אפילו אלו ה מופלגים בכש רונות ו ידיעות ע צומות באם לא עמדו ב אמות
 :. -.המוסר הג בוהות נפלטו מכ תלי בית המ דרש.

שלחפת לימוד המוסר פסטה כאס כשדה קוצים כחסתתפוח עסדוח ישיבוה
ומאות רכות של כהורים ואכדפים.
יהי רצון כי חפץ ח׳ בידינו יצלח והשדה שכינה במעשה ידינו
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הגאון רבי של מה וול בה ז צ״ל | חכרו ש לא דם .................. .................... .......

תוכן העלמם

—...לב

א .הכנה לפר ידה מח בירו  -כ הכנה ל תפ ילה
מ צלם אל קים  -הש ראת שכינה

ה גאון רבי שמ חה זי סל זיו ז צ״ל | הס בא מ קע לם | קול קורא -------------

—~ ~ -. ~ ......י א

ב פר יד ה־ גילוי שכינה
ד .אה בת הב ריות ־ הור דת שכינה לארץ

ה גאון רבי שמ חה זי סל זיו ז צ״ל | הס בא מ קע לם | דעלך מ י לח ברך לא ת עכיר

— — " ^ יג
הגאון דכי של מה ו ענ יה ש ליט ״א | ר אש י שי ב ת על יית חנניה ,ונ שיא א רגון בני ע ליה

א .ה עט דת ה תורה על יסוד א חד
מ אמר אה בת הרע

 .......... ....................................... ................................. - ---- --------- -לו

□ י סוד חיי הא דם ־ אה בת הבר יות
ה תמי הות המ פור סמ ות כמ צוות וא הבת לר עך כ מוך

ג יסוד ה תורה טו בת הא דם

תכל יתה ו שורשה של מ צוות אה בת רעים
דכיגו י שר אל מא יר ה כהן מ דא דין זע״׳ל | הח פץ חי ים

הדרכים ב אופן ק יומה של מצ ות אה בת רעים

כיאור עניו אה בת רעים מכ סן נעלה ,וממ ילא לא יבא לידי לשון הרע

יבואר הצורך וה הכרח לא הבה כפו על ל כל א חד ואחד
דרכי ק ניית מדד .נשגבה זו של ו אה בת לרעך כ מוך

א .אה בת רעים בזמן המ שכן
ב .אה בת רעים מ וסי פה ש פע

מצווה זו מ שנה מ הותו של הא דם
88539

=—

הגתינה מו לידה א הבה
הגאון רבי יר וחם ה לוי ל יוו אוו יץ ז צ״ל | מנ הל רו חני י שי בת מ יר | סוד ה אח דות ש בלב —ית
א .לב  -מ שם הקי דכה בין יש ראל לק ב״ה
נג לב ־ מ קום הקי רכה כץ א דם ל חכ ירו
כ י סוד הת ורה א חד ות

ה רח בת האני ו אה בת עצמו
הנתינה היא ה רח בת אח עצמנו
אה בת יש ראל הג דולה ביותר נמ צאת אצל ג דולי ישראל

1

מדן רה״יי ה גאון דבי א דיה פי נקל של יט ״א ר א ש יש יבת מיר ברבפלד

ד .רו חניות היא מצי אות של א חד ות
ה .א יחוד הנפ שות  -מצי אות מ מש

א .הרג שת ה לב הוא עיקר לבין א דם למ קום ולבין אדם לחברו

ו .ו אה בת ל רעך כמוך■ ממ ש

□ ת וכ חת יוסף ל אחיו על צעד א ביהם

ה גאוה׳יע רבי אב רהם גרודז־ינסקי זצי׳ל | מנ הל רו חני י שי בת ס לב וד קא  /לי טא

ב כ שיבא הקב״ה יוכיח כל א חד ו אחד על אט ימ ות ליבו
ד .נתן עיניו ולבו ל היות מיצר עליהם ב תפ יל תו

אה בת ה כריות _ __ ___ —  ............................. ... .... ... ...............— .................................כד
ה גאון דבי חי ים ש טז אל כיץ ז צ״ל | ר א ש י שי בת מ יר | אוהב את הבריות ומקרבן לתורה — מ

ה .נפש רשע א ותה רע
ו .כאיש א חד ב לב א חד
ז .אוי לנו מיום הדין

א .קנ את וד שייכת ל אה בת הבר יות
ב .קירוב לת ורה ע״י אה בת הבר יות

הרה״ג רבי אפ רים צ מל ש ליט ״א | מ רא שי י ש יב ת אור ש מח | אל תמנע טוב מבעליו ___ נו

ג ה רח קת הב ריות ־ כ מ ה ל דור ות

א .ה אדם וגופו וממונו א חד הם

ד .אה בת ה כריות תנאי לר חק

נג הא דם ב עלים על טו כת הגאה

ה .הנ הגת הפ ב״ה  -גילוי אה בה כ זמן דיו

ג .הא דם משו עבד לוזכירו
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תוכן העלמם

—...לב

א .הכנה לפר ידה מח בירו  -כ הכנה ל תפ ילה
מ צלם אל קים  -הש ראת שכינה

ה גאון רבי שמ חה זי סל זיו ז צ״ל | הס בא מ קע לם | קול קורא -------------

—~ ~ -. ~ ......י א

ב פר יד ה־ גילוי שכינה
ד .אה בת הב ריות ־ הור דת שכינה לארץ

ה גאון רבי שמ חה זי סל זיו ז צ״ל | הס בא מ קע לם | דעלך מ י לח ברך לא ת עכיר

— — " ^ יג
הגאון דכי של מה ו ענ יה ש ליט ״א | ר אש י שי ב ת על יית חנניה ,ונ שיא א רגון בני ע ליה

א .ה עט דת ה תורה על יסוד א חד
מ אמר אה בת הרע

 .......... ....................................... ................................. - ---- --------- -לו

□ י סוד חיי הא דם ־ אה בת הבר יות
ה תמי הות המ פור סמ ות כמ צוות וא הבת לר עך כ מוך

ג יסוד ה תורה טו בת הא דם

תכל יתה ו שורשה של מ צוות אה בת רעים
דכיגו י שר אל מא יר ה כהן מ דא דין זע״׳ל | הח פץ חי ים

הדרכים ב אופן ק יומה של מצ ות אה בת רעים

כיאור עניו אה בת רעים מכ סן נעלה ,וממ ילא לא יבא לידי לשון הרע

יבואר הצורך וה הכרח לא הבה כפו על ל כל א חד ואחד
דרכי ק ניית מדד .נשגבה זו של ו אה בת לרעך כ מוך

א .אה בת רעים בזמן המ שכן
ב .אה בת רעים מ וסי פה ש פע

מצווה זו מ שנה מ הותו של הא דם
88539
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הגתינה מו לידה א הבה
הגאון רבי יר וחם ה לוי ל יוו אוו יץ ז צ״ל | מנ הל רו חני י שי בת מ יר | סוד ה אח דות ש בלב —ית
א .לב  -מ שם הקי דכה בין יש ראל לק ב״ה
נג לב ־ מ קום הקי רכה כץ א דם ל חכ ירו
כ י סוד הת ורה א חד ות

ה רח בת האני ו אה בת עצמו
הנתינה היא ה רח בת אח עצמנו
אה בת יש ראל הג דולה ביותר נמ צאת אצל ג דולי ישראל

1

מדן רה״יי ה גאון דבי א דיה פי נקל של יט ״א ר א ש יש יבת מיר ברבפלד

ד .רו חניות היא מצי אות של א חד ות
ה .א יחוד הנפ שות  -מצי אות מ מש

א .הרג שת ה לב הוא עיקר לבין א דם למ קום ולבין אדם לחברו

ו .ו אה בת ל רעך כמוך■ ממ ש

□ ת וכ חת יוסף ל אחיו על צעד א ביהם

ה גאוה׳יע רבי אב רהם גרודז־ינסקי זצי׳ל | מנ הל רו חני י שי בת ס לב וד קא  /לי טא

ב כ שיבא הקב״ה יוכיח כל א חד ו אחד על אט ימ ות ליבו
ד .נתן עיניו ולבו ל היות מיצר עליהם ב תפ יל תו

אה בת ה כריות _ __ ___ —  ............................. ... .... ... ...............— .................................כד
ה גאון דבי חי ים ש טז אל כיץ ז צ״ל | ר א ש י שי בת מ יר | אוהב את הבריות ומקרבן לתורה — מ

ה .נפש רשע א ותה רע
ו .כאיש א חד ב לב א חד
ז .אוי לנו מיום הדין

א .קנ את וד שייכת ל אה בת הבר יות
ב .קירוב לת ורה ע״י אה בת הבר יות

הרה״ג רבי אפ רים צ מל ש ליט ״א | מ רא שי י ש יב ת אור ש מח | אל תמנע טוב מבעליו ___ נו

ג ה רח קת הב ריות ־ כ מ ה ל דור ות

א .ה אדם וגופו וממונו א חד הם

ד .אה בת ה כריות תנאי לר חק

נג הא דם ב עלים על טו כת הגאה

ה .הנ הגת הפ ב״ה  -גילוי אה בה כ זמן דיו

ג .הא דם משו עבד לוזכירו
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תובןהעגידם

23 38 2

ה

הדה״גרכישלמה אריאלי שליט״א |

הרג אהרון משירו שליטי׳א | ואהבת לרעך -התבונן והבר אתמעלת רעך״~״״^^^.סז

א .לומר ששלום ביניהם

א .המצווה שבלב שבמצוות •ואהבת לרעך

ההנתינה שבאמירת שלום

ב .גדר שנאת החינם

ג .הזהרובככודחברכם

ג .הקושי שבקיום המצווה
ד .מידת האהבה לזולת קיימת בטלנו

הדה׳״גדכי אליהו יודייקיןשליט׳יא

ה .נקלמאודלאהוב אתהזולת

המעכבים בטירות והנהגותלהשתייך ולהשתלםבאהבתרעים .... ........ .............

ו .החיובלהרגיל עצמינולהכיר במעלת זולתנו

א .החובה המוטלת עלינו לתת אתהדעת על מזיווה זו

הרבשלום הוסשליט״א | כללגדול כתורה _________________ _ צ ז

כג האדם מטבעו רואה רק את ערני עזנמו

א• .חסד׳אינורקהטבה אלא התפשטות

גשנותן לכו ודעתולטובתו של רעהו

ב .ההתפשטות שבחסד של אדם

ד .החכם עמל כשלימות הנפש על נטייתרוחו

ג .חסד של ישראל וחסד לאומים
הרב יעקב ועניהשליט״א | חבורתבגיעליה | אהבתהטוב ___________________עא

ד .במוך ,כ אלוהיגואחד איתך ממש

א .׳אהבתרעים׳ נראית כמצווה קשה

ה״ואגוהו־הדדוטהלו

מ אהבתהערב והמועיל ואהבת הטוב

ו .הקרוב קרוב קודם

ג קניין אהבת הטוב

ז .ג $לן^ 8יאי שס9ד

__

ד .אהבת אב לבנו

ח .ואהבת לרעך במוך זהו כלל גדול כתורה

ה .להתחזק כאהבה שאינה תלדהבדבר

ט .האופן להשתייך למהלך זה לפי ערכינו -ברוחניות איןנפרדים אלא אחדות גמורה

ו .ההתרגלותלנתינה ללא תנאים

י .התורה והמצוותמתקיימים רק כמישמתאחד עם בלל ישראל

הרבמאיר ורזגרשליט״א |היציאהמעולםהייחודיות

......... ................ .עז

הרב שמואל כהןשליט״א | אחכה לרע ,כשלאמכירחכרובאהבה

א .אהבת הרעים הינה מיסודות התורה

א .חקירהבגדר המצוה  -אם הד דין בנותןאו כמקבל.

ב .גדר החיוב באהבת הרעים

בג לחפוץבטובת חברוגם באז ידיעתו

ג .ייחודיות האדם ביחס אהבתו לרעיו

ג אהבת רע מצווהשקיומה ככל רגע ורגע

ד .החיובכ־ואהבת לרעך ,הוא לצאת מעולםהיחידות בו חי

ד .תהיוםככדיןזהאתזה
ה .דעלךסני לחבריך לא תעביד

ה .הד נושא וגוחן כטובתחבריךוהידבקבאהבתן

ואהכתלרעדכמוואניה׳

ו .כל יחיד הוא חלק מכלל ישראל ונשמותיהם כלולותיחד
ז .כי כצלם אלוקים ברא אתהאדם

הרב יואל רכיץשליט״א | אין כלימחזיקברכהאלאהשלום

ח .באפן טבעי יש לאדם מחיצההמבדלת בינו לחברו

א■ .ואהבתלרעך במוךהוא• כלל גדול בתורה

ט .הד מקבלבל אדם כנצר פנים יפות

ב .גרד חיוב האהבה שחייבלאהוב את רעהו

י .הדמסתכל כעצמך כאילו אחהעני

כ אין כלי מחזיק כרכה אלא השלום

יא .כאינו מצווה ועושה

ד .כח האחדות שבכלל ישראל

יגג •ואהבת לרעך כמוך זה כללגדולבתורה

ה .שם ותואר •ארם׳ הוא בישראל ולא באומותהעולם
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א .המצווה שבלב שבמצוות •ואהבת לרעך
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ב .גדר שנאת החינם

ג .הזהרובככודחברכם

ג .הקושי שבקיום המצווה
ד .מידת האהבה לזולת קיימת בטלנו

הדה׳״גדכי אליהו יודייקיןשליט׳יא

ה .נקלמאודלאהוב אתהזולת

המעכבים בטירות והנהגותלהשתייך ולהשתלםבאהבתרעים .... ........ .............

ו .החיובלהרגיל עצמינולהכיר במעלת זולתנו

א .החובה המוטלת עלינו לתת אתהדעת על מזיווה זו

הרבשלום הוסשליט״א | כללגדול כתורה _________________ _ צ ז

כג האדם מטבעו רואה רק את ערני עזנמו

א• .חסד׳אינורקהטבה אלא התפשטות

גשנותן לכו ודעתולטובתו של רעהו

ב .ההתפשטות שבחסד של אדם

ד .החכם עמל כשלימות הנפש על נטייתרוחו
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הרב יעקב ועניהשליט״א | חבורתבגיעליה | אהבתהטוב ___________________עא

ד .במוך ,כ אלוהיגואחד איתך ממש

א .׳אהבתרעים׳ נראית כמצווה קשה

ה״ואגוהו־הדדוטהלו

מ אהבתהערב והמועיל ואהבת הטוב

ו .הקרוב קרוב קודם

ג קניין אהבת הטוב

ז .ג $לן^ 8יאי שס9ד

__

ד .אהבת אב לבנו

ח .ואהבת לרעך במוך זהו כלל גדול כתורה
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ו .ההתרגלותלנתינה ללא תנאים

י .התורה והמצוותמתקיימים רק כמישמתאחד עם בלל ישראל

הרבמאיר ורזגרשליט״א |היציאהמעולםהייחודיות

......... ................ .עז
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ה .דעלךסני לחבריך לא תעביד

ה .הד נושא וגוחן כטובתחבריךוהידבקבאהבתן
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ז .כי כצלם אלוקים ברא אתהאדם

הרב יואל רכיץשליט״א | אין כלימחזיקברכהאלאהשלום

ח .באפן טבעי יש לאדם מחיצההמבדלת בינו לחברו

א■ .ואהבתלרעך במוךהוא• כלל גדול בתורה

ט .הד מקבלבל אדם כנצר פנים יפות

ב .גרד חיוב האהבה שחייבלאהוב את רעהו

י .הדמסתכל כעצמך כאילו אחהעני

כ אין כלי מחזיק כרכה אלא השלום

יא .כאינו מצווה ועושה

ד .כח האחדות שבכלל ישראל
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תוכןהעגינים
ו.כיאור מהות ׳רעות׳
 ז .החיבור השלם שכין רעיםח .ביאורכדיןחייך קודטין
ט .הלבות דרךארץ המסתעפים מחיוב ואהבת לרעך
י .חיוב ואהבת לרעך ,עיקרו בלב או שמא כמעשה

המידות הרעות הן המפריעים לאהבת ישראל
בשנתאגד כאהבת ישראל יבוא גואל

הרב פינחס חיגרשליט״א | גדרמצות ואהבתלרעךכמוך

— ....... ............

א .ואהבת לרעך כמוךהינו מחובת הלבבות וגםמהמצוות המעשיות
 3עיקר המצווה היא אהבת הלב ומסתעף מזה חיוב המעשים

הרב יהודהכרמלשליט״א | הלא אב אחדלכולנו.......................... ...... . ....,
א .דעלך סני לחברך לא תעביד

ד .אהבה הוא מלשון תאוה.

ב .הלא אב א׳ לכולנו

ה .אהבה היא חמלה ,ובכך מתחבר עם רעהו

ג בישראל אהבת הרעים היא טבח האחדות

-

>

ג .גדר אהבת הלבשנצטווינו בו

ד.השוו מ לם ונעשו אגודה אחת

ו .החיוב באהבת החסד
ז .הטעם שנצטוינו בתאוהלרעינו.

ה .וא גודתועלארץיסדה

ח .החיבור לרעהו ,יכול להיות מצד הטוב ועלול להיות מצד הרע

ו .תפילה מתוך אהבה והתאחדות עם כלל ישראל

ט .החיבור לרעהוחינו שורש המצות שבין אדם לחברו

ז .מעוות ■ואהבת לרעך׳ היא מחובת הלבבות

בירור היסוד לדינא

ח .בי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית

ה׳ פרושים במילת ׳כמוך׳

ט .האהבה והשנאה תלויות בהכרה שכלית.
י .שנאת ישראל סותרת יסודות האמונה
יא .ואהבת לרעך כמוך אני ה׳

הרבאברהם יהודה וייסכרג | אהבת ישראל  -מצווהתמידית וכוללת — ---------
שיעור האהבה שנתחייבגו לזולתנו
שיתאחד האוהב עם האהוב
בכל אחד יש ממש חלק מחבירו
ואהבת לרעך כמוך  -היסוד לכל המצוות שבין אדם לחברו
קיום המצווה כהלכה משפיע על בל אורחותהחיים
ביטול מצוות ■ואהבת לרעך׳ הוא סתידה לעבודתה־ במקדש.
הביטחון והאמונה בה׳ הם הבסיס לאהבת הזולת
מתוך שאהבתלרעך  -הרי הוא כמוך
הוי מחשב שברה של האהבה מול הפסדה
קודם חשב מהן צרמך ,ואו אז קיימם ברעך
אוהב האדם כאוהב את יוצרו

הרבאלחנן כרונרשליט״א | מצותאהבת ישראל ואהבתחברים -------------------קם
א .יסוד מצוות אהבתהרע ,להרבות שלום ורעות
ב .האם ישנם חילוקי אהבה כתוך בלל ישראל?
ב גדר החיוב באהבתהגר
ד .האוהב אתשכיניו

-

ה .לשקוד כעמל נפשו על תקנת חברו
ה .אף באהבת ה׳ לעמו ,חילוקי אהבה שונים
ו .מידת האהבה של ה׳ אלינו ,כמידת אהבתנו אליו
ז .חיוב אהבת הרע ,בפי קרבתו ואהבתו לנו
ח .באהבת החברים יש תועלת לכולם
ט .חיוב ואהבת לרעך כולל חיובי אהבה חלוקים
י .התוכחה לקרובים חינה מחיוב האהבה אליהם

הרב אליעזר לוכינשטייןשליט״א | קנייןאהבת ישראל
א .דרבי האהבה
ב .נתינה מולידה אהבה

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם

ג טובתו של יהודי הוא טובת כלל ישראל כולו

עמלה של חקר ההלכה טשרשת אהבת הדין

ד .אהבת החסד
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ורחמנא לבא בעי
שבל הקנאה והשנאה ממנו מחוסר הבטחון

הרב ניד גרוס שליט״א | מהות אהבת רעים ____________________________קעח

בכל דרכיך דעהו והוא יישר אור חותיך

א .בבאור מידתאהבת רעים וחלקיה

ס

ב .בדרכיקנייתאהבת רעים

0

ס

^^"ג .כבאור מפסידיה וההרחקה מהם
סיכום

הרב יזנחק יעקוכזון שליטי׳א | הלכת כדרכיו ואהכתלרעך ............................. ...קפה
א .מצוות■ואהבת לרעך לעומת מצוות■והלכתבדרכיו■
ב■ .והלכתבדרכיו־,בדרכי מידותיו אובדדכיהנהגותיו?
ג .מצוות והלכתבדרכיוהוא לעשות מעשיםהנובעיםממידותטובות
ד .גם במצוות■ואהבתלרעך■ צריך אהבת הלב
ה .טעם החיוב לאהבת הלב לרעהו
ו .אחדות ישראל טרם להתאחדות עםהקב״ה ולהשראת השכינה
ז .דרכי קנייתה
[ם

ח .מפסידיעבודתבין אדם לחברו וההרחקה מהם

קובץ זה יצא לאור

ט .העושהחסד יקבל חסד

הרב משה לוי שליטי׳א | כיאור נמנות אהבתרעים
א .אלא שתהיואוהבין זה את זה

לעילוי נשמת

נגשהפזורהישדאל
ג .אהבת חבירומצד חלק הנפששבו

האיש הכשר המרוחם

ד .ויהיו בעעיו כימים אחדים באהבתו אותה
ה .מי שיצא מכלל ישראל אי״צלאוהבו
ו .תוכחה וקנאתה׳ מתוךאהבה

א ב ר ה ם בן זריפה ז״ל
נלב״ע כי ב טבת תשס״ו

ז .גדדהאיסור באינם רוצים להיפגש יחד

הרג שמואל דייעש | אהבת רעים.........

— ......... ...........

מדל המצוד ,ומעלתה

ת.נ.צ.ב.ה

רעך ורע אביך אל תעזוב
אהבה לכל ישראל
..

חברתךואשתבריתך

זי
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המעכבים כמיתת

מחולכ

מפסידות ומזיקות עד מאוד ל כלל ה גדול ב תורה ,׳ואהבת לרעך כמוך׳ ותרופתן,
ובאמת כל הדברים אינם אלא בגדר תן לחכם ויחכם עוד.

המעככים כמידות והנהגות להשתייך
ולהשתלם כאהכת רעים

ב האדם מטבעו רואה רק את צרכי עצמו
יעו׳ בד׳ חוה״ל ב שער עב ודת אלוקים פ״ו המתארים שיח הנפש והשכל ,כאשר
הנפש מתאוננת ל השכל ,שלמרות שמבינה ב דעתה ריבוי הטובות הבורא הכוללת
לכולם והיא בכ ללם וכמו״ב הטובות המי וחדות עמה מ״מ כשבאה לשלם חובותיה על

א .החובה המוטלתעלינו לתת אתהדעת על מצווה זו

רוב טובה אינה עושה אלא ע״מ שעי״ז תזכה לע וד שפעת טובה וברכה מאיתו יתברך

היות ו אמרו חז״ל ׳לא המדרש עיקר אלא המעשה  ,וב כל ל ימוד צריך ע ול כללי
של אח הא חכמתו מרובה ממ עשיו ,אלא רק להיפך ש מעשיו יהיו מרובים מח כמתו.

וכן כ שמודה להקב״ה אי״ז אלא בשפתיה אך כוונתה כוונת מבקש בעצם ההודאה
ועונה לה השכל ב תוך הדברים" :מה שה תרעמח ממיעוט כוונתך בע בודתך והודאתך
לאלהיך ,וכי דברי פיך דברי מודה ,וכו ונתך בהם כוונת מבקש ,ולבך להוסיף על הטובה

ורק בא ופן זה מתקיימת התורה בלו מדיה והיא נחת רוח לפני השי״ת.

ול שאול התמדתה ,הוא מפני שלוש מידות .המידה האחת  -רוב אהבתך את נפשך
וח פצך למ שוך הנעימות אליה ,ולא תפסעי פסיעה ל עבודת האל ולא לזולתה ,אלא
שכוונתך בה לה תענג בהנאות ,ו כבר הקדמתי לך בתחילת רפואתי ,שתשתדלי בכל

ו בפרט בעניני "ואהבת" שהם כ״כ קשורים ואדוקים במח שבה ד יבור ו מעשה
קו״ע ושוא״ת ,לחיי המעשה של כל אחד ו אחד ,בהתייחסות הראויה לבני ביתו,
קרוביו ,שכניו ,חבריו .וכל אישי ישראל שבא עמהם בא יזשהו קשר [ ואף היחס
ל אלו שבשם ישראל י כונו ללא שום היכרות ומ גע] ,דברי יום בי ומו ל אלפים ורב בות

יכלחך להרחיק המידה [המגונה] הזאת ממך ,ו בזה אקוד .לך הטוב ...שאינך מכרת אח
עצמך ולא ענין הנהגתך ,ואת רואה אותך ראויה לגדולה שבכל הטובות ,ואינך פוסקת
מלבקש אותן ,ו כל אשר תגיע מהן על דבר ,מחשבתך עולה למה שלמעלה ממנו,

התייחסויות והנהגות ו כו׳ כמה גד ולה החובה המוטלת על ינו ליתן ד עתנו ול בנו ע״ד
קניית הדברים.
יסוד ע צום השריש לנו חוה״ל ב שער י חוד המעשה פ״ה וזל״ק" :כי אין עניין מעניני
הטובה ,אלא אם יש לו פגע שיפסיד אותו ,ומי שעמד על אופני הפגעים המפסידים
את המעשים ,י וכל לדעת להיזהר מהם ,ומי שלא ידע כי אם הטוב ל בדו ,לא יימלט
לו ממנו דבר ל רוב הפגעים המשיגים אותו .והיה אחד מן החסידים מצוה לתל מידיו:
ל ימדו הרע תחילה לה יבדל ממנו ,ו אחר כך ל ימדו הטוב ו עשו הו ,כמו שאמר ה כתוב
___________ _____ _______ __

ומב ואר מד בריו תרתי חדא הנ חיצות הע צומה לברר מהם ה״שורש פורה ראש
ולעגה" מפסידי הענין הטובה שאנו עוסקים לקנותה וש בלא בירור זה א נחנו ח״ו
בה מצב שמגדיר חוה״ל "לא ימלט לו דבר ל רוב הפגעים המשיגים אותו" .אך ע וד
חזינן בדב ריו שג״כ בנו גע לסדר העב ודה ההתעסקות ב עגין זה יש לה את משפט
הבכורה .גם המס״י מעצים מ אוד ח ובת בירור מפסידי עניני הע בודה וכ מו מש״כ
ב הקדמה "אלא ודאי שצריכים הם [דברי החסידות ועניני היראה והאהבה וטהרת
הלב] ל אמצעים ו לת חבו לות לקנות אותם ולא י צברו ג״כ מפסידים להם שירחיקום מן
האדם ולא יחסרו דרכים להרחיה מפסידיהם".
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ואינך רואה הבורא ,יתעלה ,ראוי לג דולה ש בעבו דות ממך ,וכשתהיה ממך ע בודה,
תחשבה חסד ממך ע ליו ,עם ידיעתך מחסורך אליו ושאינו צריך לך"
יעוי׳ היטב הדק בד בריו שחשף בסכיגא חריפא את תהלוכות האיש אשר לא עבד
לצאת מ טבעו הפשוט ,עד כמה הוא מושרש ו טב ול באהבת ע צמו ותועלתו  -ועד כמה
סבור הוא שהוא הוא המרכז של כל הנמצא ,וה בל חייבים לו ואק הוא חייב לאחדים
מאומה .וכמה מתאימים בדברים למכתב עי דוד שכתב ע ובד ה׳ שכתב ל בחור שציפה
לה תחשבות רבה ב מצ בו ולהערכה על השגיו ושאיפותיו והתאכזב .וכתב בתוך המכתב
שרוב בנ״א  95%מזמנם חושבים רק על ע צמם ,ומה א״כ אפשר ל צפות מה שיעשו
ב־ 5%הנותרים והיא תמונת מצב עגומה אך לדא בוננו נכונה.
ועד כמה מה שאדם מתנהל לפי רצו נותיו הוא גורם לו לריחוק עצום בכל הקשר
בינו לבין סביבתו יש לגו לל מוד מד  ,הרבינו יונה בשע״ת וז״ל" :ונאמר (משלי יח .א):
לתאוה יבקש נפרד ב כל תושיה יתגלע ,פירוש  :מי שמבקש ללכת אחר תאותו ו רצונו,
נפרד מכל חבר ועמית ,כי ירחקו ממנו אוהב ו רע ,כי תאות בני אדם ומדוחם חלוקות,
אין ר צונו של זה בר צונו של זה ,אכן אם ילך בדרך השכל ,אז יתחברו לו החברים,
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המעכבים כמיתת

מחולכ

מפסידות ומזיקות עד מאוד ל כלל ה גדול ב תורה ,׳ואהבת לרעך כמוך׳ ותרופתן,
ובאמת כל הדברים אינם אלא בגדר תן לחכם ויחכם עוד.

המעככים כמידות והנהגות להשתייך
ולהשתלם כאהכת רעים

ב האדם מטבעו רואה רק את צרכי עצמו
יעו׳ בד׳ חוה״ל ב שער עב ודת אלוקים פ״ו המתארים שיח הנפש והשכל ,כאשר
הנפש מתאוננת ל השכל ,שלמרות שמבינה ב דעתה ריבוי הטובות הבורא הכוללת
לכולם והיא בכ ללם וכמו״ב הטובות המי וחדות עמה מ״מ כשבאה לשלם חובותיה על

א .החובה המוטלתעלינו לתת אתהדעת על מצווה זו

רוב טובה אינה עושה אלא ע״מ שעי״ז תזכה לע וד שפעת טובה וברכה מאיתו יתברך

היות ו אמרו חז״ל ׳לא המדרש עיקר אלא המעשה  ,וב כל ל ימוד צריך ע ול כללי
של אח הא חכמתו מרובה ממ עשיו ,אלא רק להיפך ש מעשיו יהיו מרובים מח כמתו.

וכן כ שמודה להקב״ה אי״ז אלא בשפתיה אך כוונתה כוונת מבקש בעצם ההודאה
ועונה לה השכל ב תוך הדברים" :מה שה תרעמח ממיעוט כוונתך בע בודתך והודאתך
לאלהיך ,וכי דברי פיך דברי מודה ,וכו ונתך בהם כוונת מבקש ,ולבך להוסיף על הטובה

ורק בא ופן זה מתקיימת התורה בלו מדיה והיא נחת רוח לפני השי״ת.

ול שאול התמדתה ,הוא מפני שלוש מידות .המידה האחת  -רוב אהבתך את נפשך
וח פצך למ שוך הנעימות אליה ,ולא תפסעי פסיעה ל עבודת האל ולא לזולתה ,אלא
שכוונתך בה לה תענג בהנאות ,ו כבר הקדמתי לך בתחילת רפואתי ,שתשתדלי בכל

ו בפרט בעניני "ואהבת" שהם כ״כ קשורים ואדוקים במח שבה ד יבור ו מעשה
קו״ע ושוא״ת ,לחיי המעשה של כל אחד ו אחד ,בהתייחסות הראויה לבני ביתו,
קרוביו ,שכניו ,חבריו .וכל אישי ישראל שבא עמהם בא יזשהו קשר [ ואף היחס
ל אלו שבשם ישראל י כונו ללא שום היכרות ומ גע] ,דברי יום בי ומו ל אלפים ורב בות

יכלחך להרחיק המידה [המגונה] הזאת ממך ,ו בזה אקוד .לך הטוב ...שאינך מכרת אח
עצמך ולא ענין הנהגתך ,ואת רואה אותך ראויה לגדולה שבכל הטובות ,ואינך פוסקת
מלבקש אותן ,ו כל אשר תגיע מהן על דבר ,מחשבתך עולה למה שלמעלה ממנו,

התייחסויות והנהגות ו כו׳ כמה גד ולה החובה המוטלת על ינו ליתן ד עתנו ול בנו ע״ד
קניית הדברים.
יסוד ע צום השריש לנו חוה״ל ב שער י חוד המעשה פ״ה וזל״ק" :כי אין עניין מעניני
הטובה ,אלא אם יש לו פגע שיפסיד אותו ,ומי שעמד על אופני הפגעים המפסידים
את המעשים ,י וכל לדעת להיזהר מהם ,ומי שלא ידע כי אם הטוב ל בדו ,לא יימלט
לו ממנו דבר ל רוב הפגעים המשיגים אותו .והיה אחד מן החסידים מצוה לתל מידיו:
ל ימדו הרע תחילה לה יבדל ממנו ,ו אחר כך ל ימדו הטוב ו עשו הו ,כמו שאמר ה כתוב
___________ _____ _______ __

ומב ואר מד בריו תרתי חדא הנ חיצות הע צומה לברר מהם ה״שורש פורה ראש
ולעגה" מפסידי הענין הטובה שאנו עוסקים לקנותה וש בלא בירור זה א נחנו ח״ו
בה מצב שמגדיר חוה״ל "לא ימלט לו דבר ל רוב הפגעים המשיגים אותו" .אך ע וד
חזינן בדב ריו שג״כ בנו גע לסדר העב ודה ההתעסקות ב עגין זה יש לה את משפט
הבכורה .גם המס״י מעצים מ אוד ח ובת בירור מפסידי עניני הע בודה וכ מו מש״כ
ב הקדמה "אלא ודאי שצריכים הם [דברי החסידות ועניני היראה והאהבה וטהרת
הלב] ל אמצעים ו לת חבו לות לקנות אותם ולא י צברו ג״כ מפסידים להם שירחיקום מן
האדם ולא יחסרו דרכים להרחיה מפסידיהם".
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ואינך רואה הבורא ,יתעלה ,ראוי לג דולה ש בעבו דות ממך ,וכשתהיה ממך ע בודה,
תחשבה חסד ממך ע ליו ,עם ידיעתך מחסורך אליו ושאינו צריך לך"
יעוי׳ היטב הדק בד בריו שחשף בסכיגא חריפא את תהלוכות האיש אשר לא עבד
לצאת מ טבעו הפשוט ,עד כמה הוא מושרש ו טב ול באהבת ע צמו ותועלתו  -ועד כמה
סבור הוא שהוא הוא המרכז של כל הנמצא ,וה בל חייבים לו ואק הוא חייב לאחדים
מאומה .וכמה מתאימים בדברים למכתב עי דוד שכתב ע ובד ה׳ שכתב ל בחור שציפה
לה תחשבות רבה ב מצ בו ולהערכה על השגיו ושאיפותיו והתאכזב .וכתב בתוך המכתב
שרוב בנ״א  95%מזמנם חושבים רק על ע צמם ,ומה א״כ אפשר ל צפות מה שיעשו
ב־ 5%הנותרים והיא תמונת מצב עגומה אך לדא בוננו נכונה.
ועד כמה מה שאדם מתנהל לפי רצו נותיו הוא גורם לו לריחוק עצום בכל הקשר
בינו לבין סביבתו יש לגו לל מוד מד  ,הרבינו יונה בשע״ת וז״ל" :ונאמר (משלי יח .א):
לתאוה יבקש נפרד ב כל תושיה יתגלע ,פירוש  :מי שמבקש ללכת אחר תאותו ו רצונו,
נפרד מכל חבר ועמית ,כי ירחקו ממנו אוהב ו רע ,כי תאות בני אדם ומדוחם חלוקות,
אין ר צונו של זה בר צונו של זה ,אכן אם ילך בדרך השכל ,אז יתחברו לו החברים,
העליה ־ ד  :קובץ ( } 297 () 297עמוד מס 69הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

טח ולב

סח

המעכבים כמידות והנהגותלהשודיד ולהשתלם נאר^תקדם

סס

ויהיו אוהביו רבים .וא מרו במוסר :סי שהוא רוצה את מדותיו רבו הקופצים ע ליו .ויש
לפרש על הענין הזה ב עצ מו :״לתאוה יבקש נפרד״  -איש נ פרד מכל אח ו חבר לתאוה
הוא מבקש ,ו בע בור שמבקש ל לכת אחר רצונו ,ל מען ואת מר עהו רחקו ממנו ,כענין:

להרבה כ גון ניתן לו פת אפויה או ב גד ללבוש או מעות בעת שהתבואה מצויה שלא
יוצא מ עותיו ל איבוד שנותן לבו ודע תו לטובתו של עני" .וד׳ רש״י הם נפלאים הפלא
ו פלא שלכ אר מאחר ורש״י פ׳ להדיא והטורח היא החסד היה יכול להסיק ש״לסום

ו דל מרעהו יפדר <ש״א א וח ל״א> .הדי דהעמידה על ח פצו ותא וותו תביאהו להיות נפרד
פ״א .ופירוש ב׳ אם ראית אדם נפרד דע סוד הדבר שאינו אלא מחמת שהולך תמיד

צעדא אגדא" כהכלל המפורסם ב שכר המצוות וחזינן כאן דהטורח אינו אלא מודד
לדבר אחד דע״י מתבדר ונעשה ה מצב דאין נתינת הצדקה מעשה גרידא אלא נעשה

אחר ר צונו.

בא ופן שמונח בו "נותן לבו וד עתו לט ובתו של עני" וזהו שלמות הצדקה שיש בה
חסד ועיקר הקיבול שכר.

הנה בהמצוה ד״ ואהבת ל דעך  - 2כ תוב דד$.ומק ו שיעור חי ובו היא ב״כמוך" ,אך

5

וכמה הדברים ממש משלימים מה שנתבאר לנו מהמד״ר ,דזהו עיקר העבודה,
לע שות אך דוקא עשיה כזו שמונח בה יציאה מ עצמו ונתינת לב ודעת על טובח העני.
ומעתה למ דנו כבר דרך ברורה דאך הפתח לצאת ממחלת האנוכיות ל עשות מעשי

עתה קחזינן דא למלא שימת לב והתאמצות ,אין בכ לל האדם מכיר בכך דיש מציאות
של מישהו אחד שיש לכ בדו ול או הבו ו בכ לל להתייחס אליו לר צונו ,דע ותיו והנהגותיו,
וא״כ הדבר הראשון הנצרך הוא פשוט לצאת מ האנוכיות.

הטובה אך דוקא ב אופן שיש בהם נתינת דעת ולב לטובת המוטב .וי ער בחזו״א
קוב״א ח״א מכתב קכ״ג זל״ק; "...חסד לך הרגש של השתתפות בצער זולתך ,והעצה
לזה ה השתדלות להיטיבו ולה צילו מצ עד ,והמעשה פועלת על הלב ,וכן להתפלל על
צרת זול תו אף שאין הדברים יוצאים מן הלב ,ואף אם המצטער המוני הדיוט ובזוי".

4שנותןלבו ודעתולטובתושלרעהו
אמרו חז״ל " :וירא בסכלותם מהו וירא ,שהיה רואה בסבלותם וב וכה ו אומד ,חבל
לי עליכם מי יתן מותי עליכם שאין לך מלאכה קשה מ מלאכת הטיט ,והיה נותן כתיפיו
ומסייע לכל אחד וא חד מהן .ר׳ א לעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר ,ראה משוי גד ול
על קטן ומשוי קטן על גד ול ו משוי איש על אשח ו משוי אשה על איש ומשוי זקן על

ד.החכם עמלכשלימות המשעל נטייתרוחו

ב חוד ומשוי ב חוד על זקן ,והיה מניח ד רגון שלו ,וה ולך ומיישב להם סבלותיהם,

ו לכ אר ה עומד כ ע ד הדברים היא גמ׳ ערוכה יומא ט׳ ע״ב "אבל מקדש שני שהיו

ו עושה כ אלו מסייע לפרעה .אמר הקב״ה ,אתה הנחת עסקיך וה לכת לראות בצ ערן של
ישראל ונהגת בהן מנהג אחים ,אני מניח את העליונים ואת התחתונים וא דבר עמך.

עוסקין בתורה ובמ צוות ובגמ ילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם"
והדבר מתמיה מאוד מחמת והדרך ל בקוע חומת האנוכיות ולקנות אהבת ישראל
היא החסד היאך עסקו בגמ״ח  -ואע פ״ב היו נגועים בשיעור עצום של שנאת חינם

הה״ד וירא ה׳ כי סר לראות ראה הקב״ה במשה שסר מעסקיו ל ראות בסכלותם לפיכך
ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה"< .טד״ר ש סות פ״א סוף א וח נ * ח

שמ חמתו נ חרב בית קדשנו ותפ ארתנו וכ מדר שהתירוץ פשוט לפי המתבאר דבמעשה
של גמ״ח גרידא שלא מונח בו יציאה מ עצמו מחשבה כינה על טובח השני וטרחה בה
אין בו הכח של האדם נ פעל לפי פע ולו תיו ואינו בטוח מפני שנאת חינם אך בגמ״ח
שנ עשות מעיקרא בכוונה כללית של הטבה וכמה שיותר מכניס במעשה ביטול ע צמו
ול יבו ו דע תו ל טובת העני ו כל מו טב על ידו פו על ב עצמו גדו לות ונ צורות יסוד של

ויש לדקדק בהדברים ש לכאו׳ היו ב׳ חלקים במעשה הטוב א .מה שמשרע״ה סר
מעסקיו ו כר .ב .העומק האדיר של ההשתתפות בצ ער ו רוב ההתייגעות בטו בתן של
ישראל כמדוקדק בל שון חז״ל .ומ בואר דמבין שניהם העיקר החביב אצל הקב״ה
ושע״ז נתגלה הקב״ה למרע״ה הוא ה״סר לראות" ,סר מס בלותיו לראות בסבלותם,

אהבת חינם.

כ לומד מה שיצא מ צורכי ע צמו ו עניניו לגמרי ונתן ל בו על צרות ישראל .אם יש הסר

ויעוי׳ ב חזו״א (כאפו״ב סדין א׳ אות י״ ג>" :שרש תיקון המרות הוא סור מדע ,ונוח לו
לאדם לקיים עשה טוב ,אבל מן הקושי הוא לקיים סור מרע ,יש מן האישים שהם

מ לראות ,אם הצליח לב קוע ח ומת עסקיו ו צרכיו .כבד יש העיקר ,ו כבר יגיע ל״מי יתן
מותי עליכם" ו כר.

עומדים הכן למסור שארית כחם ל טו בת זולתם ליחיד ולצ יבור והם קפדנים ביותר,
וכאשר פ גע בהם אדם בדי בורו הקל ,הם מתקצפים קצף חדל מ עצור ,וידיהם קלות
לחלק מ הלו מות רצח ,ואוי לו למי שפ גע בהם .אי אפשר לרחש כבוד שבח ותהלה
לעוסק בצ רכי צ יבור הלזה ,אחרי שוה הגבר לא ע מל על תיקון מדוחיו ,ועמקנותו

עוד אמרו חז״ל סוכה דף מט ע״ב "וא״ר א לעזר אין צדקה משתלמת אלא לפי
חסד שבה שנאמר ז רעו לכם לצדקה ו קצרו לפי חסד" .וברש״י ד״ה "אלא לפי גמ״ח
שבה" הנתינה היא צדקה ו הטורח הוא החסד כ גון מ וליכה ל ביתו או טורח ,שתעלה לו
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המעכבים כמידות והנהגותלהשודיד ולהשתלם נאר^תקדם

סס

ויהיו אוהביו רבים .וא מרו במוסר :סי שהוא רוצה את מדותיו רבו הקופצים ע ליו .ויש
לפרש על הענין הזה ב עצ מו :״לתאוה יבקש נפרד״  -איש נ פרד מכל אח ו חבר לתאוה
הוא מבקש ,ו בע בור שמבקש ל לכת אחר רצונו ,ל מען ואת מר עהו רחקו ממנו ,כענין:

להרבה כ גון ניתן לו פת אפויה או ב גד ללבוש או מעות בעת שהתבואה מצויה שלא
יוצא מ עותיו ל איבוד שנותן לבו ודע תו לטובתו של עני" .וד׳ רש״י הם נפלאים הפלא
ו פלא שלכ אר מאחר ורש״י פ׳ להדיא והטורח היא החסד היה יכול להסיק ש״לסום

ו דל מרעהו יפדר <ש״א א וח ל״א> .הדי דהעמידה על ח פצו ותא וותו תביאהו להיות נפרד
פ״א .ופירוש ב׳ אם ראית אדם נפרד דע סוד הדבר שאינו אלא מחמת שהולך תמיד

צעדא אגדא" כהכלל המפורסם ב שכר המצוות וחזינן כאן דהטורח אינו אלא מודד
לדבר אחד דע״י מתבדר ונעשה ה מצב דאין נתינת הצדקה מעשה גרידא אלא נעשה

אחר ר צונו.

בא ופן שמונח בו "נותן לבו וד עתו לט ובתו של עני" וזהו שלמות הצדקה שיש בה
חסד ועיקר הקיבול שכר.

הנה בהמצוה ד״ ואהבת ל דעך  - 2כ תוב דד$.ומק ו שיעור חי ובו היא ב״כמוך" ,אך

5

וכמה הדברים ממש משלימים מה שנתבאר לנו מהמד״ר ,דזהו עיקר העבודה,
לע שות אך דוקא עשיה כזו שמונח בה יציאה מ עצמו ונתינת לב ודעת על טובח העני.
ומעתה למ דנו כבר דרך ברורה דאך הפתח לצאת ממחלת האנוכיות ל עשות מעשי

עתה קחזינן דא למלא שימת לב והתאמצות ,אין בכ לל האדם מכיר בכך דיש מציאות
של מישהו אחד שיש לכ בדו ול או הבו ו בכ לל להתייחס אליו לר צונו ,דע ותיו והנהגותיו,
וא״כ הדבר הראשון הנצרך הוא פשוט לצאת מ האנוכיות.

הטובה אך דוקא ב אופן שיש בהם נתינת דעת ולב לטובת המוטב .וי ער בחזו״א
קוב״א ח״א מכתב קכ״ג זל״ק; "...חסד לך הרגש של השתתפות בצער זולתך ,והעצה
לזה ה השתדלות להיטיבו ולה צילו מצ עד ,והמעשה פועלת על הלב ,וכן להתפלל על
צרת זול תו אף שאין הדברים יוצאים מן הלב ,ואף אם המצטער המוני הדיוט ובזוי".

4שנותןלבו ודעתולטובתושלרעהו
אמרו חז״ל " :וירא בסכלותם מהו וירא ,שהיה רואה בסבלותם וב וכה ו אומד ,חבל
לי עליכם מי יתן מותי עליכם שאין לך מלאכה קשה מ מלאכת הטיט ,והיה נותן כתיפיו
ומסייע לכל אחד וא חד מהן .ר׳ א לעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר ,ראה משוי גד ול
על קטן ומשוי קטן על גד ול ו משוי איש על אשח ו משוי אשה על איש ומשוי זקן על

ד.החכם עמלכשלימות המשעל נטייתרוחו

ב חוד ומשוי ב חוד על זקן ,והיה מניח ד רגון שלו ,וה ולך ומיישב להם סבלותיהם,

ו לכ אר ה עומד כ ע ד הדברים היא גמ׳ ערוכה יומא ט׳ ע״ב "אבל מקדש שני שהיו

ו עושה כ אלו מסייע לפרעה .אמר הקב״ה ,אתה הנחת עסקיך וה לכת לראות בצ ערן של
ישראל ונהגת בהן מנהג אחים ,אני מניח את העליונים ואת התחתונים וא דבר עמך.

עוסקין בתורה ובמ צוות ובגמ ילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם"
והדבר מתמיה מאוד מחמת והדרך ל בקוע חומת האנוכיות ולקנות אהבת ישראל
היא החסד היאך עסקו בגמ״ח  -ואע פ״ב היו נגועים בשיעור עצום של שנאת חינם

הה״ד וירא ה׳ כי סר לראות ראה הקב״ה במשה שסר מעסקיו ל ראות בסכלותם לפיכך
ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה"< .טד״ר ש סות פ״א סוף א וח נ * ח

שמ חמתו נ חרב בית קדשנו ותפ ארתנו וכ מדר שהתירוץ פשוט לפי המתבאר דבמעשה
של גמ״ח גרידא שלא מונח בו יציאה מ עצמו מחשבה כינה על טובח השני וטרחה בה
אין בו הכח של האדם נ פעל לפי פע ולו תיו ואינו בטוח מפני שנאת חינם אך בגמ״ח
שנ עשות מעיקרא בכוונה כללית של הטבה וכמה שיותר מכניס במעשה ביטול ע צמו
ול יבו ו דע תו ל טובת העני ו כל מו טב על ידו פו על ב עצמו גדו לות ונ צורות יסוד של

ויש לדקדק בהדברים ש לכאו׳ היו ב׳ חלקים במעשה הטוב א .מה שמשרע״ה סר
מעסקיו ו כר .ב .העומק האדיר של ההשתתפות בצ ער ו רוב ההתייגעות בטו בתן של
ישראל כמדוקדק בל שון חז״ל .ומ בואר דמבין שניהם העיקר החביב אצל הקב״ה
ושע״ז נתגלה הקב״ה למרע״ה הוא ה״סר לראות" ,סר מס בלותיו לראות בסבלותם,

אהבת חינם.

כ לומד מה שיצא מ צורכי ע צמו ו עניניו לגמרי ונתן ל בו על צרות ישראל .אם יש הסר

ויעוי׳ ב חזו״א (כאפו״ב סדין א׳ אות י״ ג>" :שרש תיקון המרות הוא סור מדע ,ונוח לו
לאדם לקיים עשה טוב ,אבל מן הקושי הוא לקיים סור מרע ,יש מן האישים שהם

מ לראות ,אם הצליח לב קוע ח ומת עסקיו ו צרכיו .כבד יש העיקר ,ו כבר יגיע ל״מי יתן
מותי עליכם" ו כר.

עומדים הכן למסור שארית כחם ל טו בת זולתם ליחיד ולצ יבור והם קפדנים ביותר,
וכאשר פ גע בהם אדם בדי בורו הקל ,הם מתקצפים קצף חדל מ עצור ,וידיהם קלות
לחלק מ הלו מות רצח ,ואוי לו למי שפ גע בהם .אי אפשר לרחש כבוד שבח ותהלה
לעוסק בצ רכי צ יבור הלזה ,אחרי שוה הגבר לא ע מל על תיקון מדוחיו ,ועמקנותו

עוד אמרו חז״ל סוכה דף מט ע״ב "וא״ר א לעזר אין צדקה משתלמת אלא לפי
חסד שבה שנאמר ז רעו לכם לצדקה ו קצרו לפי חסד" .וברש״י ד״ה "אלא לפי גמ״ח
שבה" הנתינה היא צדקה ו הטורח הוא החסד כ גון מ וליכה ל ביתו או טורח ,שתעלה לו
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טבעית ,שאהובה לו היצירה הנעשית על ידו ,ו על הרוב נעימה לו ההערצה הקועת
ב לב כל מכיריו ,ואמנם הבריות נהנין מ ^ ן ,ואמנם הוא מהולל ו משובח בבחינת
התהלה והשבח הניתן ל חפץ הסגולה והוא נכס יקר ערך ,אבל מהלל איש בשכלו,
וזה תגמול החכם שעמל בשלימת הנפש על נטיות ר וחו ב טבעו ,לא יתהלל בו גבר על
תנו עותיו הטבעיות" הרי מפורש יוצא דאין מעשה ההטבה מכריח קניית מרות טובות
ואהבת ישראל.
ומה טוב לחתום הדברים בציור ששרטט לנו ג און ישראל וקדושו וז״ל" :יש איש
מתאוה להשיב לזולתו ,הפגשו עם רעהו הוא לו ל חדות לב ,מקבלו בסבר פנים יפות,
חרד אולי לא קלע אל המטרה לפי רוח רעהו ,אולי דיבר דבר שלא כהוגן ,כי אין כאב
לב אצלו ,ככאב של פגיעה בכ בוד חברו ,או שחסר מרעהו חסד ,ומעולם לא נפגע הוא
מרעהו ,כי לבו המלא אהבה תכסה על כל פשעים ,והוא מוכן מראש לקבל באהבה
נ^סנה פצעים ונזיפוח שיחלוק לו רעהו ,בידעו שאין רוב בני אדם אצילי המדות ,ומה
אפשר לת בוע מהם ,וב כל ואת רוחש לבו להם יקד וכ בוד ,ואין ב לבו הדהודים רעים
מעין זל זול בכבוד הבריות .כי תפנוקי הנפש מפנקים את בעליהם להיות משמש למען
ה ןו ב המלא ,גם בשני הפכים בנושא אחד ,ולהיות מאשים את ע צמו על כל שעל על
חסרון השליטות בסגולת המדות ,ולהיות מזכה את אחיו זכות גמורה ומוחלטת אף
אם כע בות עגלה חטאיו .יקיר הנפש דנן ,אינו דורש מנפשו התאפקות יתירה ,וחגירת
שארית כח ,ע ד הרגזנות הטבעית ,ו ע ד כאב של הלבנת פנים ,כי נפשו כבר מלוטשת
ו מצוח צחת שאינה מקבלת כתמים ,והוא שובע שמחות וגיל בנעימות נצח" (אמו״ב ם״א
א ות י״ א)

ה׳ יזכנו.
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טבעית ,שאהובה לו היצירה הנעשית על ידו ,ו על הרוב נעימה לו ההערצה הקועת
ב לב כל מכיריו ,ואמנם הבריות נהנין מ ^ ן ,ואמנם הוא מהולל ו משובח בבחינת
התהלה והשבח הניתן ל חפץ הסגולה והוא נכס יקר ערך ,אבל מהלל איש בשכלו,
וזה תגמול החכם שעמל בשלימת הנפש על נטיות ר וחו ב טבעו ,לא יתהלל בו גבר על
תנו עותיו הטבעיות" הרי מפורש יוצא דאין מעשה ההטבה מכריח קניית מרות טובות
ואהבת ישראל.
ומה טוב לחתום הדברים בציור ששרטט לנו ג און ישראל וקדושו וז״ל" :יש איש
מתאוה להשיב לזולתו ,הפגשו עם רעהו הוא לו ל חדות לב ,מקבלו בסבר פנים יפות,
חרד אולי לא קלע אל המטרה לפי רוח רעהו ,אולי דיבר דבר שלא כהוגן ,כי אין כאב
לב אצלו ,ככאב של פגיעה בכ בוד חברו ,או שחסר מרעהו חסד ,ומעולם לא נפגע הוא
מרעהו ,כי לבו המלא אהבה תכסה על כל פשעים ,והוא מוכן מראש לקבל באהבה
נ^סנה פצעים ונזיפוח שיחלוק לו רעהו ,בידעו שאין רוב בני אדם אצילי המדות ,ומה
אפשר לת בוע מהם ,וב כל ואת רוחש לבו להם יקד וכ בוד ,ואין ב לבו הדהודים רעים
מעין זל זול בכבוד הבריות .כי תפנוקי הנפש מפנקים את בעליהם להיות משמש למען
ה ןו ב המלא ,גם בשני הפכים בנושא אחד ,ולהיות מאשים את ע צמו על כל שעל על
חסרון השליטות בסגולת המדות ,ולהיות מזכה את אחיו זכות גמורה ומוחלטת אף
אם כע בות עגלה חטאיו .יקיר הנפש דנן ,אינו דורש מנפשו התאפקות יתירה ,וחגירת
שארית כח ,ע ד הרגזנות הטבעית ,ו ע ד כאב של הלבנת פנים ,כי נפשו כבר מלוטשת
ו מצוח צחת שאינה מקבלת כתמים ,והוא שובע שמחות וגיל בנעימות נצח" (אמו״ב ם״א
א ות י״ א)

ה׳ יזכנו.
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הרב יעקב חנניה שליט״א

יש אנשים רבים ,שאין לו ולהם כל קשר וזיקה ,אנשים שאעזןז אינו מוצא כל מכנה

זזכודת בדעליה

משותף .זרים הם לו גם ברוחם וגם ב נפשם .א״ב כיצד ציוותה תורה ׳ואהבת לרעך
כמוך׳ ,מה תכלית מ צווה זו ,והיאך ניתן לקיימה .וביותר תמוה ,וכי צריך לא הוב אח
כולם במידה שוה ,ו הלוא כשם שפרצופיהם שוגים כך דעותיהם שונות ,וב אופן טבעי
ואהבת לרעך כמוך הינו בלל גדול בחורה ,ב״ה זכינו בי במסגרת "פח ולכ׳י שע״י *מי
עליה"כנשיאותאבימורי שליט״א ,עסקוכעניןהנפלא של אהבת רעים ,עשרותתלמידי
חכמים שליט״א אשר כתבו מאמרים נפלאים וחידשו מערמתבנושא חשוב זה .כמו״ב
ציבור רחב של כני תורה שמעו והתחזקו באהבת רעים וראו הרבה תועלת וחיזוק
כמצווה זו.
שלוש תיבות נאמרו בתורה במצווה יקרה ע ,ובכל תיבה יש לדייק בפרטי המצווה
וכטעמיה.
חמהכת-שלכארולחקור האםהיאמצוהשבלב,אושהיאחובתהאבריםכלשון הפסוק
"לא תקום ולאתטור אתבני עמך ואהבתלרעך במוך" כלומר הסיבה והטעם ללא תקום
ולא תיטור אתבני עמך הוא דחייב אתה לאהובאת רעך.

אין אדם מרגיש הרגשה שווה ל כולם .וא״ב מה שייך לצ וות על אהבה ב לב לכל בר
ישראל.
שנינו בא בות" :צאו וראו איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם ןפ״ב מ״ט] .ובאר בה
רבינו יונה בפיר ושו" :רצה לומר להדבק במידה אחת להיות שלם בה ,כי טוב לאדם
ל אחוז במידה אחת בשל׳ימות ,ונקל אליו להשיג ממנה אל כל המידות החשובות ,ו על
זה אמר ד׳ יהושע ,חבר טוב ,שידבק אל הדרך הישר הזה ,והוא נקל לע שותו ולהיות
חבר טוב לאיש אחד לאשר לבו י חפוץ ,וכן י בוא באהבה עם כל הבריות".
והנה ,ל כו לנו יש חברים טובים קרובים ב מידה זו או אחרה ,אבל חברות ואהבה זו
אינה מביאה אותנו לאהבת כל הבריות ,וע דיין אין אנו מתוקנים באהבת הרעים.

לרעך  -הפנ״חמביא דברי הפוסקים,כי אין חייבים לאהוב אלא טישהוא דעך במצוות
אפלטי שאינודעךבמצוותאין טצוה כלפיושל ואהבתלרעך במוך.אמנםבתומר דבורה
לדט״ק בתם לשארית נחלתו ־ בי כשם שהקב״ה אוהב אתהרשעים,כן גם אנו צריכים
לאהוב אתהרשעים ,ומביא ראיה מהגנו כסנהדרין ואהבת לרעך כמוך  -ברור לו מיתה
יפה שלא יחגוול .הרי שגם מישהוא חייב מיתת בי״ד ,ש עליו חיוב של "ואהבת לרעך

עוד יש להת בונן ,הנה מק ובלנו מהבית ,כי תמיד צריך להתחיל מהמעשים החיובים,
לטפח את הצד הטוב אשר קיים מכבר באדם .ו איזו היא אהבת החברים הקיים ב אופן
טבעי באדם ,האהבה הראשונה היא אהבת משפ חתו ו ילדיו .ומוטל עלינו לברר ,האם
אהבה זו קשורה למצ ווה של ואהבת או שזוהי אהבה אחרת בכלל.

כמוך".
כמוך  -הרמב״ן בפרשת קדשים מתב דודאי לא שייך במוך ממש ,והר״ז על דרך
ההפלגה ,והמונה רק שלא תהיהקנאה בלבו ,וישמח ויאהבברבות הטובה להכירו ואל

□אהבתהערב והמועיל ואהבתהטוב

יתן שיעורים באהבה .אמנם במס״י משמע שחייבים לאהוב אוחו מפשיט ,ובן משמע

הרמ״ע מפאנו ,הגר״א (שיה״ש ה-ב .יונה א-ה> ו כן האוה״ח (דברים ו-ה) מביאים ,כי ג׳
אהבות ישנם בעו לם .אהבת הטוב ־ אהבת הע רב ־ ואהבה המועיל .והנה חושבני

יה״ר ששפיעו דברינועלמעשינו לחזק אהבת רעים בלבנו.

כי בפ שוטו ,כאשר מדברים על אהבת רעים ,הרי היא אהבת הערב ואהבת המועיל.

ברמב״ם.

אנו אוהבים את הדומה לנו באופיינו וב סגנון חיינו .מי שחונך על יסודות ההשקפה
המקובלת א צלנו ,מי שלמד בישיבות כ שלנו ,הוא זה הנאהב על ידינו .אגו אוהבים

אהבת הטוב

אח הדומה לנו משום שהוא ערב לגו ואנו ע רבים ע ליו .האוהב מי שנוח ונעים לו
ל שוחח איתו האוהב מי אדם שנעים לו ל שהות במחיצתו ,הוא אוהב הערב .ואהבת

א■.אהבתרעים׳ נראיתכשגווה קשה
קיום מצוה זו כתיקונה קשה עד מאוד ,ונראה ל כאורה תמוה ,כיצד חייבה אותנו
התורה בח יוב כה כו לל ו מחייב .ומ דידן נחזי ,ל כל אדם יש אנשים וחברים אותם הוא
אוהב ,איתם יכול הוא ל דבר בא רוכה ,ושפה מ שותפת לו עימהם .אולם מאידך גיסא,
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המועיל הוא כאשר אוהבים חכם שנוח לנו לה תייעץ אתו ,לאהוב חברותא העוזר לנו
בלי מודנו ,או אח השכן המשאיל ומ לווה לנו כל צורכגו ,ל אהוב את המעסיק ב עבודה.
או את הראש כו לל ,הרי אלו אהבת המועיל.
אבל האמת תורה דרכה ,כי אהבת הערב ו המו עיל איננה שייכת כלל ו כלל לאהבת
רעים .אהבת הערב והמועיל היא לאמיתו של דבר אהבת ע צמו .נעים לאדם לשהות
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הרב יעקב חנניה שליט״א

יש אנשים רבים ,שאין לו ולהם כל קשר וזיקה ,אנשים שאעזןז אינו מוצא כל מכנה

זזכודת בדעליה

משותף .זרים הם לו גם ברוחם וגם ב נפשם .א״ב כיצד ציוותה תורה ׳ואהבת לרעך
כמוך׳ ,מה תכלית מ צווה זו ,והיאך ניתן לקיימה .וביותר תמוה ,וכי צריך לא הוב אח
כולם במידה שוה ,ו הלוא כשם שפרצופיהם שוגים כך דעותיהם שונות ,וב אופן טבעי
ואהבת לרעך כמוך הינו בלל גדול בחורה ,ב״ה זכינו בי במסגרת "פח ולכ׳י שע״י *מי
עליה"כנשיאותאבימורי שליט״א ,עסקוכעניןהנפלא של אהבת רעים ,עשרותתלמידי
חכמים שליט״א אשר כתבו מאמרים נפלאים וחידשו מערמתבנושא חשוב זה .כמו״ב
ציבור רחב של כני תורה שמעו והתחזקו באהבת רעים וראו הרבה תועלת וחיזוק
כמצווה זו.
שלוש תיבות נאמרו בתורה במצווה יקרה ע ,ובכל תיבה יש לדייק בפרטי המצווה
וכטעמיה.
חמהכת-שלכארולחקור האםהיאמצוהשבלב,אושהיאחובתהאבריםכלשון הפסוק
"לא תקום ולאתטור אתבני עמך ואהבתלרעך במוך" כלומר הסיבה והטעם ללא תקום
ולא תיטור אתבני עמך הוא דחייב אתה לאהובאת רעך.

אין אדם מרגיש הרגשה שווה ל כולם .וא״ב מה שייך לצ וות על אהבה ב לב לכל בר
ישראל.
שנינו בא בות" :צאו וראו איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם ןפ״ב מ״ט] .ובאר בה
רבינו יונה בפיר ושו" :רצה לומר להדבק במידה אחת להיות שלם בה ,כי טוב לאדם
ל אחוז במידה אחת בשל׳ימות ,ונקל אליו להשיג ממנה אל כל המידות החשובות ,ו על
זה אמר ד׳ יהושע ,חבר טוב ,שידבק אל הדרך הישר הזה ,והוא נקל לע שותו ולהיות
חבר טוב לאיש אחד לאשר לבו י חפוץ ,וכן י בוא באהבה עם כל הבריות".
והנה ,ל כו לנו יש חברים טובים קרובים ב מידה זו או אחרה ,אבל חברות ואהבה זו
אינה מביאה אותנו לאהבת כל הבריות ,וע דיין אין אנו מתוקנים באהבת הרעים.

לרעך  -הפנ״חמביא דברי הפוסקים,כי אין חייבים לאהוב אלא טישהוא דעך במצוות
אפלטי שאינודעךבמצוותאין טצוה כלפיושל ואהבתלרעך במוך.אמנםבתומר דבורה
לדט״ק בתם לשארית נחלתו ־ בי כשם שהקב״ה אוהב אתהרשעים,כן גם אנו צריכים
לאהוב אתהרשעים ,ומביא ראיה מהגנו כסנהדרין ואהבת לרעך כמוך  -ברור לו מיתה
יפה שלא יחגוול .הרי שגם מישהוא חייב מיתת בי״ד ,ש עליו חיוב של "ואהבת לרעך

עוד יש להת בונן ,הנה מק ובלנו מהבית ,כי תמיד צריך להתחיל מהמעשים החיובים,
לטפח את הצד הטוב אשר קיים מכבר באדם .ו איזו היא אהבת החברים הקיים ב אופן
טבעי באדם ,האהבה הראשונה היא אהבת משפ חתו ו ילדיו .ומוטל עלינו לברר ,האם
אהבה זו קשורה למצ ווה של ואהבת או שזוהי אהבה אחרת בכלל.

כמוך".
כמוך  -הרמב״ן בפרשת קדשים מתב דודאי לא שייך במוך ממש ,והר״ז על דרך
ההפלגה ,והמונה רק שלא תהיהקנאה בלבו ,וישמח ויאהבברבות הטובה להכירו ואל

□אהבתהערב והמועיל ואהבתהטוב

יתן שיעורים באהבה .אמנם במס״י משמע שחייבים לאהוב אוחו מפשיט ,ובן משמע

הרמ״ע מפאנו ,הגר״א (שיה״ש ה-ב .יונה א-ה> ו כן האוה״ח (דברים ו-ה) מביאים ,כי ג׳
אהבות ישנם בעו לם .אהבת הטוב ־ אהבת הע רב ־ ואהבה המועיל .והנה חושבני

יה״ר ששפיעו דברינועלמעשינו לחזק אהבת רעים בלבנו.

כי בפ שוטו ,כאשר מדברים על אהבת רעים ,הרי היא אהבת הערב ואהבת המועיל.

ברמב״ם.

אנו אוהבים את הדומה לנו באופיינו וב סגנון חיינו .מי שחונך על יסודות ההשקפה
המקובלת א צלנו ,מי שלמד בישיבות כ שלנו ,הוא זה הנאהב על ידינו .אגו אוהבים

אהבת הטוב

אח הדומה לנו משום שהוא ערב לגו ואנו ע רבים ע ליו .האוהב מי שנוח ונעים לו
ל שוחח איתו האוהב מי אדם שנעים לו ל שהות במחיצתו ,הוא אוהב הערב .ואהבת

א■.אהבתרעים׳ נראיתכשגווה קשה
קיום מצוה זו כתיקונה קשה עד מאוד ,ונראה ל כאורה תמוה ,כיצד חייבה אותנו
התורה בח יוב כה כו לל ו מחייב .ומ דידן נחזי ,ל כל אדם יש אנשים וחברים אותם הוא
אוהב ,איתם יכול הוא ל דבר בא רוכה ,ושפה מ שותפת לו עימהם .אולם מאידך גיסא,
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המועיל הוא כאשר אוהבים חכם שנוח לנו לה תייעץ אתו ,לאהוב חברותא העוזר לנו
בלי מודנו ,או אח השכן המשאיל ומ לווה לנו כל צורכגו ,ל אהוב את המעסיק ב עבודה.
או את הראש כו לל ,הרי אלו אהבת המועיל.
אבל האמת תורה דרכה ,כי אהבת הערב ו המו עיל איננה שייכת כלל ו כלל לאהבת
רעים .אהבת הערב והמועיל היא לאמיתו של דבר אהבת ע צמו .נעים לאדם לשהות
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עם ח ברים הד ומים לו ו לק בל תוע לת מהם .א בל אין זו ה אהבה שנצ טווינו בת ורה

צרכי ה אכס נאי ,האם יש לו מקום לל ון ,האם הוא צריך חב רותא ,לא לברר אם אחה
יכול לה פיק ה נאה מ מנו .והיא היא הת ביעה שהיתה על אבימלך" ,אכסנאי בא לעיר

הר מב״ן כו תב" :לא מרב כם מ כל ה עמים ח שק ה׳ ב כם ו כו׳ כי מא הבת ה׳ א תכם
■"־ולא הזכיר טעם ל בחי רה כי הנב חר ל או הב ידוע ל סב ול את או הבו ב כל הבא עליו

על ע סקי אכ ילה ושתיה שו אלים א ותו או על עסקי אשתו שואלים אותו.

׳ו אה בת לרעך כמ וך׳.

ממנו" (דמב״ז ,מרים ,ז-ח) .כך היא אה בת הק ב״ה ל עמו יש ראל .אה בה ללא גב ול ,א הבה

זהו ה הב דל המ הותי בין א הבה ה תל ויה ב דבר ל אהבה שאינה תלויה בדבר ,אהבה
התל ויה ב דבר הרי היא א הבה לצורך ע צמנו א הבת הערב וה מועיל ,א הבת נשים,

ללא תנאים .א הבה שגם כ אשר אינם עושים ר צונו עדיין אוה בם כב תחי לה .הוא המ של

אה בת המ מון וא הבת המ אכל ות .א לו הן אה בות הח למת ב דבר ,ב טל הדבר ב טלה

ו הוא ה דוג מא ל אה בת הר עים .אה בת ה ערב ו המו עיל אינה עו מדת בעת מב חן .כ אשר

אה בה .א בל א הבה שאינה ת לויה בד בר ,היא א הבת הטוב ,א הבת דוד ויונתן ,אתה

חב רו מפ סיק לה יות ערב עליו ,אזי גם כל אה בתו פוס קת .ב זמן שאדם מיצה את כל

תהיה למ לך ואני אהיה לך למ שנה .ז את א הבת רעים שנצטוינו בה ,אהבה לחב ירו במה

ה תוע לת הצריכה לו ,גם אה בת המו עיל פ גה .לא ז את הא הבה שנ צטוינו ב׳ו אה בת׳

הוא יכ ול ל תת לו ,כיצד י כול ל שמ וח בש מח תו ,ב מה אפשר לעזור לו שיצליח ב חיים,

ל רעך כ מוך .נצ טוינו לא הוב אה בת הטו ב-,א הבה ללא ת נאי ,א הבה ללא גב ול.

ב כו לל וב שאר הענינים.
ו הנה הייתי עד לס יפור עם מו״ז הג און רבי שבתי אמון זצ״ל ,ראש ישיבת ראשית

ג.קנייןאהבתהטוב
אך מה ב אמת גדרה וקנ ינה של א הבה זו.

ה כמ ה .היה זה ב סוף ימיו כאשד הזד מן ל שבת שבע ברכות .המ חותן היה נכה ה יושב
ב כסא גלג לים ,והיה נראה לי שה דבר מד כדך את רוחו של זקיני .אמרתי לו אולי נבקש

שנינו במ שנה " :כל אהבה שהיא תלויה בד בר ,ב טל דבר בט לה אהבה ,ו כל א הבה

שלא יו שיבו את המ חותן ל ידך .ה שיב לי מו״ז :ח״ו ,הדי נאמר "אך תיראי אותי ת קחי

שאינה תלויה בד בר ,אינה בטי לה לעו לם .אה בת א מנון ו תמר זוהי א הבה הת לויה

מוסר" ,כאשר רואים דבד כזה צר יכים אנו לל מוד מוסד עד כמה חייבים ל נצל כל רגע
שעדיין ב כוח ינו ל עשות ,כ מא מר ה פס וק "כל אשד לעשות בכ וחך עשה" .אך מעל הכל

בד בר ,א הבת דוד וי ונתן זוהי א הבה שאינה ת לויה בדבר" (אבות פ׳ה ט״ז> .מהו ה הב דל
ה מה ותי בין שתי ה אה בות הא לה.

בש ביל מה הם מו שיבים אותו לידי ,כדי להת כבד בי .א דרבה ,שי תכבדו בי ויהיה להם
נ חת רוח .והד ברים מ בהי לים.

על הפ סוק "רק אין יראת אל וקים כמ קום הזה והר גוני על דבד אשתי" דורשים
חז ״ל" :אמר לו אבר הם ,אכ סנאי שבא לעיר על ע סקי א כילה שתיה שואלים א ותו,

אלו הם ד בריו של ר׳ איצל׳ה וו לוז׳ ינר בהק דמה לנפש החיים ,וז״ל "ותמיד היה

או על עסקי אשתו שו אלים אותו" .ו הנה על פי פשו טם של דב רים ,כו ונת חז ״ל,

מו כיח אוחי אבי (ד -חיים סוולאדיס ,שאיני מ שתתף בצרת ה ציבור .וכה היה ד ברו אלי

שהמ צרים ,אשר כ ידוע היו פרו צים בע ריות ,ער רו א חר ת אוו תם ,במ קום לד אוג ל צרכי

ת מיד ,כי ה אדם לא לע צמו גברא א לא להו עיל לאחריני" והן הן הד ברים .א הבת הט וב

אבר הם .א בל המש גיח ,הגאו ה״צ דבי מאיד ח דש זצ״ל ,אמר בב יאור דברי ח ז״ל

הוא אה בת הח בר ,א הבת ה טוב שב חב רו ,ולא א הבת עצמו.

אלו ,דבר נפ לא .הנה א בימ לך מגד ולי הדור היה ,כ מא מר ח ז״ל "ויעש א ברהם סע ודה
גדו לה ב יום הג מל את י צחק י סע ודה ש גדולי ה דור היו בה ,אב רהם ואבי מלך" .וו דאי

ד.אהבת אבלבנו

אבי מלך לא משום תאו ותו רצה את שרה ,אלא ר צונו היה להש תדך עם ג דול הדור,
עם אבר הם .כ לום חס רון יש ברצון זה ,לכא ורה לא היה זה אלא משא יפות רוח ניות

ו הנה נת בונן בע צמנו דבר נורא עד מ אוד [הנני מקצין אח הד ברים ,א בל יש ב הם
מן הא מת ,וה רבה מן הא מת] .לענ ״ד ,אנ חנו לא אוהבים שום אדם בעו לם ,א לא רק

הגו נות ,להי דבק בצ דיק .אך אמר המשגיח ,כי הש אלה א חת היא ,כאשר הנך פ וגש

את עצ מנו .גם את האשה ו היל דים אגו או הבים רק משום שהם ערבים לנו ,אנ חנו
נ הנים מהם והם מועילים לנו וע ושים ל נו נ תח רוח .אבל מה קורה כאשד הילד מ תמ רד

אתה י כול לק הת ממ נו .אם כ אשר אתה פו גש אב רך ח רש ב שכ ונה ו הנך מד בר א תו
על ת רומה לב יהכנ ״ס ,אף שהוא ע סקי מצ ווה ,מ ״מ הרי זה ממש בבח ינת "שואלו על

תקו פה אר ובה ,כ שאינו עושה את ה מו טל ו המצ ופה מ מנו לע שות ,כאשר הוא בת קו פה
של מר דנות ו כעס .כיצד אנו מדג ישים אם נ כוח ותו בבית גור מת רק לאי שקט וכ עס.

ע סקי אשתו" .אכ סנאי שבא לעיר צריך ל שאול או תו על א כילה ו שתיה ,ל ברר מה הן

ורק בה מצ או רחוק ואינו נראה .רגו עים אנו ו שלו וים .ב זמנים אלו מ ה נכנ סת לל ב

אדם ,האם אתה ש ואל את ע צמך מה אתה י כול ל תת לו ,או שאתה עסוק בש אלה מה
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עם ח ברים הד ומים לו ו לק בל תוע לת מהם .א בל אין זו ה אהבה שנצ טווינו בת ורה

צרכי ה אכס נאי ,האם יש לו מקום לל ון ,האם הוא צריך חב רותא ,לא לברר אם אחה
יכול לה פיק ה נאה מ מנו .והיא היא הת ביעה שהיתה על אבימלך" ,אכסנאי בא לעיר

הר מב״ן כו תב" :לא מרב כם מ כל ה עמים ח שק ה׳ ב כם ו כו׳ כי מא הבת ה׳ א תכם
■"־ולא הזכיר טעם ל בחי רה כי הנב חר ל או הב ידוע ל סב ול את או הבו ב כל הבא עליו

על ע סקי אכ ילה ושתיה שו אלים א ותו או על עסקי אשתו שואלים אותו.

׳ו אה בת לרעך כמ וך׳.

ממנו" (דמב״ז ,מרים ,ז-ח) .כך היא אה בת הק ב״ה ל עמו יש ראל .אה בה ללא גב ול ,א הבה

זהו ה הב דל המ הותי בין א הבה ה תל ויה ב דבר ל אהבה שאינה תלויה בדבר ,אהבה
התל ויה ב דבר הרי היא א הבה לצורך ע צמנו א הבת הערב וה מועיל ,א הבת נשים,

ללא תנאים .א הבה שגם כ אשר אינם עושים ר צונו עדיין אוה בם כב תחי לה .הוא המ של

אה בת המ מון וא הבת המ אכל ות .א לו הן אה בות הח למת ב דבר ,ב טל הדבר ב טלה

ו הוא ה דוג מא ל אה בת הר עים .אה בת ה ערב ו המו עיל אינה עו מדת בעת מב חן .כ אשר

אה בה .א בל א הבה שאינה ת לויה בד בר ,היא א הבת הטוב ,א הבת דוד ויונתן ,אתה

חב רו מפ סיק לה יות ערב עליו ,אזי גם כל אה בתו פוס קת .ב זמן שאדם מיצה את כל

תהיה למ לך ואני אהיה לך למ שנה .ז את א הבת רעים שנצטוינו בה ,אהבה לחב ירו במה

ה תוע לת הצריכה לו ,גם אה בת המו עיל פ גה .לא ז את הא הבה שנ צטוינו ב׳ו אה בת׳

הוא יכ ול ל תת לו ,כיצד י כול ל שמ וח בש מח תו ,ב מה אפשר לעזור לו שיצליח ב חיים,

ל רעך כ מוך .נצ טוינו לא הוב אה בת הטו ב-,א הבה ללא ת נאי ,א הבה ללא גב ול.

ב כו לל וב שאר הענינים.
ו הנה הייתי עד לס יפור עם מו״ז הג און רבי שבתי אמון זצ״ל ,ראש ישיבת ראשית

ג.קנייןאהבתהטוב
אך מה ב אמת גדרה וקנ ינה של א הבה זו.

ה כמ ה .היה זה ב סוף ימיו כאשד הזד מן ל שבת שבע ברכות .המ חותן היה נכה ה יושב
ב כסא גלג לים ,והיה נראה לי שה דבר מד כדך את רוחו של זקיני .אמרתי לו אולי נבקש

שנינו במ שנה " :כל אהבה שהיא תלויה בד בר ,ב טל דבר בט לה אהבה ,ו כל א הבה

שלא יו שיבו את המ חותן ל ידך .ה שיב לי מו״ז :ח״ו ,הדי נאמר "אך תיראי אותי ת קחי

שאינה תלויה בד בר ,אינה בטי לה לעו לם .אה בת א מנון ו תמר זוהי א הבה הת לויה

מוסר" ,כאשר רואים דבד כזה צר יכים אנו לל מוד מוסד עד כמה חייבים ל נצל כל רגע
שעדיין ב כוח ינו ל עשות ,כ מא מר ה פס וק "כל אשד לעשות בכ וחך עשה" .אך מעל הכל

בד בר ,א הבת דוד וי ונתן זוהי א הבה שאינה ת לויה בדבר" (אבות פ׳ה ט״ז> .מהו ה הב דל
ה מה ותי בין שתי ה אה בות הא לה.

בש ביל מה הם מו שיבים אותו לידי ,כדי להת כבד בי .א דרבה ,שי תכבדו בי ויהיה להם
נ חת רוח .והד ברים מ בהי לים.

על הפ סוק "רק אין יראת אל וקים כמ קום הזה והר גוני על דבד אשתי" דורשים
חז ״ל" :אמר לו אבר הם ,אכ סנאי שבא לעיר על ע סקי א כילה שתיה שואלים א ותו,

אלו הם ד בריו של ר׳ איצל׳ה וו לוז׳ ינר בהק דמה לנפש החיים ,וז״ל "ותמיד היה

או על עסקי אשתו שו אלים אותו" .ו הנה על פי פשו טם של דב רים ,כו ונת חז ״ל,

מו כיח אוחי אבי (ד -חיים סוולאדיס ,שאיני מ שתתף בצרת ה ציבור .וכה היה ד ברו אלי

שהמ צרים ,אשר כ ידוע היו פרו צים בע ריות ,ער רו א חר ת אוו תם ,במ קום לד אוג ל צרכי

ת מיד ,כי ה אדם לא לע צמו גברא א לא להו עיל לאחריני" והן הן הד ברים .א הבת הט וב

אבר הם .א בל המש גיח ,הגאו ה״צ דבי מאיד ח דש זצ״ל ,אמר בב יאור דברי ח ז״ל

הוא אה בת הח בר ,א הבת ה טוב שב חב רו ,ולא א הבת עצמו.

אלו ,דבר נפ לא .הנה א בימ לך מגד ולי הדור היה ,כ מא מר ח ז״ל "ויעש א ברהם סע ודה
גדו לה ב יום הג מל את י צחק י סע ודה ש גדולי ה דור היו בה ,אב רהם ואבי מלך" .וו דאי

ד.אהבת אבלבנו

אבי מלך לא משום תאו ותו רצה את שרה ,אלא ר צונו היה להש תדך עם ג דול הדור,
עם אבר הם .כ לום חס רון יש ברצון זה ,לכא ורה לא היה זה אלא משא יפות רוח ניות

ו הנה נת בונן בע צמנו דבר נורא עד מ אוד [הנני מקצין אח הד ברים ,א בל יש ב הם
מן הא מת ,וה רבה מן הא מת] .לענ ״ד ,אנ חנו לא אוהבים שום אדם בעו לם ,א לא רק

הגו נות ,להי דבק בצ דיק .אך אמר המשגיח ,כי הש אלה א חת היא ,כאשר הנך פ וגש

את עצ מנו .גם את האשה ו היל דים אגו או הבים רק משום שהם ערבים לנו ,אנ חנו
נ הנים מהם והם מועילים לנו וע ושים ל נו נ תח רוח .אבל מה קורה כאשד הילד מ תמ רד

אתה י כול לק הת ממ נו .אם כ אשר אתה פו גש אב רך ח רש ב שכ ונה ו הנך מד בר א תו
על ת רומה לב יהכנ ״ס ,אף שהוא ע סקי מצ ווה ,מ ״מ הרי זה ממש בבח ינת "שואלו על

תקו פה אר ובה ,כ שאינו עושה את ה מו טל ו המצ ופה מ מנו לע שות ,כאשר הוא בת קו פה
של מר דנות ו כעס .כיצד אנו מדג ישים אם נ כוח ותו בבית גור מת רק לאי שקט וכ עס.

ע סקי אשתו" .אכ סנאי שבא לעיר צריך ל שאול או תו על א כילה ו שתיה ,ל ברר מה הן

ורק בה מצ או רחוק ואינו נראה .רגו עים אנו ו שלו וים .ב זמנים אלו מ ה נכנ סת לל ב

אדם ,האם אתה ש ואל את ע צמך מה אתה י כול ל תת לו ,או שאתה עסוק בש אלה מה
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הרגשה ,די ,מ ספיק ,נ מאס .בז מנים אלו אדם מרגיש ז רות וכ עס ,מב קש הוא כי הנער
יהיה ר חוק ו מרו חק[ .סיפר לי א ברך כי ביום של מסי בת הס יום של בנו ,הרגיש שאינו
מס וגל ל היות נוכח .הוא כעס על הי לד ,וב צדק .היה זה תקו פה א רוכה שהילד לא
שמע ב קו לו ,והיה קשה לו לה יות ב מחי צתו ול הגות מ מנו .ל בו היה רחוק מ המס יבה
ולא היה מס וגל לשמוח ו להש תתף א תו] .אלו דברים שקורים ב כל בית ,כאשר ה ילדים
ע וברים את הג בול .לעיתים ז את תקו פה ארוכה א בל תקו פה שבע זרתו י תברך ת חל וף.
א בל בא ותו הזמן וב אותה שעה הא ווירה ע כורה ,ו נוצר מר חק בין ה הורים ליל דים.
לכא ורה זאת ע דות קשה ,כי אהב תנו את הילדים אינה אלא אה בת ה ערב ו המו עיל.
כאשר הם ערבים לנו כאשר הם מ קור לג אוה או אז אנו אוה בים או תם .אך כאשר א עם
ערבים ע לינו מרגישים אנו ריחוק ונ יכור ..ו בא מת כ שמד ברים עם ׳נוער שוליים׳ זהו
ה מסר הע ולה מדב ריהם .ילדים אלו חשו כי הו ריהם לא אה בו בא מת א ותם ,את עצמם
הם אה בו ,והם רצו שאביא להם כב וד ותה ילה .ילדים אלו או מרים כי אם זה היה כל
רצונם הם לא רוצים ל תת להם את זה.

עב ודתנו בא הבת רעים ,לה גביר ול הגדיל את הא הבה שאינה תלויה בדבר ,שהיא תהיה
ה אהבה ה מרכזית ,וכך היא לא תת בטל לעו לם.
כך נ תחזק בא הבת הרעים ,כאשר נגביר אצלינו מידת האהבה שאינה תלויה בדבר,
דהיינו אהבת ה טוב ,ואו אז נמצא כי ב כל אחד ו אחד ,גם באדם שאין לנו שפה משותפת
אתו ,נ וכל להב חין איך הוא מתנהג עם ילדיו ,איך הוא מ תנהג ביושר ,איך הוא מתמיד
בלי מודו ,וכיצד הוא מחדש ב תורתו .גם אם לא יהיה זה כסגנון שלו הורגלנו ,גם אם
לא יהיה אדם זה ערב עלי ,אבל נ אהבנו ב אה בת הטוב .ו הטוב קיים בכל אדם ואדם,
בכל סגנון וסגנון.
ח את ודאי כו ונת רבינו יונה .כאשד יש ל אדם אהוב אותו הוא אוהב בא הבת הטוב,
מתרגל הוא ל הקטין אח ה אנוכיות שלו ,ו מוסר את עצמו לזולתו ,וודאי יוכל גם לקנות
אהבת הבריות כ ולם.

הא הבה בין הורים לי לדים צ ריכה ל היות א הבה ללא תנ אים ,ללא גב ול ,ללא
מעצ ורים .אהבה בלי סיבה מ יוח דת .אם לא מ טפ חים אח ה אה בה ה בסי סית ה זאת
ו מחז קים או תה ,אם לא מתר גלים לו מר לילד אני או הב או תך ,גם ב לא כל מעשה טו ב,
הרי ה אהבה הופ כת ל היות אה בת ה ערב ו המו עיל .לא הוב את ה ילד כ שהוא מורד ,זוהי
א הבה שאינה תלויה בד בר ,זוהי א ה ב ת ^ו ב .צריכים אנו לשנן כי י לדינו טובים הם
ב עצם  55עם ו מהו תם ,אך גם הם אוה בים את הח יים ,גם ל הם יש צרכים מש להם וגם
יצרים משל הם .אמנם לא כל דבר צריך לתת ל הם ,א בל חיי בים לז כור כי אין ב עם
וביגנו מ לח מה דק א הבה רבה ו גדו לה .ה הורים והי לדים נמ צאים בא ותו צד ,לא א חד
מול השני אלא אחד ליד השני ,כ אשר הורה מס וגל גם בזמ נים ה קשים ל שחק ולצ חוק
עם י לדו ,ולא רק כפרס או כפי צוי ,הרי היא א הבה שאינה ת לויה בד בר ,וזו היא א הבת
ה טוב .ב כל ילד ,גם אם יש לו חס רונ ות ,יש לו יופי וט וב המ יוח דים רק לו ,את החן
המי וחד שבו ,ילדינו אה ובים ע לינו מ אור ,ואם ח״ו יקרה לא חד מהם מ שהו לא יהיה
צער בצ ערנו.

ו.ההתרגלותלנתינהללאתנאים
אך מהי הדרך לקניית אהבה זו.
שמעתי מ אברך ש קיבל על עצמו ק בלה ,כי כל עני ראשון שהוא פוגש הוא נותן
לו צדקה ,ללא מח שבת ביקורת ו בדיקה ,בלי לב חון האם באמת מגיע לו .ואלו הם
דברי מסכת ד יך ארץ זוטא " :הוי נושא ונותן בטובתו" ,לתת כמה שאפשר ,במ חשבה,
בדיבור ,ב הארת פנים ו באמירת שלום בפה מלא ולא במ למול חטוף .לרצות ב טובת
ח ברנו הן במח שבה והן במעשה .ובזה נגביר א הבת חינם ב לבנו ויבנה בהמ״ק אמן.

ססס

ה .להתחזק באהבה שאינה תלויה בדבר
המה ר״ל אומר ,כי המ שנה ב אב ות נ קטה את שני ה קצ וות למי דות האה בה .א הבת
א מנון ו תמר לא היתה אלא ת לויה בד בר ,רק משום המ טרה ו הד בר שלה אמנון נ כסף.
ל עומ תה ,א הבת דוד ויונתן ה יתה א הבה שאינה ת לויה במ או מה .אבל אצל רוב
הא נשים .הא הבה ה עה גם תלויה ב דבר וגם א הבה אמי תית ב לא מ טרה ות כלית .זוהי
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הרגשה ,די ,מ ספיק ,נ מאס .בז מנים אלו אדם מרגיש ז רות וכ עס ,מב קש הוא כי הנער
יהיה ר חוק ו מרו חק[ .סיפר לי א ברך כי ביום של מסי בת הס יום של בנו ,הרגיש שאינו
מס וגל ל היות נוכח .הוא כעס על הי לד ,וב צדק .היה זה תקו פה א רוכה שהילד לא
שמע ב קו לו ,והיה קשה לו לה יות ב מחי צתו ול הגות מ מנו .ל בו היה רחוק מ המס יבה
ולא היה מס וגל לשמוח ו להש תתף א תו] .אלו דברים שקורים ב כל בית ,כאשר ה ילדים
ע וברים את הג בול .לעיתים ז את תקו פה ארוכה א בל תקו פה שבע זרתו י תברך ת חל וף.
א בל בא ותו הזמן וב אותה שעה הא ווירה ע כורה ,ו נוצר מר חק בין ה הורים ליל דים.
לכא ורה זאת ע דות קשה ,כי אהב תנו את הילדים אינה אלא אה בת ה ערב ו המו עיל.
כאשר הם ערבים לנו כאשר הם מ קור לג אוה או אז אנו אוה בים או תם .אך כאשר א עם
ערבים ע לינו מרגישים אנו ריחוק ונ יכור ..ו בא מת כ שמד ברים עם ׳נוער שוליים׳ זהו
ה מסר הע ולה מדב ריהם .ילדים אלו חשו כי הו ריהם לא אה בו בא מת א ותם ,את עצמם
הם אה בו ,והם רצו שאביא להם כב וד ותה ילה .ילדים אלו או מרים כי אם זה היה כל
רצונם הם לא רוצים ל תת להם את זה.

עב ודתנו בא הבת רעים ,לה גביר ול הגדיל את הא הבה שאינה תלויה בדבר ,שהיא תהיה
ה אהבה ה מרכזית ,וכך היא לא תת בטל לעו לם.
כך נ תחזק בא הבת הרעים ,כאשר נגביר אצלינו מידת האהבה שאינה תלויה בדבר,
דהיינו אהבת ה טוב ,ואו אז נמצא כי ב כל אחד ו אחד ,גם באדם שאין לנו שפה משותפת
אתו ,נ וכל להב חין איך הוא מתנהג עם ילדיו ,איך הוא מ תנהג ביושר ,איך הוא מתמיד
בלי מודו ,וכיצד הוא מחדש ב תורתו .גם אם לא יהיה זה כסגנון שלו הורגלנו ,גם אם
לא יהיה אדם זה ערב עלי ,אבל נ אהבנו ב אה בת הטוב .ו הטוב קיים בכל אדם ואדם,
בכל סגנון וסגנון.
ח את ודאי כו ונת רבינו יונה .כאשד יש ל אדם אהוב אותו הוא אוהב בא הבת הטוב,
מתרגל הוא ל הקטין אח ה אנוכיות שלו ,ו מוסר את עצמו לזולתו ,וודאי יוכל גם לקנות
אהבת הבריות כ ולם.

הא הבה בין הורים לי לדים צ ריכה ל היות א הבה ללא תנ אים ,ללא גב ול ,ללא
מעצ ורים .אהבה בלי סיבה מ יוח דת .אם לא מ טפ חים אח ה אה בה ה בסי סית ה זאת
ו מחז קים או תה ,אם לא מתר גלים לו מר לילד אני או הב או תך ,גם ב לא כל מעשה טו ב,
הרי ה אהבה הופ כת ל היות אה בת ה ערב ו המו עיל .לא הוב את ה ילד כ שהוא מורד ,זוהי
א הבה שאינה תלויה בד בר ,זוהי א ה ב ת ^ו ב .צריכים אנו לשנן כי י לדינו טובים הם
ב עצם  55עם ו מהו תם ,אך גם הם אוה בים את הח יים ,גם ל הם יש צרכים מש להם וגם
יצרים משל הם .אמנם לא כל דבר צריך לתת ל הם ,א בל חיי בים לז כור כי אין ב עם
וביגנו מ לח מה דק א הבה רבה ו גדו לה .ה הורים והי לדים נמ צאים בא ותו צד ,לא א חד
מול השני אלא אחד ליד השני ,כ אשר הורה מס וגל גם בזמ נים ה קשים ל שחק ולצ חוק
עם י לדו ,ולא רק כפרס או כפי צוי ,הרי היא א הבה שאינה ת לויה בד בר ,וזו היא א הבת
ה טוב .ב כל ילד ,גם אם יש לו חס רונ ות ,יש לו יופי וט וב המ יוח דים רק לו ,את החן
המי וחד שבו ,ילדינו אה ובים ע לינו מ אור ,ואם ח״ו יקרה לא חד מהם מ שהו לא יהיה
צער בצ ערנו.

ו.ההתרגלותלנתינהללאתנאים
אך מהי הדרך לקניית אהבה זו.
שמעתי מ אברך ש קיבל על עצמו ק בלה ,כי כל עני ראשון שהוא פוגש הוא נותן
לו צדקה ,ללא מח שבת ביקורת ו בדיקה ,בלי לב חון האם באמת מגיע לו .ואלו הם
דברי מסכת ד יך ארץ זוטא " :הוי נושא ונותן בטובתו" ,לתת כמה שאפשר ,במ חשבה,
בדיבור ,ב הארת פנים ו באמירת שלום בפה מלא ולא במ למול חטוף .לרצות ב טובת
ח ברנו הן במח שבה והן במעשה .ובזה נגביר א הבת חינם ב לבנו ויבנה בהמ״ק אמן.

ססס

ה .להתחזק באהבה שאינה תלויה בדבר
המה ר״ל אומר ,כי המ שנה ב אב ות נ קטה את שני ה קצ וות למי דות האה בה .א הבת
א מנון ו תמר לא היתה אלא ת לויה בד בר ,רק משום המ טרה ו הד בר שלה אמנון נ כסף.
ל עומ תה ,א הבת דוד ויונתן ה יתה א הבה שאינה ת לויה במ או מה .אבל אצל רוב
הא נשים .הא הבה ה עה גם תלויה ב דבר וגם א הבה אמי תית ב לא מ טרה ות כלית .זוהי
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הרבמאיר ורזגרשליט״א  -ירושלים

מדב ריהם ,הדי הן בכ לל וא הבת לר עך כמ וך" (הל׳ אבלד,א) ו דב ריו צ״ע ,ראם כל מ צו וח
גמ״ח בכ לל מצ ות וא הבת ,ל מה הוצ רכו חז ״ל לח דש מצוה מדבריהם .ובי ארו בזה
עפ״ד״ המהרש״א .דאין מ צות וא הבת מ חייב ב או פן ח יובי ,ר על זה יש הג בלה דחייך

היציאה מעולםהייחודיות

קוד מין ,ומ צד זה אינו מח ויב ל עסוק ב גמ ״ח .וב כן הוצ רכו לח דש מצ ווה חי ובית
מדר בנן לע סוק בגמ ״ח .אבל מת באר מד ברי ה רמב״ם דהא מיהת יש מצוה קיומית של

א.אהבתהרעיםהינד!מיסודותהתורה

וא הבת גם בקיום מ צו ות ג מ״ח.
וכד ברים א לו הוב או בשם מ ק ה חזו״א "נ שאל החזו״א מחי ובאיזה מעשים מב טל
האדם מצ ות ו אה בת לר עך כ מו ך? וה שיב  -הרי רואים בחז ״ל שעיקר המ צוה היא

על מצ ות א הבת רעים נצ טו ינו בתו רה" :ו אהבת לר עך כמ וך אני ה׳" ליקרא יט.יח),

ב דרך של ילה ׳ דע לך סני ל חב רך לא תע ביד׳ (שכתלא ).זהו עיקר ענין של וא הבת לר עך

ו מצ אנו ח שי בות מיו חדת ל מצ וה זו בד ברי ח ז״ל בק בעם ש הוא כ לל גד ול בתו רה.

כ מוך .אמנם ,מצ וה קיומית היא לסייע לח בי רו ב או פן ח יובי בג וף וב ממ ון" (ספרמעשה

וכד איתא ב ספרי "רבי ע קיבא או מר זה כ לל גד ול ב תור ה" .וענ יין ׳ה כלל ה גד ול׳

אישח״בעמ׳קכ״ו).

מת פרש בד ברי הגט׳ " :שוב מע שה בנכדי א חד ש בא ל פני ש מאי א״ל גייריני ע״מ
שתל מדיני כל התורה כ ולה כ שאני עו מד על ר גל א חת ,דח פו בא מת ה מ ין שבי דו .בא

ויש לה ביא סמך גד ול לד ברי המהדש״א מהא דאיתא במ דרש(ויקרארבה כד.ה) ד פרשת
קדושים נא מר בה קהל מפני שע שרת ה דיב רות כל ולים בה .ו מב ואר שם דו אה בת לר עך

ל פני ה לל גיירייה אמר לו דע לך סני ל חב רך לא תע ביד זו היא כל התורה כו לה ואי דך

היא כ נגד מצ ות "לא תח מוד" שבע שרת ה דבר ות .ו מב ואר ד עיקר חיוב וא הבת הוא על

פ רושה הוא זיל גמ ור" <שכתדף לא ,).ובי ארו בזה המפ רשים <ע׳ טהרש״א) ,ד ביקש הגר
מ הלל ענין שהוא יסוד לכ ה״ת ,ד על יו אפשר לה שתית קיום כל המ צוו ת ,ו על זה ע נה

הצד הש לילי להסיר הקנאה מלי בנו ול מנ וע מל עש ות ד בר המפריע ל חבי דו.

הלל מה דע לך סני וכ ר .וה כוו נה ל מצ ות וא הבת ל ר ען ^ מן ך ,ר כך תרגם יונתן קרא
דו אה בח .ו בלי שנא אח רינא דרש״י שם מבו אר ,ד פיר וש כ לל גד ול היינו ד הוא יסוד

אך בד ברי הרמ ב״ן ב פיר ושו עה״ת (פרשת קדושים) מב ואר דע תו דמ צות א הבת רעים
כול לת גם פן חי ונ ^ ד ת ^  " :ואהבת לר עך כמ וך ה פלגה ,כי לא יקבל לב האדם ש יאהוב
את חב ירו כ אה בתו אח נ פשו ,וע וד שבא ר״ע ול ימד חייך קודמין לחיי ח ברך .אלא

ל כל מ צו ות בין אדם ל חבי רו ,ו כן מ בו אר ב כלי יקר ב קדו שים שם .א בל בל שון הרא שון

מ צות התורה שי אהב חב ירו ב כל ע נין כא שר יא הב את נ פשו ב כל הטוב ,ו יתכן ב עב ור

דרש״י מבו אר ד הכו ונה כפ שו טו ,ד הוא יסוד לקיום כ ה״ח .ו בו וד אי ראוי ל נו לב רר

שלא אמר ׳וא הבת לר עך כ מוך׳ ,ו הש ווה אותם ב מילת ׳לר עך׳ ו כר שיהיה פר ושו

גדרי המצוד .וד רכי קניינה כדי שיתקיים אצ לנו כ לל גד ול זה.

ל הש וות א הבת שניהם בדע תו .כי פעמים שי אהב אדם את רעהו ב דברים ידועים
לה טיבו ב עו שר ו לא בח כמה ו כיו צא בזה .ואם יהיה או הבו בכ ל .יח פוץ שיזכה רעהו

ב.גדרהחיובבאהבתהרעים

הא הוב לו ב עו שר ובנכסים ו כב וד וד עת ו בח כמ ה ,ולא שישוה אליו א בל יהיה חפץ
ב לי בו ל עו לם שיהיה הוא יותר מ מנו ב כל טו בה .ויצוה הכ תוב שלא תהיה פחיתות

בבי אור ג דר המ צוה ע׳ בד ברי המהרש״א <ת־א בשבת לא ,).דה עיר על ל שון ה לל (דהוא
לשון תרגום יונתן ת״ל) ,דל מה תרגם בל שון ש לילי ו לא בל ש ון חיו בי ,דיש ל אה וב את
חב ירו כ מו שאו הב את עצ מו .ובי אר דכ יון דקיי״ל "חייך קוד מק" (ב״מ דף סא ,).בע ״כ
אין צו וי דו אה בת מ תפרש ב או פן חי ובי אלא ב או פן של ילי .והו סיף סמך לזה מלי שנא
דקרא ,דהקדים לא תקום ו לא ת טור ,וע לה קאי ו אה בת וכ ר ,א בל לע נק ל עש ות לו

הקנאה הזאת בל בו ,א בל י אהב ב רב ות הט ובה ל חב ירו כ אשר אדם עו שה לנפ שו
ולא יתן שעו רין בא הבה" (רמבן ויקרא יט .יחן .ו מבו אר דאף הרמב״ן הוציא את הפסוק
מ פש וטו ע״ר ה מהרש״א ,אך להר מב״ן אין זה אלא ה פלגה ,אולם מפו רש בדב ריו
דהמ צוה כ ול לת בת וכה ע נק ח יובי ל הש וות שניהם ב דע תו ול רצ וח בטו בתו של חבירו.
אך עיקר ה שקו״ט של הר מב״ן ע רק צריך בי אור ,ויב ואר ל פנינו ,בעז״ה.

ט ובה לא נ אמר ו אה בת .וכד ברי המ הרש״א כמ עט מפו רש בד ברי הסמ״ג (עשק ט׳)
דג דרו של מצ ות ו אה בת הוא מה דע לך סני ל חב רך לא ת עב יד.

גייחודיותהאדםכיחסאהבתולרעיו

והנה הרמב״ם מונה רשימה אר וכה של מ צו ות גמ ״ח "מ צות עשה של דב ריהם

ענק אהבה מבו אר במ הר״ל (גו״א דברים .יב) ד הוא דביקות האוהב בנ אהב עד שיהיו

ל בקר חו לים .לנחם א בלים .ול הוצ יא המת .ול הכניס ה כלה ו כו׳ אע״פ שכל מ צו ות אלו

כ אחד (וכידוע שגימטריא של אהבה היא אחד) .ואם נפ רש ואהבת ל רעך כמוך כפש וטו ,א״כ
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הרבמאיר ורזגרשליט״א  -ירושלים

מדב ריהם ,הדי הן בכ לל וא הבת לר עך כמ וך" (הל׳ אבלד,א) ו דב ריו צ״ע ,ראם כל מ צו וח
גמ״ח בכ לל מצ ות וא הבת ,ל מה הוצ רכו חז ״ל לח דש מצוה מדבריהם .ובי ארו בזה
עפ״ד״ המהרש״א .דאין מ צות וא הבת מ חייב ב או פן ח יובי ,ר על זה יש הג בלה דחייך

היציאה מעולםהייחודיות

קוד מין ,ומ צד זה אינו מח ויב ל עסוק ב גמ ״ח .וב כן הוצ רכו לח דש מצ ווה חי ובית
מדר בנן לע סוק בגמ ״ח .אבל מת באר מד ברי ה רמב״ם דהא מיהת יש מצוה קיומית של

א.אהבתהרעיםהינד!מיסודותהתורה

וא הבת גם בקיום מ צו ות ג מ״ח.
וכד ברים א לו הוב או בשם מ ק ה חזו״א "נ שאל החזו״א מחי ובאיזה מעשים מב טל
האדם מצ ות ו אה בת לר עך כ מו ך? וה שיב  -הרי רואים בחז ״ל שעיקר המ צוה היא

על מצ ות א הבת רעים נצ טו ינו בתו רה" :ו אהבת לר עך כמ וך אני ה׳" ליקרא יט.יח),

ב דרך של ילה ׳ דע לך סני ל חב רך לא תע ביד׳ (שכתלא ).זהו עיקר ענין של וא הבת לר עך

ו מצ אנו ח שי בות מיו חדת ל מצ וה זו בד ברי ח ז״ל בק בעם ש הוא כ לל גד ול בתו רה.

כ מוך .אמנם ,מצ וה קיומית היא לסייע לח בי רו ב או פן ח יובי בג וף וב ממ ון" (ספרמעשה

וכד איתא ב ספרי "רבי ע קיבא או מר זה כ לל גד ול ב תור ה" .וענ יין ׳ה כלל ה גד ול׳

אישח״בעמ׳קכ״ו).

מת פרש בד ברי הגט׳ " :שוב מע שה בנכדי א חד ש בא ל פני ש מאי א״ל גייריני ע״מ
שתל מדיני כל התורה כ ולה כ שאני עו מד על ר גל א חת ,דח פו בא מת ה מ ין שבי דו .בא

ויש לה ביא סמך גד ול לד ברי המהדש״א מהא דאיתא במ דרש(ויקרארבה כד.ה) ד פרשת
קדושים נא מר בה קהל מפני שע שרת ה דיב רות כל ולים בה .ו מב ואר שם דו אה בת לר עך

ל פני ה לל גיירייה אמר לו דע לך סני ל חב רך לא תע ביד זו היא כל התורה כו לה ואי דך

היא כ נגד מצ ות "לא תח מוד" שבע שרת ה דבר ות .ו מב ואר ד עיקר חיוב וא הבת הוא על

פ רושה הוא זיל גמ ור" <שכתדף לא ,).ובי ארו בזה המפ רשים <ע׳ טהרש״א) ,ד ביקש הגר
מ הלל ענין שהוא יסוד לכ ה״ת ,ד על יו אפשר לה שתית קיום כל המ צוו ת ,ו על זה ע נה

הצד הש לילי להסיר הקנאה מלי בנו ול מנ וע מל עש ות ד בר המפריע ל חבי דו.

הלל מה דע לך סני וכ ר .וה כוו נה ל מצ ות וא הבת ל ר ען ^ מן ך ,ר כך תרגם יונתן קרא
דו אה בח .ו בלי שנא אח רינא דרש״י שם מבו אר ,ד פיר וש כ לל גד ול היינו ד הוא יסוד

אך בד ברי הרמ ב״ן ב פיר ושו עה״ת (פרשת קדושים) מב ואר דע תו דמ צות א הבת רעים
כול לת גם פן חי ונ ^ ד ת ^  " :ואהבת לר עך כמ וך ה פלגה ,כי לא יקבל לב האדם ש יאהוב
את חב ירו כ אה בתו אח נ פשו ,וע וד שבא ר״ע ול ימד חייך קודמין לחיי ח ברך .אלא

ל כל מ צו ות בין אדם ל חבי רו ,ו כן מ בו אר ב כלי יקר ב קדו שים שם .א בל בל שון הרא שון

מ צות התורה שי אהב חב ירו ב כל ע נין כא שר יא הב את נ פשו ב כל הטוב ,ו יתכן ב עב ור

דרש״י מבו אר ד הכו ונה כפ שו טו ,ד הוא יסוד לקיום כ ה״ח .ו בו וד אי ראוי ל נו לב רר

שלא אמר ׳וא הבת לר עך כ מוך׳ ,ו הש ווה אותם ב מילת ׳לר עך׳ ו כר שיהיה פר ושו

גדרי המצוד .וד רכי קניינה כדי שיתקיים אצ לנו כ לל גד ול זה.

ל הש וות א הבת שניהם בדע תו .כי פעמים שי אהב אדם את רעהו ב דברים ידועים
לה טיבו ב עו שר ו לא בח כמה ו כיו צא בזה .ואם יהיה או הבו בכ ל .יח פוץ שיזכה רעהו

ב.גדרהחיובבאהבתהרעים

הא הוב לו ב עו שר ובנכסים ו כב וד וד עת ו בח כמ ה ,ולא שישוה אליו א בל יהיה חפץ
ב לי בו ל עו לם שיהיה הוא יותר מ מנו ב כל טו בה .ויצוה הכ תוב שלא תהיה פחיתות

בבי אור ג דר המ צוה ע׳ בד ברי המהרש״א <ת־א בשבת לא ,).דה עיר על ל שון ה לל (דהוא
לשון תרגום יונתן ת״ל) ,דל מה תרגם בל שון ש לילי ו לא בל ש ון חיו בי ,דיש ל אה וב את
חב ירו כ מו שאו הב את עצ מו .ובי אר דכ יון דקיי״ל "חייך קוד מק" (ב״מ דף סא ,).בע ״כ
אין צו וי דו אה בת מ תפרש ב או פן חי ובי אלא ב או פן של ילי .והו סיף סמך לזה מלי שנא
דקרא ,דהקדים לא תקום ו לא ת טור ,וע לה קאי ו אה בת וכ ר ,א בל לע נק ל עש ות לו

הקנאה הזאת בל בו ,א בל י אהב ב רב ות הט ובה ל חב ירו כ אשר אדם עו שה לנפ שו
ולא יתן שעו רין בא הבה" (רמבן ויקרא יט .יחן .ו מבו אר דאף הרמב״ן הוציא את הפסוק
מ פש וטו ע״ר ה מהרש״א ,אך להר מב״ן אין זה אלא ה פלגה ,אולם מפו רש בדב ריו
דהמ צוה כ ול לת בת וכה ע נק ח יובי ל הש וות שניהם ב דע תו ול רצ וח בטו בתו של חבירו.
אך עיקר ה שקו״ט של הר מב״ן ע רק צריך בי אור ,ויב ואר ל פנינו ,בעז״ה.

ט ובה לא נ אמר ו אה בת .וכד ברי המ הרש״א כמ עט מפו רש בד ברי הסמ״ג (עשק ט׳)
דג דרו של מצ ות ו אה בת הוא מה דע לך סני ל חב רך לא ת עב יד.

גייחודיותהאדםכיחסאהבתולרעיו

והנה הרמב״ם מונה רשימה אר וכה של מ צו ות גמ ״ח "מ צות עשה של דב ריהם

ענק אהבה מבו אר במ הר״ל (גו״א דברים .יב) ד הוא דביקות האוהב בנ אהב עד שיהיו

ל בקר חו לים .לנחם א בלים .ול הוצ יא המת .ול הכניס ה כלה ו כו׳ אע״פ שכל מ צו ות אלו

כ אחד (וכידוע שגימטריא של אהבה היא אחד) .ואם נפ רש ואהבת ל רעך כמוך כפש וטו ,א״כ
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פ

התורה מח ייבת או תנו לה גיע למד רגה ,ש הוא מר גיש את אותה אהבה לח בי רו כ מו
ל עצ מו בהיותם כ ע ץ ג וף א חד .ו על זה מקשה הרמ ב״ן שתי ק ושיות :א .דא״א ל לב

־

טח ולב

נת באר מתוך בי אור דברי הר מב״ן דעיקר המפריע בקיום מצוה זו הוא הרגשח
הא נוכי ות .והיינו דעיקר המל חמה הוא נגד אותה הדגשת האנ וכיות הטבעית אצל כל

האדם ל קבל זאת .ב .ד להל כה קיימא לן ד חייך קוד מין .ובי אור הדברים ,דש נינו ב משנה

א חד ,רבה הוא מרגיש כיחידה נפר דת כנ״ל .אך נר׳ דאין זה רק מ לחמה צ דדית ,אלא

בסנהדרין ". ..לפיכך נ ברא האדם יחידי ל למ דך ש כל המ אבד נפש אחד מי שראל מ עלה

זוהי ע צם הגדרתה של ה מצוה בד רך של העב ודה ,ו כל הסוגיא ד אהבת רעים ס ובבת

ע ליו הכ תוב כא ילו א יבד עו לם מלא" (סנהדרין ד ,ה) .וע וד שם "וממ״ה הקב״ה ט בע
 -כ ל אדם בח ות מו של אדם הר אשון ,ו אין אחד מהם ד ומה ל חבי רו .לפי כך כל א חד

ו הול כת סביב נקודה זו  -עד כמה מ צל יח האדם לצ את מ אותו ע ולם יחידי בו הוא חי

וא חד חייב לו מר ב שב ילי נ ברא הע ולם" (שם) .וה יינו ר כל אדם מח ונן מ צד ב ריא ותו עם
"יחידות" ,דל כל א חד וא חד כו חות ו תכו נות הנ פש המ יוחדים רק לו .ומ בו אר בד ברי
רז״ל דזה בג דר עו לם מל א ,והיינו ד נקודח יחי דות זו עוב רת כח וט השני ב כל עניני
האדם ,ד הוא בבח ינת עו לם קטן (כמבואר באבות דר״נ) .כח זה הוא ה מכונה בסי ח כמי
המוסר "אהבת ע צמ ו" .א בל יש לה דגיש דכח זה של א הבת עצ מו ,אינו רק מידה רעה
המ תגברת מפעם לפ עם ,אלא היא הרגשה בסיסית המת לווה לאדם ב כל צ עד ו ש על
ב חייו ,וחו תמה ניכר ב כל מע שיו וענ יניו .ו ע׳ בזה בד ברי הרב דסלד זצ ״ל" :ה׳אנכי׳
מרגיש את מ ציא ותו כי חידה ב פני עצ מה ,נפר דת מ כל הויה אחרת ,זו הרגשה פנימית
ע מוקה א צל כל אדם .ומח מתה דבר טבעי הוא לו להר גיש  -על כל פנים בתת ההכרה
שהוא קודם ל כל אדם״ (מכתבמאליהו ח״ד <ם׳  .) 32מ כח זה אין ל ב האדם מ קבל לא הוב
ח בירו כמ ותו .וזה ב חרתי ,ראשית ל בו ו דע תו החיים בע ול מו הפרטי ,אינם יכולים
להתקשר ול הת אחד עם ל בו ו דע תו של חב ירו .ו שנית ,אין האדם מו ק לב טל את

מנותק מהזו לת ,ולהכניס את ר גשו תיו ו דעו תיו ל תוך עול מו של חב ידו.
ו בזה ז כינו לבי אור הענין כי צד מצ וה זו מ הווה כ לל ג דול בת ורה .ל פירוש הר אשון
ד הוא יסוד ל כל מצ וות בין אדם ל חבי רו ,פשוט ה דבר ד עבו דה זו לב טל אנו כיותו
ו ליכנס ו לה בין רגש חב ירו ,הוא ש רש ל כל המ צוות דבין אדם לחב ירו .אבל נראה
ד אף נ פתח לנו פתח לה בין איך מצחה זו מהווה יסוד ובסיס לקיום כל מ צוות התורה.
ל עו לם זה הכ לל ,ב מדו תיו של האדם לא שייך פי צול ,ומד ותיו כ לפי חב ירו הם יסוד
מדו תיו כל פי הב ו״ע ,ו כד מבו אר ב חז ״ל "כל ה כופר בטו בתו של ח בירו סופו לכ פור
בט וב תו של הקב״ה" (משגתר׳אלעזרפרשהד׳) .ומ עתה נר׳ דמי שחי בע ול מו הפרטי מנותק
מ הזו לת ,אף נ עדר מ מנו לה תקשר ול חי ות ב עול מו של הקב״ה .ו ענין זה מ תבאר בד ברי
ב על ה עלי שור בבי אור דברי ה גט׳" :אמר ר׳ חמא בר ס&א כל אדם שיש ע ליו חסד
<גרסת השל״ז!) בי דוע שהוא ירא שמים שנא׳ חסד ה׳ מ עולם ו עד ע ולם על יראיו" (סוכה
דף מטס ו מבו אר דיש קשר בין מדת חסד ליראת שמים .וב יאר בזה העלי שור וז״ל,

יחי דותו דהיא היא ת מצית חייו .ו השגה שניה ד חייך קוד מין היינו דמ צד הלכה יש

" הדבר מ פליא ,שורש אחד להם בנפ ש ,יש רואה מ חוצה לו ויש שאינו רואה בעו לם

להקדים ו להע דיף חיי עצ מו על חיי חב ירו[ .וב ר״ן (נדרים ם ):מבו אר דאין דין זה ה אמור

אלא את עצ מו .זה שרואה רק את עצ מו ,מרגיש רק את אשר חסר לו ,חי רק לה נאתו

ד ווקא לע נין סכנת חיים אלא ל עניין כל הנאת ה גוף יש להע דיף הנאת עצ מו על הנאת

ש לו  -אינו רואה את זול תו .ומי ש אינו רואה את ז ול תו לא רואה אדם נ צרך ,וגם את

חבי רו] .וא לו הח יוב "כ מוך" מתפרש כפ שו טו ד הוא כ אחד ממש אין מקום להע דיף

הב ורא אינו רואה ...בר גע ש נפתח בל בו כח ודו של מ חט הנו רואה את הכל את ה בורא

עצ מו כ לל .ומ כח זה מסיק הר מב״ן דאין הצי ווי מ תפרש כ פשו טו ,ד האדם מח ויב

ו את הזו לת" (צלי שוד ,ח״א .ע׳ צב) .היינו דיסוד ה עבו דה בין ב מידת חסד ו בין ב יראת

להתקשר ל חב ירו עד ד הוי כ אחד ממש .אלא בו וד אי נ שאר האדם כ יחיד אך מחו ייב

שמים היא היציאה מ אותה מסגרת ד חי האדם בע ול מו האישי ו לא רואה ומ תקשר
ל שום מצי אות מח וצה לו .ומ צד זה קיום מ צות "ואהבת לר עך כ מוך" דהוא יציאה

קירבה וקשר ל חב ירו כ מו ל עצ מו אלא ד מחו ייב דק ל רצ ות בט וב תו של חבי רו ,ו בר צון

מ או תו עו לם אנוכי ,הוא היסוד גם לקיום מ צוות בין אדם למקום.

הוא להכניס בל בו וב דע תו ר צון בטו בת הזו לת .וה יינו ד אין הח יוב "כ מוך" הרגשת
זה לא יתן שי עורין.

ו על פי זה יש ל באר ד ברי ח ז״ל" :גד ולה הכנסת אורחים מה קבלת פני שכינה" (שבת
דף קכז ,).אשר לפי פשוטם אין להם כל ביאור ,דמה גד ול מ תכלית האדם עלי אד מות
ליה נות מ זיו שכינתו .ול פי ה נ״ל יש לב אר דהדברים אמורים ל גבי ב חינה זו ד הוא

ד.החיובכ׳ואהכתלרעך׳,הוא לצאתמעולםהיחידותבוחי
עד כאן התבאר ג דר המ צוה מ צד ההלכה ,ו מע תה ננסה לב אר ג דרי המ צוה ב דרכי
ה עבו דה .ויש להד גיש דל כל ה דעות חלק ה עבו דה של מ צות א הבת רעים כו לל ב תו כו

שו רש מדת חסד ויראת שמים ,והיא היציאה מע ול מו האנוכי .דה קבלת פני שכינה
אינו מע שה של ע בד ות ,ד בו מ תב טל האדם לפ ניו ,אלא דכ ולו מ עשה נטילה ל הת ענג

י גם פן ח יובי וכ מו ש נתב׳ לע יל דגם לפי שיטת הר מב״ם יש בזה מצו וה קיומית ,א״כ

על ה׳ .אך לעו מת זאת מצ ות הכנסת אורחים כל עניינה היא יציאה מ עול מו של עצ מו

גם ל דידיה עניין ו תו כן המ צוה הוא לה גיע ל אה בת הזו לת.
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התורה מח ייבת או תנו לה גיע למד רגה ,ש הוא מר גיש את אותה אהבה לח בי רו כ מו
ל עצ מו בהיותם כ ע ץ ג וף א חד .ו על זה מקשה הרמ ב״ן שתי ק ושיות :א .דא״א ל לב

־

טח ולב

נת באר מתוך בי אור דברי הר מב״ן דעיקר המפריע בקיום מצוה זו הוא הרגשח
הא נוכי ות .והיינו דעיקר המל חמה הוא נגד אותה הדגשת האנ וכיות הטבעית אצל כל

האדם ל קבל זאת .ב .ד להל כה קיימא לן ד חייך קוד מין .ובי אור הדברים ,דש נינו ב משנה

א חד ,רבה הוא מרגיש כיחידה נפר דת כנ״ל .אך נר׳ דאין זה רק מ לחמה צ דדית ,אלא

בסנהדרין ". ..לפיכך נ ברא האדם יחידי ל למ דך ש כל המ אבד נפש אחד מי שראל מ עלה

זוהי ע צם הגדרתה של ה מצוה בד רך של העב ודה ,ו כל הסוגיא ד אהבת רעים ס ובבת

ע ליו הכ תוב כא ילו א יבד עו לם מלא" (סנהדרין ד ,ה) .וע וד שם "וממ״ה הקב״ה ט בע
 -כ ל אדם בח ות מו של אדם הר אשון ,ו אין אחד מהם ד ומה ל חבי רו .לפי כך כל א חד

ו הול כת סביב נקודה זו  -עד כמה מ צל יח האדם לצ את מ אותו ע ולם יחידי בו הוא חי

וא חד חייב לו מר ב שב ילי נ ברא הע ולם" (שם) .וה יינו ר כל אדם מח ונן מ צד ב ריא ותו עם
"יחידות" ,דל כל א חד וא חד כו חות ו תכו נות הנ פש המ יוחדים רק לו .ומ בו אר בד ברי
רז״ל דזה בג דר עו לם מל א ,והיינו ד נקודח יחי דות זו עוב רת כח וט השני ב כל עניני
האדם ,ד הוא בבח ינת עו לם קטן (כמבואר באבות דר״נ) .כח זה הוא ה מכונה בסי ח כמי
המוסר "אהבת ע צמ ו" .א בל יש לה דגיש דכח זה של א הבת עצ מו ,אינו רק מידה רעה
המ תגברת מפעם לפ עם ,אלא היא הרגשה בסיסית המת לווה לאדם ב כל צ עד ו ש על
ב חייו ,וחו תמה ניכר ב כל מע שיו וענ יניו .ו ע׳ בזה בד ברי הרב דסלד זצ ״ל" :ה׳אנכי׳
מרגיש את מ ציא ותו כי חידה ב פני עצ מה ,נפר דת מ כל הויה אחרת ,זו הרגשה פנימית
ע מוקה א צל כל אדם .ומח מתה דבר טבעי הוא לו להר גיש  -על כל פנים בתת ההכרה
שהוא קודם ל כל אדם״ (מכתבמאליהו ח״ד <ם׳  .) 32מ כח זה אין ל ב האדם מ קבל לא הוב
ח בירו כמ ותו .וזה ב חרתי ,ראשית ל בו ו דע תו החיים בע ול מו הפרטי ,אינם יכולים
להתקשר ול הת אחד עם ל בו ו דע תו של חב ירו .ו שנית ,אין האדם מו ק לב טל את

מנותק מהזו לת ,ולהכניס את ר גשו תיו ו דעו תיו ל תוך עול מו של חב ידו.
ו בזה ז כינו לבי אור הענין כי צד מצ וה זו מ הווה כ לל ג דול בת ורה .ל פירוש הר אשון
ד הוא יסוד ל כל מצ וות בין אדם ל חבי רו ,פשוט ה דבר ד עבו דה זו לב טל אנו כיותו
ו ליכנס ו לה בין רגש חב ירו ,הוא ש רש ל כל המ צוות דבין אדם לחב ירו .אבל נראה
ד אף נ פתח לנו פתח לה בין איך מצחה זו מהווה יסוד ובסיס לקיום כל מ צוות התורה.
ל עו לם זה הכ לל ,ב מדו תיו של האדם לא שייך פי צול ,ומד ותיו כ לפי חב ירו הם יסוד
מדו תיו כל פי הב ו״ע ,ו כד מבו אר ב חז ״ל "כל ה כופר בטו בתו של ח בירו סופו לכ פור
בט וב תו של הקב״ה" (משגתר׳אלעזרפרשהד׳) .ומ עתה נר׳ דמי שחי בע ול מו הפרטי מנותק
מ הזו לת ,אף נ עדר מ מנו לה תקשר ול חי ות ב עול מו של הקב״ה .ו ענין זה מ תבאר בד ברי
ב על ה עלי שור בבי אור דברי ה גט׳" :אמר ר׳ חמא בר ס&א כל אדם שיש ע ליו חסד
<גרסת השל״ז!) בי דוע שהוא ירא שמים שנא׳ חסד ה׳ מ עולם ו עד ע ולם על יראיו" (סוכה
דף מטס ו מבו אר דיש קשר בין מדת חסד ליראת שמים .וב יאר בזה העלי שור וז״ל,

יחי דותו דהיא היא ת מצית חייו .ו השגה שניה ד חייך קוד מין היינו דמ צד הלכה יש

" הדבר מ פליא ,שורש אחד להם בנפ ש ,יש רואה מ חוצה לו ויש שאינו רואה בעו לם

להקדים ו להע דיף חיי עצ מו על חיי חב ירו[ .וב ר״ן (נדרים ם ):מבו אר דאין דין זה ה אמור

אלא את עצ מו .זה שרואה רק את עצ מו ,מרגיש רק את אשר חסר לו ,חי רק לה נאתו

ד ווקא לע נין סכנת חיים אלא ל עניין כל הנאת ה גוף יש להע דיף הנאת עצ מו על הנאת

ש לו  -אינו רואה את זול תו .ומי ש אינו רואה את ז ול תו לא רואה אדם נ צרך ,וגם את

חבי רו] .וא לו הח יוב "כ מוך" מתפרש כפ שו טו ד הוא כ אחד ממש אין מקום להע דיף

הב ורא אינו רואה ...בר גע ש נפתח בל בו כח ודו של מ חט הנו רואה את הכל את ה בורא

עצ מו כ לל .ומ כח זה מסיק הר מב״ן דאין הצי ווי מ תפרש כ פשו טו ,ד האדם מח ויב

ו את הזו לת" (צלי שוד ,ח״א .ע׳ צב) .היינו דיסוד ה עבו דה בין ב מידת חסד ו בין ב יראת

להתקשר ל חב ירו עד ד הוי כ אחד ממש .אלא בו וד אי נ שאר האדם כ יחיד אך מחו ייב

שמים היא היציאה מ אותה מסגרת ד חי האדם בע ול מו האישי ו לא רואה ומ תקשר
ל שום מצי אות מח וצה לו .ומ צד זה קיום מ צות "ואהבת לר עך כ מוך" דהוא יציאה

קירבה וקשר ל חב ירו כ מו ל עצ מו אלא ד מחו ייב דק ל רצ ות בט וב תו של חבי רו ,ו בר צון

מ או תו עו לם אנוכי ,הוא היסוד גם לקיום מ צוות בין אדם למקום.

הוא להכניס בל בו וב דע תו ר צון בטו בת הזו לת .וה יינו ד אין הח יוב "כ מוך" הרגשת
זה לא יתן שי עורין.

ו על פי זה יש ל באר ד ברי ח ז״ל" :גד ולה הכנסת אורחים מה קבלת פני שכינה" (שבת
דף קכז ,).אשר לפי פשוטם אין להם כל ביאור ,דמה גד ול מ תכלית האדם עלי אד מות
ליה נות מ זיו שכינתו .ול פי ה נ״ל יש לב אר דהדברים אמורים ל גבי ב חינה זו ד הוא

ד.החיובכ׳ואהכתלרעך׳,הוא לצאתמעולםהיחידותבוחי
עד כאן התבאר ג דר המ צוה מ צד ההלכה ,ו מע תה ננסה לב אר ג דרי המ צוה ב דרכי
ה עבו דה .ויש להד גיש דל כל ה דעות חלק ה עבו דה של מ צות א הבת רעים כו לל ב תו כו

שו רש מדת חסד ויראת שמים ,והיא היציאה מע ול מו האנוכי .דה קבלת פני שכינה
אינו מע שה של ע בד ות ,ד בו מ תב טל האדם לפ ניו ,אלא דכ ולו מ עשה נטילה ל הת ענג

י גם פן ח יובי וכ מו ש נתב׳ לע יל דגם לפי שיטת הר מב״ם יש בזה מצו וה קיומית ,א״כ

על ה׳ .אך לעו מת זאת מצ ות הכנסת אורחים כל עניינה היא יציאה מ עול מו של עצ מו

גם ל דידיה עניין ו תו כן המ צוה הוא לה גיע ל אה בת הזו לת.
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ז.כל יחידהואחלק מכלל ישראלונשמותיהם כלולות יחד

הוא ליהנות מזיו השכינה ולהשתלם בשלמות נפשו] ,ולגבי זה הוא גדול מהקבלת פני
שכינה[ .וע׳ ברש״י בפרשת וירא עה״פ "וישא עיניו וירא" וכר "מהו וירא וירא ב׳

עוד הורונו חז״ל (ירושלמי נדרים פ״ט ה״ד)" ,כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך,

פעמים ,הראשון כמשמעו והשני לשון הבנה .נסתכל שהיו גצבים במקום אחד ,והבין
שלא היו רוצים להטריחו וכו׳" ומתבאר דההבגה למצבו של הזולת עד לפרטי פרטים

היך עבידא [איך מסתבר שימחול אדם על עלבונו  -קרבן העדה] הוה מקטע קופד
ומחת סכינא לידיה ,מחזור ותמחי לידיה? [היה חותך בשר ,וירד הסכין לתוך ידו ,וכי

תלויה בראיה .והיינו ביכולת לצאת מעולמו הפרטי ולהתקשר לזולתו וכמבואר בדברי

יעלה על הדעת שינקום מידו ,ויחתוך ידו השניה על שחתכה הראשונה .כן הדבר הזה

העלי שור].

כיון שכל ישראל גוף אחד הם דין הוא לא ינקום בחבירו שהוא כנוקם מגופו-קרה״ע].
ומבואר בזה עצת חז״ל להסתכל על כל כלל ישראל כגוף אחד ,וממילא אין שום

ה.הוינושא ונותןבטובתחבריך והידבקבאהבתן
והנה בתוך אותה מלחמה נוראה נגד הרגשת אנוכיותו של האדם ,הורונו חז״ל

ח

עדיפות של איבר אחד על השני .וע׳ בדברי התומר דבורה "וכל כלל ישראל הם שאר
-

בשר אלו עם אלו מפני שהנשמות כלולות יחד ,ויש בזה חלק זה ,ובזה חלק זה וכו׳"

כמה דרכים כיצד לקנות מעלת אהבת רעים וכר .ויבואר איך שבכולם מונחת עצה

(פיק ראשון ,ככיאור המדד ,לשארית נחלתס .וכ יון שכל נפשות כלל ישראל כלולות זו בזו גם

לפרוץ את אותה מחיצה הקיימת בין עולמו הפרטי ל עולמו של חבירו.

בלי ליצור קשר מסוים עם "רעך" ,בעצם כל כלל ישראל קשורים זה בזה ,ואין לנו

שנינו חז״ל במסב׳ דרך ארץ "אם חפץ אתה להידבק באהבת חביריך הוי נושא
ונותן בטובתן" (ייו אח זוטא ,ב) .וכבר הרחיב בזה הרב דסלר זצ״ל בקונטרס החסד
שלו .דבאמת בכל אדם טבועה אהבת עצמו עד לאין שיעוד ,ורגשי אהבת עצמו ורגשי
אהבת זולתו עומדות כצרוח זו לזו .ובזה הורונו חז״ל עצה להיטיב לחבירנו ,דהנה זה
יסוד בכוחות נפשו של האדם רכל דבר=  <@1מתייגע ומשקיע בו הוא מרגיש כחלק
ממנו .ועומק הדברים הוא ראותו כח ועמל דהוא משקיע בשני הוא גופא חלק ממנו,
דנתן מעצמו לשני .ובכך מרגיש הוא דחלק מעצמו נמצא כעת בחבירו ,ובזה כאילו
חבירו נכלל בתוכו[ .ויסוד הענין מבואר גם בדברי הגרשש״ק זצ״ל בהקדמה לספר
שערי יושר .וע׳ שם רעל האדם ללכת ממדרגה למדרגה ,ובתחילה ירחיב האני שלו
לכלול אשתו ובניו ואז את חבירו ,ובסוף כל את כלל ישראל].

אלא להתבונן על אותו קשר שכבר קיים.
” אך בוודאי צריך להרחיב בביאור עניין זה דבחינה זו בוודאי לא מורגשת בחוש
אצל בני אדם .והגם דנשמות כלל ישראל קשורות זו בזו אבל גופם חוצץ זה מפני
זה ,וכמו שנתב׳ דהאדם חי במסגרת שחש הוא רק את צרכיו ,הרגשותיו ,ורצונותיו
האישיים .ונר׳ בביאור הענין בהקדם דבריו של ה״פחד יצחק" דביאר דלשון "רעך"
המוזכר בקרא דואהבת לרעך כמוך ,דהוא מלשון תרועה דהוא קול שבור" .דזהו בעצם
שורשה של התיבה ״רע״  -שבירה .ועל דרך זה מובנו של התואר "רע" ,דרע היינו
חלק מסויים שנחלק ונשבר מהכלליות השלמה של כנסת ישראל וכו׳" (במאמר לזכרושל

הגר״חשמואלביץ זצ״ל גרפם בספר הזכרוןלהגרח״ש) .ומדהדגיש הכתוב בחינה זו במצות אהבת
רעים ,בוודאי כאן מונחת ההבנה ליסוד קיומה.

ויש להבהיר בזה נקודה אחת דבוודאי אין סוף ענינו של מהלך זה שהאדם יאהב
רק את עצמו ורק דבמקרה כאלו "נתח" של עצמו נמצא אצל חבירו .וידוע משלו של

ומהלך הדברים  -דרק בהתבוננות על בחינה זו של היות האדם רע לחבירו יכול

ר׳ אליהו לופיאן זצ״ל על האדם היושב במסעדה ו טוען בתקיפות דהוא אוהב דגים

לבוא לאהבתו .והיינו דכל זמן דהאדם מרגיש כיחידה שלימה ועצמאית דאינו צריך

ואינו אוהב אלא את עצמו ,והראיה ,דאוכל הוא את הדגים ,אלא ,נראה דמונח בדברי
חז״ל מהלך שלם ,וביאור הענין דבאמת לכל אחד מכלל ישראל יש הרבה מעלות

לאחרים ,באמת אין לו שום חיבור לדבר מחוצה לו ואק לו בעולמו אלא ד׳ אמותיו
האישיים .ורק עד כמה דהוא מבטל עצמו ומכיר אמיתות הדבר דהוא רק חלק קטן

עצמיות ,ותכונות הראויות לזכות לאהבה .אלא רכל זמן דחי האדם בעולמו היחידי

מכלל ישראל ואינו מושלם כלל וכלל ,יכול הוא לפרוץ את מחיצותיו של עולמו

אין הוא רואה ומתקשר כלל לאותם מעלות ותכונות של חבירו .ורק אחרי שהוא נושא
ונותן בטובתו של חבירו בזה הוא שובר אח אותה מחיצה של אנוכיות <דחלק מעצמו נמצא
אצל חבירס ושוב י כול הוא להתחבר לעולמו של חבירו .ובזה מתקיים עניין של מצות

הפרטי .וע״י התבוננות בנקודה זו דהוא בעצמו ובתפקידו האישי זקוק לכל אחד
של חבירו .ונמצא דיש כאן עוד מהלך ,מ כיוון אחר ,ליצור קשר לעולמו של חבירו,

ואהבת לרעך כמוך כראוי.

דהוא יסוד קיום מצות אהבת רעים.
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ז.כל יחידהואחלק מכלל ישראלונשמותיהם כלולות יחד

הוא ליהנות מזיו השכינה ולהשתלם בשלמות נפשו] ,ולגבי זה הוא גדול מהקבלת פני
שכינה[ .וע׳ ברש״י בפרשת וירא עה״פ "וישא עיניו וירא" וכר "מהו וירא וירא ב׳

עוד הורונו חז״ל (ירושלמי נדרים פ״ט ה״ד)" ,כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך,

פעמים ,הראשון כמשמעו והשני לשון הבנה .נסתכל שהיו גצבים במקום אחד ,והבין
שלא היו רוצים להטריחו וכו׳" ומתבאר דההבגה למצבו של הזולת עד לפרטי פרטים

היך עבידא [איך מסתבר שימחול אדם על עלבונו  -קרבן העדה] הוה מקטע קופד
ומחת סכינא לידיה ,מחזור ותמחי לידיה? [היה חותך בשר ,וירד הסכין לתוך ידו ,וכי

תלויה בראיה .והיינו ביכולת לצאת מעולמו הפרטי ולהתקשר לזולתו וכמבואר בדברי

יעלה על הדעת שינקום מידו ,ויחתוך ידו השניה על שחתכה הראשונה .כן הדבר הזה

העלי שור].

כיון שכל ישראל גוף אחד הם דין הוא לא ינקום בחבירו שהוא כנוקם מגופו-קרה״ע].
ומבואר בזה עצת חז״ל להסתכל על כל כלל ישראל כגוף אחד ,וממילא אין שום

ה.הוינושא ונותןבטובתחבריך והידבקבאהבתן
והנה בתוך אותה מלחמה נוראה נגד הרגשת אנוכיותו של האדם ,הורונו חז״ל

ח

עדיפות של איבר אחד על השני .וע׳ בדברי התומר דבורה "וכל כלל ישראל הם שאר
-

בשר אלו עם אלו מפני שהנשמות כלולות יחד ,ויש בזה חלק זה ,ובזה חלק זה וכו׳"

כמה דרכים כיצד לקנות מעלת אהבת רעים וכר .ויבואר איך שבכולם מונחת עצה

(פיק ראשון ,ככיאור המדד ,לשארית נחלתס .וכ יון שכל נפשות כלל ישראל כלולות זו בזו גם

לפרוץ את אותה מחיצה הקיימת בין עולמו הפרטי ל עולמו של חבירו.

בלי ליצור קשר מסוים עם "רעך" ,בעצם כל כלל ישראל קשורים זה בזה ,ואין לנו

שנינו חז״ל במסב׳ דרך ארץ "אם חפץ אתה להידבק באהבת חביריך הוי נושא
ונותן בטובתן" (ייו אח זוטא ,ב) .וכבר הרחיב בזה הרב דסלר זצ״ל בקונטרס החסד
שלו .דבאמת בכל אדם טבועה אהבת עצמו עד לאין שיעוד ,ורגשי אהבת עצמו ורגשי
אהבת זולתו עומדות כצרוח זו לזו .ובזה הורונו חז״ל עצה להיטיב לחבירנו ,דהנה זה
יסוד בכוחות נפשו של האדם רכל דבר=  <@1מתייגע ומשקיע בו הוא מרגיש כחלק
ממנו .ועומק הדברים הוא ראותו כח ועמל דהוא משקיע בשני הוא גופא חלק ממנו,
דנתן מעצמו לשני .ובכך מרגיש הוא דחלק מעצמו נמצא כעת בחבירו ,ובזה כאילו
חבירו נכלל בתוכו[ .ויסוד הענין מבואר גם בדברי הגרשש״ק זצ״ל בהקדמה לספר
שערי יושר .וע׳ שם רעל האדם ללכת ממדרגה למדרגה ,ובתחילה ירחיב האני שלו
לכלול אשתו ובניו ואז את חבירו ,ובסוף כל את כלל ישראל].

אלא להתבונן על אותו קשר שכבר קיים.
” אך בוודאי צריך להרחיב בביאור עניין זה דבחינה זו בוודאי לא מורגשת בחוש
אצל בני אדם .והגם דנשמות כלל ישראל קשורות זו בזו אבל גופם חוצץ זה מפני
זה ,וכמו שנתב׳ דהאדם חי במסגרת שחש הוא רק את צרכיו ,הרגשותיו ,ורצונותיו
האישיים .ונר׳ בביאור הענין בהקדם דבריו של ה״פחד יצחק" דביאר דלשון "רעך"
המוזכר בקרא דואהבת לרעך כמוך ,דהוא מלשון תרועה דהוא קול שבור" .דזהו בעצם
שורשה של התיבה ״רע״  -שבירה .ועל דרך זה מובנו של התואר "רע" ,דרע היינו
חלק מסויים שנחלק ונשבר מהכלליות השלמה של כנסת ישראל וכו׳" (במאמר לזכרושל

הגר״חשמואלביץ זצ״ל גרפם בספר הזכרוןלהגרח״ש) .ומדהדגיש הכתוב בחינה זו במצות אהבת
רעים ,בוודאי כאן מונחת ההבנה ליסוד קיומה.

ויש להבהיר בזה נקודה אחת דבוודאי אין סוף ענינו של מהלך זה שהאדם יאהב
רק את עצמו ורק דבמקרה כאלו "נתח" של עצמו נמצא אצל חבירו .וידוע משלו של

ומהלך הדברים  -דרק בהתבוננות על בחינה זו של היות האדם רע לחבירו יכול

ר׳ אליהו לופיאן זצ״ל על האדם היושב במסעדה ו טוען בתקיפות דהוא אוהב דגים

לבוא לאהבתו .והיינו דכל זמן דהאדם מרגיש כיחידה שלימה ועצמאית דאינו צריך

ואינו אוהב אלא את עצמו ,והראיה ,דאוכל הוא את הדגים ,אלא ,נראה דמונח בדברי
חז״ל מהלך שלם ,וביאור הענין דבאמת לכל אחד מכלל ישראל יש הרבה מעלות

לאחרים ,באמת אין לו שום חיבור לדבר מחוצה לו ואק לו בעולמו אלא ד׳ אמותיו
האישיים .ורק עד כמה דהוא מבטל עצמו ומכיר אמיתות הדבר דהוא רק חלק קטן

עצמיות ,ותכונות הראויות לזכות לאהבה .אלא רכל זמן דחי האדם בעולמו היחידי

מכלל ישראל ואינו מושלם כלל וכלל ,יכול הוא לפרוץ את מחיצותיו של עולמו

אין הוא רואה ומתקשר כלל לאותם מעלות ותכונות של חבירו .ורק אחרי שהוא נושא
ונותן בטובתו של חבירו בזה הוא שובר אח אותה מחיצה של אנוכיות <דחלק מעצמו נמצא
אצל חבירס ושוב י כול הוא להתחבר לעולמו של חבירו .ובזה מתקיים עניין של מצות

הפרטי .וע״י התבוננות בנקודה זו דהוא בעצמו ובתפקידו האישי זקוק לכל אחד
של חבירו .ונמצא דיש כאן עוד מהלך ,מ כיוון אחר ,ליצור קשר לעולמו של חבירו,

ואהבת לרעך כמוך כראוי.

דהוא יסוד קיום מצות אהבת רעים.

העליה  -ד  :קובץ ( } 297{ )297עמוד מס  83הידפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ואחד מכלל ישראל ,בזה מכיר הוא בהכרח דעולמו האישי ,מקושר לעולמו האישי

העליה  -ד  :קובץ ( )297(1297עמוד מס 84הה־פס ע״י הנגה אוצר החכמה

היציאה מעילםהייחודימז

סג

ו .נימגלם אלוקיםברא אתהאדם

טח ולב

פד

ול סיום העניין מן הצורך לג שת לת חום המעשי ,ו לראות איך הבנת עניק א הבת

עוד דדך מ צאנו בד ברי האח רונים ז״ל ,הוא ל אה וב את ח בידו מצד "הצלם אלוקים"
שבו .ועניץ זה מו זכר במה ר״ל כמה פ עמים ב נתי בות ע ולם נתיב ג מ״ח <ע״שפרק ד׳ תה•),
וכן הוא מפ ורש בד ברי ר׳ י רוחם זצ״ל (דחו״ט חלק ג׳ סימן לג׳> דכל עניני בין אדם לחב ירו
נבנים על הי סוד של צלם אלו קים< .וע״ע רש״י שמות כ ,כג ,דיסוד ההקפדה במיון חביתמיוסד על
עלם אלוקים שבו) .ומ קור ה דברים הביא שם מ דברי (מדרש דבה בראשית ,כד׳ .ז) "ר״ע א ומר
וא הבת לרעך כ מוך זה כ לל ג דול בתו רה :שלא ת אמר הו איל ונתב זיתי ית בזה ח ברי
עמי ,הו איל ונ תקל לתי ית קלל חבירי עמי .א״ר ת נחו מא אם עשה כן דע למי אתה
מבזה בד מות אל וקים עשה אוחו" ע״כ .וזהו עוד דדך ל הגיע ל אה בת הזו לת ,להת בונן
דנמצא ב כל א חד וא חד צלם א לוקים ולא הוב א ותו מצד צלם אל וקים שבו.
אך יש להב היר בזה נ קודה ח שובה מאד .ונ קדים מה שראיתי פעם מ ובא בשם
אדם ג דול א חד שאמר שכשהוא רואה תינוק נו פל על הארץ הוא מ רימו ומנ שקו כ אילו
ח ומש נ פל על הארץ שהרי הוא צלם אלו קים .ויש ש פק פקו ע״ז וא מרו שצריך ל רחם
על ה תינוק ולפ ייסו ולנ שקו משום כאב הת ינוק ולא משום דיש כאן צלם א לוקים
שנפל .ונר׳ ד לעומקן של דברים אין כאן סתירה אלא דצריך להת בונן שצלם האל וקים
שבאדם אינו כ דבר נוסף שנמצא בק רבו ,אלא ד זהו ג ופא ח לק מ עצם הא דם .וגם
דעותיו ,והרג שותיו ,וכא ביו האישיים הם בכ לל הצ לם אל וקים .ו עיקר דגש העב ודה
במ הלך זה הוא גו פא ה תבונ נות ב תוך עו למו האישי של חב ירו לה כיר דבו נמ צאת
” דלותו כ צלם אלו קים ,ומ מילא צריך לא הוב ו לה תח סד לעו למו הפ רטי שלו.

הרעים על נכון י כולה ל שנות את כל גישתינו ל קיום מצוות בק אדם ל חבירו .כבר נתב׳
מ דברי הר מב״ם ב הל׳ אבל ד בכ לל מ צות וא הבת לרעך כמוך הוא כל ^15יות של ג מ״ח.
הכ נסת או רחים ,ב קור חו לים ,הכנ סת כלה וכו׳ .אך זאת צריך לדעת ,דלא זו בל בד
דמ צות אה בת רעים מחי יבת עשיית ח סד לז ולת ,אלא בעיקר הוא בא לבאר ולעצב את
צורת ה קיום של אותם מצ וות בין אדם לח בירו .דהרי אמרו חז״ל (יומא דף ט!) ד מקדש
שני ח רב על עוון שנאת חיגם ,ועל א וחו תק ופה ה תב טאו חז״ל דעסקו ב גמ״ח .ומ גלים
לנו ח ז״ל בזה דבר נורא בכ וח ות נ פשו של ה אדם ,ד אק שום סחירה בזה שיהא האדם
עוסק בג מ״ח ב צורה נפ לאה בא ופן חיצוני ,וב אותו עת קיי ממ.א צלו ב לב שנאה כ לפי
הזו לת .פירוש שהאדם מקיים ג מ״ח בזמן שהוא רוצה ,ובאופן שהוא רוצה ,ובזה אינו
אלא מר חיב את עו למו הפ רטי ,אך לצ את ממנו עדיין לא זכה .ו ממילא ברגע שצריך
לר אות ול הס תכל ל תוך עול מו של השני ,והיינו לתת לו מה שהוא ב אמת צריך ,או
לו ותר לר צונו ,לא מוצא ה אדם ידיו ורגליו.
ו בכן החו בה עלינו שקיום מצ וות גמ״ח תיעשה ביחס פנימי של אהבה לזו לת.
ונציין בזה ג׳ ענינים כל לים הנו געים לת חום המעשי של קיום מצוות אלו.

ט.הוימקבלבלאדםבסברפנים יפות
ו אה בת ל רעך כ מוך מחי יבת לה תח סד לא רק עם גופו של השני אלא גם ,ואולי
ב עיקר ,עם נ פשו של השני (היינו עם רגשותיו) .ו דבר זה מ בואר בחז ״ל" :הוי מ קבל כל
אדם בס בר פנים י פות ,כ יצד? מל מד שאם נתן אדם לח בירו כל מ תנות ש בעולם ופניו

ח.באפןטבעי יש לאדם מחיצההמבדלתבינו לחברו

כבו שות בארץ מ עלה עליו הכ תוב כ אילו לא נתן לו כלום" ו מאידך גיסא "אבל המ קבל

בב יאור מפ סידי מ צות א הבת רעים כבר נת באר ד הוא ע נק א הבת ע צמו הט בוע אצל

ח בירו בס בר פנים י פות מ עלה עליו הכ תוב כ אילו נתן לו כל מתנות שבעולם" (אבות

כל אדם .ויש ל הביא בזה ד יוקו הנ פלא של ב על ה אור יחז קאל (אוד יחזקאל מתת עם׳ קמט׳)

דר״ג סוף ס״י )1הרי דעיקר עשיית הח סד הוא נתינת ה לב לשני ,וב אופן דמת חסד לשני

ב דברי רבינו יונה בשערי ת שובה (©ערג׳,לט׳> "לא תשנא את אחיך בל בב ך -הוז הרנו

וניכר עליו דהוא טידחה וט ירדה בשב ילו ,נ חשב בעיני חז״ל כאילו לא נתן לו כ לום.

בזה ל הסיר מנפ שינו מ דת השנאה וכו׳ ".ודייק בזה דמ ידת ה שנאה כ בר מונ חת אצל
כל א חד וא חד בט בע ,ו מחו בתו להסיר מל בו שנאה זו .וב יאור הענין נראה ע״ס מה
שנתב׳ לעיל בה רחבה רכל אדם נברא יחידי ו ממ ילא כל אחד ו אחד בכ לל י שראל הוא
עולם מלא של ר צונות וד עות המ יוח דות רק לו .ומ כת זה ,המ צב הס תמי הוא דכל
צרכיו ורצו נותיו של השני זרים אצלו .ויתירה מזו ,עו למו הפ רטי של השני מאיים על
קי ומו של הע ולם הפ רטי שלו .וכך נו לדת שנאה וסל ידה טב עית כ לפי "הזולת" .ו כנגד
זה באה מ צות א הבת רעים לל חום נגד ט בעו ,ו לצ את מע ולם זה ,ו להת קשר לעו למו
■
'
של הז ול ח.

ומ אידך ,העושה ג מ״ח ומ ראה דזה ז כות לו ל תת ,וניכר דהוא מ חשיב השני ,יש כאן
נתינה לנ פשו של השני וכ אילו נתן לו כל מ תנות שב עולם.
ו בכ לל ענין זו היא נק ודה חש ובה מאד ,דב כל מעשה ח סד דאדם מיטיב לשני,
בא ופן ט בעי יש צער וע גמת נפש לשני בזה ד מרגיש הוא כמק בל .וחז״ל רמזו על
זה "כיון שנ צטרך אדם לבר יות פ ניו מ שתנות ככרום" (ברכות דף ו .):ונקודה וו קיימת
ב כל מעשה ח סד אף בח סד קטן כ כל שיהיה .וכ בר הפ ליגו ח ז״ל (ב״ 3דף  0במ עלת
ה נותן צ דקה בצ נעה ,וזה בנוי על הי סוד הנ״ל ,דעיקר הה טבה לשני היא ל נפשו וד וחו,
העליה  -ד :קובץ ( ) 2971)297ע מ ו ^ | ^ 8הודפס ע״י ת מת אוצר תחכמו{
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ו .נימגלם אלוקיםברא אתהאדם

טח ולב

פד

ול סיום העניין מן הצורך לג שת לת חום המעשי ,ו לראות איך הבנת עניק א הבת

עוד דדך מ צאנו בד ברי האח רונים ז״ל ,הוא ל אה וב את ח בידו מצד "הצלם אלוקים"
שבו .ועניץ זה מו זכר במה ר״ל כמה פ עמים ב נתי בות ע ולם נתיב ג מ״ח <ע״שפרק ד׳ תה•),
וכן הוא מפ ורש בד ברי ר׳ י רוחם זצ״ל (דחו״ט חלק ג׳ סימן לג׳> דכל עניני בין אדם לחב ירו
נבנים על הי סוד של צלם אלו קים< .וע״ע רש״י שמות כ ,כג ,דיסוד ההקפדה במיון חביתמיוסד על
עלם אלוקים שבו) .ומ קור ה דברים הביא שם מ דברי (מדרש דבה בראשית ,כד׳ .ז) "ר״ע א ומר
וא הבת לרעך כ מוך זה כ לל ג דול בתו רה :שלא ת אמר הו איל ונתב זיתי ית בזה ח ברי
עמי ,הו איל ונ תקל לתי ית קלל חבירי עמי .א״ר ת נחו מא אם עשה כן דע למי אתה
מבזה בד מות אל וקים עשה אוחו" ע״כ .וזהו עוד דדך ל הגיע ל אה בת הזו לת ,להת בונן
דנמצא ב כל א חד וא חד צלם א לוקים ולא הוב א ותו מצד צלם אל וקים שבו.
אך יש להב היר בזה נ קודה ח שובה מאד .ונ קדים מה שראיתי פעם מ ובא בשם
אדם ג דול א חד שאמר שכשהוא רואה תינוק נו פל על הארץ הוא מ רימו ומנ שקו כ אילו
ח ומש נ פל על הארץ שהרי הוא צלם אלו קים .ויש ש פק פקו ע״ז וא מרו שצריך ל רחם
על ה תינוק ולפ ייסו ולנ שקו משום כאב הת ינוק ולא משום דיש כאן צלם א לוקים
שנפל .ונר׳ ד לעומקן של דברים אין כאן סתירה אלא דצריך להת בונן שצלם האל וקים
שבאדם אינו כ דבר נוסף שנמצא בק רבו ,אלא ד זהו ג ופא ח לק מ עצם הא דם .וגם
דעותיו ,והרג שותיו ,וכא ביו האישיים הם בכ לל הצ לם אל וקים .ו עיקר דגש העב ודה
במ הלך זה הוא גו פא ה תבונ נות ב תוך עו למו האישי של חב ירו לה כיר דבו נמ צאת
” דלותו כ צלם אלו קים ,ומ מילא צריך לא הוב ו לה תח סד לעו למו הפ רטי שלו.

הרעים על נכון י כולה ל שנות את כל גישתינו ל קיום מצוות בק אדם ל חבירו .כבר נתב׳
מ דברי הר מב״ם ב הל׳ אבל ד בכ לל מ צות וא הבת לרעך כמוך הוא כל ^15יות של ג מ״ח.
הכ נסת או רחים ,ב קור חו לים ,הכנ סת כלה וכו׳ .אך זאת צריך לדעת ,דלא זו בל בד
דמ צות אה בת רעים מחי יבת עשיית ח סד לז ולת ,אלא בעיקר הוא בא לבאר ולעצב את
צורת ה קיום של אותם מצ וות בין אדם לח בירו .דהרי אמרו חז״ל (יומא דף ט!) ד מקדש
שני ח רב על עוון שנאת חיגם ,ועל א וחו תק ופה ה תב טאו חז״ל דעסקו ב גמ״ח .ומ גלים
לנו ח ז״ל בזה דבר נורא בכ וח ות נ פשו של ה אדם ,ד אק שום סחירה בזה שיהא האדם
עוסק בג מ״ח ב צורה נפ לאה בא ופן חיצוני ,וב אותו עת קיי ממ.א צלו ב לב שנאה כ לפי
הזו לת .פירוש שהאדם מקיים ג מ״ח בזמן שהוא רוצה ,ובאופן שהוא רוצה ,ובזה אינו
אלא מר חיב את עו למו הפ רטי ,אך לצ את ממנו עדיין לא זכה .ו ממילא ברגע שצריך
לר אות ול הס תכל ל תוך עול מו של השני ,והיינו לתת לו מה שהוא ב אמת צריך ,או
לו ותר לר צונו ,לא מוצא ה אדם ידיו ורגליו.
ו בכן החו בה עלינו שקיום מצ וות גמ״ח תיעשה ביחס פנימי של אהבה לזו לת.
ונציין בזה ג׳ ענינים כל לים הנו געים לת חום המעשי של קיום מצוות אלו.

ט.הוימקבלבלאדםבסברפנים יפות
ו אה בת ל רעך כ מוך מחי יבת לה תח סד לא רק עם גופו של השני אלא גם ,ואולי
ב עיקר ,עם נ פשו של השני (היינו עם רגשותיו) .ו דבר זה מ בואר בחז ״ל" :הוי מ קבל כל
אדם בס בר פנים י פות ,כ יצד? מל מד שאם נתן אדם לח בירו כל מ תנות ש בעולם ופניו

ח.באפןטבעי יש לאדם מחיצההמבדלתבינו לחברו

כבו שות בארץ מ עלה עליו הכ תוב כ אילו לא נתן לו כלום" ו מאידך גיסא "אבל המ קבל

בב יאור מפ סידי מ צות א הבת רעים כבר נת באר ד הוא ע נק א הבת ע צמו הט בוע אצל

ח בירו בס בר פנים י פות מ עלה עליו הכ תוב כ אילו נתן לו כל מתנות שבעולם" (אבות

כל אדם .ויש ל הביא בזה ד יוקו הנ פלא של ב על ה אור יחז קאל (אוד יחזקאל מתת עם׳ קמט׳)

דר״ג סוף ס״י )1הרי דעיקר עשיית הח סד הוא נתינת ה לב לשני ,וב אופן דמת חסד לשני

ב דברי רבינו יונה בשערי ת שובה (©ערג׳,לט׳> "לא תשנא את אחיך בל בב ך -הוז הרנו

וניכר עליו דהוא טידחה וט ירדה בשב ילו ,נ חשב בעיני חז״ל כאילו לא נתן לו כ לום.

בזה ל הסיר מנפ שינו מ דת השנאה וכו׳ ".ודייק בזה דמ ידת ה שנאה כ בר מונ חת אצל
כל א חד וא חד בט בע ,ו מחו בתו להסיר מל בו שנאה זו .וב יאור הענין נראה ע״ס מה
שנתב׳ לעיל בה רחבה רכל אדם נברא יחידי ו ממ ילא כל אחד ו אחד בכ לל י שראל הוא
עולם מלא של ר צונות וד עות המ יוח דות רק לו .ומ כת זה ,המ צב הס תמי הוא דכל
צרכיו ורצו נותיו של השני זרים אצלו .ויתירה מזו ,עו למו הפ רטי של השני מאיים על
קי ומו של הע ולם הפ רטי שלו .וכך נו לדת שנאה וסל ידה טב עית כ לפי "הזולת" .ו כנגד
זה באה מ צות א הבת רעים לל חום נגד ט בעו ,ו לצ את מע ולם זה ,ו להת קשר לעו למו
■
'
של הז ול ח.

ומ אידך ,העושה ג מ״ח ומ ראה דזה ז כות לו ל תת ,וניכר דהוא מ חשיב השני ,יש כאן
נתינה לנ פשו של השני וכ אילו נתן לו כל מ תנות שב עולם.
ו בכ לל ענין זו היא נק ודה חש ובה מאד ,דב כל מעשה ח סד דאדם מיטיב לשני,
בא ופן ט בעי יש צער וע גמת נפש לשני בזה ד מרגיש הוא כמק בל .וחז״ל רמזו על
זה "כיון שנ צטרך אדם לבר יות פ ניו מ שתנות ככרום" (ברכות דף ו .):ונקודה וו קיימת
ב כל מעשה ח סד אף בח סד קטן כ כל שיהיה .וכ בר הפ ליגו ח ז״ל (ב״ 3דף  0במ עלת
ה נותן צ דקה בצ נעה ,וזה בנוי על הי סוד הנ״ל ,דעיקר הה טבה לשני היא ל נפשו וד וחו,
העליה  -ד :קובץ ( ) 2971)297ע מ ו ^ | ^ 8הודפס ע״י ת מת אוצר תחכמו{
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הקראה מעולם חיחודות_________________ ____________
 .מ■■■?■ ■ - , , !1*^ ■^ ■■ .■ *■ *■ 1ל

■ ^׳ ״י*־ .ק־,ז  £ז ' ='־ = =־־ ־ *  * 7־ד־ ־ “ '

^י ^׳ *“ -

וז[1-ז.-־ 1ג ^1ינ ר ?ו *.* .

י פה
!!■וו

ובאופן שא״א לעשות בצנעה (וכגוןרוכגס״ח) עכ״ם צריך לעשות בצורה הנ״ל של סבר
פנים יפות רזה מוריד הרבה מאותה הרגשת בושה <וע׳ בהמשךעוד ממין וה>.

י.הוי מסתכל כעצמך כאילו אתה עני
ואהבת לרעך במוך מחייבת לעשות חסד לא רק באופן שאתה רוצה לעשות אלא
באופן שהזולת רוצה ,והיינו לפי צרכיו האמיתיים של המקבל .ודבר דה יש ללמוד

פו

*•—*** 4*. • + 4**4

ל/
מ חי לג

אם כסף תלו וה את העני ,מה שכ תוב ל ש ון "אם" אע״פ דחו בה הוי ,מפני שאם יעשה
מחו בה כ אי לו מקיים גזרת ה מלך אין הד בר לר צון א צל הקב״ה ,אלא צריך שיעשה
מ רצו נו .וב כת בי הסבא מקלם (ימים נוראים סימן ס׳) כתב לב אר את הא מור וא הבת לר עך
כמ וך ,ד היינו כשם שהוא או הב את עצ מו לא מ חמת מ צוה אלא ש כן הוא הטבע ,ו לא
יקרה שי אמר אדם כ בר יצ אתי ידי חו בת אה בת עצ מי ,כך יאהב אח חב ירו בט בע.

מדברי רש״י "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך־ הוי מסתכל בעצמך באילו אתה

נ קודה זו נוג עת מ אד למע שה ,דה רבה בני אדם נכנסים ל כל ד קדוקי הלכה ב מצו ות

עני" (רש״י .שמות כב ,כד> והיינו דכל אדם רואה אח העולם מחוך עולמו הפרטי שלו.
ועשיר אין לו את הרגשות העני .ולכן צווי התורה כולל בתוכו לצאת מעולמו וליכנס

בק אדם לח בי דו ,ו ב״ה א כשר דרא בת חום זה .א בל בד ב בד על ול אדם לא בד את

למצבו של השני להרגיש צרכיו הפרטיים .ומזה נלמד כלל לכל מעשי חסד.
ובאמת זו סוגייא גדולה בתחום המעשי של עשיית חסד .ו אציין בזה רק שתי

צור תה ורו חה של המצ וה ,דהיא בצו רה של אהבה וה טבה לע ול מו של ה זולת .ו בזה
נתב׳ דגם אם או הבים את השני מכח ה צלם אלוקים ש בו ,אבל צלם אלוקים זה כו לל

דוגמאות מתוך דברי ר׳ ירוחם <דעתתורה,בראשיתמה,ח) כדי שיקלט רוח הדברים .טבעו
של אדם כשהוא עושה טובה לשני ,אינו רוצה בשום אופן לקבל כלום תמורת הטובה.

גם רג שו תיו ו רצ ונו תיו האישיים.

ואף אם המקבל רוצה להגיד לו תודה ,כמה רגילים אנו בתגובה הכמעט טבעית "אק

יב .׳ואהבת לרעך נמוך׳ זה כללגדולבתורה.

בעד מה" .ומרגיש האדם בזה דזהו שלמותו של מעשה החסד ,דאין מוכן לקבל שום
תמורה ,אפילו אמירת תודה .אך אם נסתכל מכיוונו של המקבל הרי נתב׳ דבכל קבלת
חסד מעורבת הרגשת בושה שנזקק הוא לטובתו של השני .והאופן היחידי שיכו צהוא
להוריד מאותה בושה ,הוא ע״י החזרת דבר מה ,ולכל הפחות להגיד תודה .וממילא,
אם חפץ אחה בטובתו של חברך באמת ,תדאג לקבל ממנו דבר מה ,ועל כל פנים
אמירת תודה בלי להגיב( .הגם חה קשה מאד לעולמו האישישלך).
דוגמא נוספת הביא שם בשם הגר״י בלזר זצ״ל וז״ל "כי יש בטבע כשאחד בא
לחבירו לפייס אותו על עוול שעשה נגדו ולבקש סליחתו ,משיב לו חבירו ׳מה זה כל
העסק שאתה עושה מכל הענק? הרי מה עשית? אק כאן ולא כלום׳ .ולכאורה ,הרי

ה וב או לע יל ד ברי המ דרש ר בה ,ד צו וי ׳וא הבת׳ עו מד כנגד ל או ד׳לא תח מוד׳
ב עש רת הד בר ות .ו ביא רנו עפ ״ד המ הרש״א ד עיקר ד גש המ צווה היא בא ופן שלילי.
ו על פי כל הנ״ל נראה דה דברים מ בוא רים גם מ צד דרכי העב ודה של מצ ווה זו .ד כבר
נתב אר ,דמ עיקר בר יאת אדם עו מד הוא י חידי בע ול מו הפרטי ,ב או פן נ בדל מע ולם
חב ירו .וב דב רי ה אור יחז קאל נת באר ,דמ כח זהך־ מצבו הסתמי של האדם הוא הרגשת
שנאה ,וה יינו הר גשת זרות ,כל פי הזו לת .ו מזה נו לד הר גשות הקנאה ,ה חמדה ,הנקמה,
וכ ר .וע וד נתב אר מד ברי ה עלי שור ,ד בזה אין מ צב ביניים ,או שהוא רואה מה שח וצה
לו ,או ש אינו ר ואה אלא את עצ מו .ו ממ ילא ה עבו דה נגד המידות השלי ליות של שנאה,

זו נאה ויאה .אבל האמת היא ההפך לגמרי ,תשובתו זו נובעת מחמת שאינו רוצה
אפילו לשמוע כלום מהתנצלותו .רוצה הוא כי אמנם ישאר הלז ללא אמתלה" הח עוד

קנאה ו כו׳ קשורה ו דבו קה בע בו דה על קיום מצ ות וא הבת ,וזה מצד שני כיוונים .מחד,

דוגמא של עשיית חסד מצד עולמו של המיטיב ,באופן דלא רואה ונכנס כלל ל עולמו

הדרך היחידה לצ את מאנ וכי ותו היא ל קשר את עצ מו ל רגש ותיו של הזולת .ומ אידך

של חבירו .והוא ממש ציור נפלא לדברי חז״ל דאפשר לעסוק בגמ״ח ועדיין מתקיים
אצלו שנאה בלב.

גיסא ,עד כמה ש אדם י בטל מל בו אותה הר גשת אנו כיות ,ו יפתח ח לונ ות ל בו ,סוף סוף,

יא .כאינו מצווה ועושה
ואהבת לרעך כמוך מחייבת להיטיב לשני מצד מעלתו ומצד אהבתו אותו ולא
דק לשם מצווה .דבר זה מבואר בדבח המהר״ל (גו״א שמות כ ,כבן שכתב לבאר האמור
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ידאה הוא ב על יל גם את ע ול מו האישי של חבי רו ,ויתקיים בו עניין של וא הבת לר עך
כ מוך בש למ ות.
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ובאופן שא״א לעשות בצנעה (וכגוןרוכגס״ח) עכ״ם צריך לעשות בצורה הנ״ל של סבר
פנים יפות רזה מוריד הרבה מאותה הרגשת בושה <וע׳ בהמשךעוד ממין וה>.

י.הוי מסתכל כעצמך כאילו אתה עני
ואהבת לרעך במוך מחייבת לעשות חסד לא רק באופן שאתה רוצה לעשות אלא
באופן שהזולת רוצה ,והיינו לפי צרכיו האמיתיים של המקבל .ודבר דה יש ללמוד

פו

*•—*** 4*. • + 4**4

ל/
מ חי לג

אם כסף תלו וה את העני ,מה שכ תוב ל ש ון "אם" אע״פ דחו בה הוי ,מפני שאם יעשה
מחו בה כ אי לו מקיים גזרת ה מלך אין הד בר לר צון א צל הקב״ה ,אלא צריך שיעשה
מ רצו נו .וב כת בי הסבא מקלם (ימים נוראים סימן ס׳) כתב לב אר את הא מור וא הבת לר עך
כמ וך ,ד היינו כשם שהוא או הב את עצ מו לא מ חמת מ צוה אלא ש כן הוא הטבע ,ו לא
יקרה שי אמר אדם כ בר יצ אתי ידי חו בת אה בת עצ מי ,כך יאהב אח חב ירו בט בע.

מדברי רש״י "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך־ הוי מסתכל בעצמך באילו אתה

נ קודה זו נוג עת מ אד למע שה ,דה רבה בני אדם נכנסים ל כל ד קדוקי הלכה ב מצו ות

עני" (רש״י .שמות כב ,כד> והיינו דכל אדם רואה אח העולם מחוך עולמו הפרטי שלו.
ועשיר אין לו את הרגשות העני .ולכן צווי התורה כולל בתוכו לצאת מעולמו וליכנס

בק אדם לח בי דו ,ו ב״ה א כשר דרא בת חום זה .א בל בד ב בד על ול אדם לא בד את

למצבו של השני להרגיש צרכיו הפרטיים .ומזה נלמד כלל לכל מעשי חסד.
ובאמת זו סוגייא גדולה בתחום המעשי של עשיית חסד .ו אציין בזה רק שתי

צור תה ורו חה של המצ וה ,דהיא בצו רה של אהבה וה טבה לע ול מו של ה זולת .ו בזה
נתב׳ דגם אם או הבים את השני מכח ה צלם אלוקים ש בו ,אבל צלם אלוקים זה כו לל

דוגמאות מתוך דברי ר׳ ירוחם <דעתתורה,בראשיתמה,ח) כדי שיקלט רוח הדברים .טבעו
של אדם כשהוא עושה טובה לשני ,אינו רוצה בשום אופן לקבל כלום תמורת הטובה.

גם רג שו תיו ו רצ ונו תיו האישיים.

ואף אם המקבל רוצה להגיד לו תודה ,כמה רגילים אנו בתגובה הכמעט טבעית "אק

יב .׳ואהבת לרעך נמוך׳ זה כללגדולבתורה.

בעד מה" .ומרגיש האדם בזה דזהו שלמותו של מעשה החסד ,דאין מוכן לקבל שום
תמורה ,אפילו אמירת תודה .אך אם נסתכל מכיוונו של המקבל הרי נתב׳ דבכל קבלת
חסד מעורבת הרגשת בושה שנזקק הוא לטובתו של השני .והאופן היחידי שיכו צהוא
להוריד מאותה בושה ,הוא ע״י החזרת דבר מה ,ולכל הפחות להגיד תודה .וממילא,
אם חפץ אחה בטובתו של חברך באמת ,תדאג לקבל ממנו דבר מה ,ועל כל פנים
אמירת תודה בלי להגיב( .הגם חה קשה מאד לעולמו האישישלך).
דוגמא נוספת הביא שם בשם הגר״י בלזר זצ״ל וז״ל "כי יש בטבע כשאחד בא
לחבירו לפייס אותו על עוול שעשה נגדו ולבקש סליחתו ,משיב לו חבירו ׳מה זה כל
העסק שאתה עושה מכל הענק? הרי מה עשית? אק כאן ולא כלום׳ .ולכאורה ,הרי

ה וב או לע יל ד ברי המ דרש ר בה ,ד צו וי ׳וא הבת׳ עו מד כנגד ל או ד׳לא תח מוד׳
ב עש רת הד בר ות .ו ביא רנו עפ ״ד המ הרש״א ד עיקר ד גש המ צווה היא בא ופן שלילי.
ו על פי כל הנ״ל נראה דה דברים מ בוא רים גם מ צד דרכי העב ודה של מצ ווה זו .ד כבר
נתב אר ,דמ עיקר בר יאת אדם עו מד הוא י חידי בע ול מו הפרטי ,ב או פן נ בדל מע ולם
חב ירו .וב דב רי ה אור יחז קאל נת באר ,דמ כח זהך־ מצבו הסתמי של האדם הוא הרגשת
שנאה ,וה יינו הר גשת זרות ,כל פי הזו לת .ו מזה נו לד הר גשות הקנאה ,ה חמדה ,הנקמה,
וכ ר .וע וד נתב אר מד ברי ה עלי שור ,ד בזה אין מ צב ביניים ,או שהוא רואה מה שח וצה
לו ,או ש אינו ר ואה אלא את עצ מו .ו ממ ילא ה עבו דה נגד המידות השלי ליות של שנאה,

זו נאה ויאה .אבל האמת היא ההפך לגמרי ,תשובתו זו נובעת מחמת שאינו רוצה
אפילו לשמוע כלום מהתנצלותו .רוצה הוא כי אמנם ישאר הלז ללא אמתלה" הח עוד

קנאה ו כו׳ קשורה ו דבו קה בע בו דה על קיום מצ ות וא הבת ,וזה מצד שני כיוונים .מחד,

דוגמא של עשיית חסד מצד עולמו של המיטיב ,באופן דלא רואה ונכנס כלל ל עולמו

הדרך היחידה לצ את מאנ וכי ותו היא ל קשר את עצ מו ל רגש ותיו של הזולת .ומ אידך

של חבירו .והוא ממש ציור נפלא לדברי חז״ל דאפשר לעסוק בגמ״ח ועדיין מתקיים
אצלו שנאה בלב.

גיסא ,עד כמה ש אדם י בטל מל בו אותה הר גשת אנו כיות ,ו יפתח ח לונ ות ל בו ,סוף סוף,

יא .כאינו מצווה ועושה
ואהבת לרעך כמוך מחייבת להיטיב לשני מצד מעלתו ומצד אהבתו אותו ולא
דק לשם מצווה .דבר זה מבואר בדבח המהר״ל (גו״א שמות כ ,כבן שכתב לבאר האמור
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ידאה הוא ב על יל גם את ע ול מו האישי של חבי רו ,ויתקיים בו עניין של וא הבת לר עך
כ מוך בש למ ות.
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הרב אהרון ספירו שליט״א  -ירושלים

בכל עניין כאשר יאהוב את נפשו בכל הטוב" .ויתבאר לקמן מה כוונתו שלפי ביאור
זה אינו הפלגה .ונראה מדבריהם שלכו״ע יש חיוב להיטיב עם הריע ,וזהו המצווה

ואהבתלרעך  -התבוע והבר את מעלת רעך
|י*וח**ו8

כשבאים לקנות ולהשתלם במידה וכמצווה כל שהיא ,תחילה עלינו לדעת גדרה,
היינו מה התחייבנו בה ,ואח״כ עלינו^דעת נחיצותה ע״מ שנרצה לקנות ולהשתלם
במצווה זו שרק כך יפעל בנו כח הרצון לקנותה .והוא פועל בין מבחינה טבעית -
דאין לך דבר העומד בפני הרצון ,ובין מבחינה רוחנית  -דבדרך שאדם רוצה לילך
בה מולכין אותו .ולאחמ״ב עלינו לדעת כיצד לקנותה ",וההרחקה ממפסידיה ,וזהו
תכלית מאמר זה ,לבאר כמה היא המצווה קלה ופשוטה .וכך סדרנו הדברים ויתבארו
לפי סדר זה.

עצמה .ונחלקו רק עד כמה חייב להיטיב עמו .אלא שיש לבאר מהו יסוד הדין של
החיוב להיטיב ,האם הוא חיוב של חסד או חיוב לאהוב.
הנה הבה״ג סובר שגמילות חסדים אינו בכלל ואהבת לרעך והוא נלמד-מפסוקים
אחדים ,וכפי שמבואר בגמ׳ (כ״ק ק .ב-ם לס מהפסוק ,והודעתם את הדרך ילכו בה ואת
המעשה אשר יעשון ,את הדרך זו גמ״ח וכו׳ .וכן מהפסוק ,די מחסורו אשר יחסר
לו .דלכל המצוות של חסד נקבורת המת הכנסת אורחים ו כו׳] יש מקור ,ולכן מגה
אותם בנפרד במניין המצוות .אבל הרמב״ם בסהמ״צ (שורש שני) חלק עליו ,וס״ל שכל
הפסוקים הנ״ל הם לא גופא דקרא ,ואין הם אלא דרשות ואסמכתות ,ולעולם כל
מעשי החסד שנדרשו מפסוקים אלו ,הם בכלל עשה דואהבת לרעך כמוך .ובהלכות
אבל [שם] כתב" :מצווח עשה של דבריהם לבקר חולים ו כו׳ ולהוציא המת וכו׳,
אע״פ שכל מצוות אלו הם מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך" .וכולם תמהים

א.המצווהשכלבשבמצוות־ואהבתלרעך׳

בסתירה זו ,דאיך כתב שאין המצוות אלא מדבריהם ,הרי מתוך האהבה הוא עושה

"לא תקום ולא תטוד אח בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ "
מפשטות לשון הפסוק נראה ,כי יש חיוב לאהוב את הריע כמו שאוהב את עצמו.
אך כל הראשונים הסכימו שאין פירושו כץ ,שהרי הלכה פסוקה היא שחייך קודמין

(ויקרא י״ט י״ח).

מדכתיב וחי אחיך עמך ,ומכח זה כתבו גדרים עד כמה אדם צריך להיטיב עם חברו.
וברוב הראשונים התפרש שהוא קאי על מה שלפניו ,דכתיב "לא תקום ולא תטור",
והיינו שיהיה אוהבו בשיעור שלא ירצה להרע לו ,אבל אין כוונת התודה שיאהבהו
כמו שאוהב את עצמו וידאג לו לכל דבר טוב שדואג לעצמו .וזהו מהו שאמרו" :מאי
דעלך סני לחברך לא תעביד"<ש 3ת דף לא׳>.
וברמב״ם כתב בגדר המצווה וז״ל" :כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך
אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות" (הלכות אבל יד .א> .ונראה מדבריו כי
זהו הגדר במה שנאמר "כמוך" ,ולא שיהיו חיי חברך קודמין .וכך ביאר בהרחבה
בספר הברית (הובאו דבריו בספר הכתב והקבלה) שעניין ׳הכמוך׳ הוא לומר שכל אופני הטוב
שאדם מסכים בדעתו וכו׳ שראוי לו לקבל מאוהבו ,יעשה לרעהו .וברמב״ן בפירושו
על התורה כתב" :וטעם לרעך כמוך ,הפלגה וכו׳ אבל תצווה התורה שיאהוב לחברו

חסד ,וזהו עצמו קיום של ואהבת לרעך ,ולמה לא יהיה דאורייתא .ואי נימא שמעשה
החסד עצמו הוא מצווה מדבריהם ,דמדרבנן מצווים אנו לעשות טובה לשני גם בלי
לאהוב ,א״כ למה הוא בכלל ואהבת ,הרי לכאורה הם ב׳ מצוות נפרדות ,מצווה אחת
לאהוב ,ומצווה אחרת להיטיב .ו אין לומר שמצווח ואהבת היא להיטיב ,שהרי א״כ
שהרי א״כ הרי יהיו מצוות חסד אלו קיום ממש של המצווה מדאורייתא .ועוד דכתב
הרמב״ם מפורש בסה״ט (עשה ר-ס שהמצווה היא לאהוב.
והנראה ,שלפי הדמב״ם ,המצווה אמנם היא להיטיב ,אבל זה צריך לבא מאהבה
להיטיב ,דהנה יש לדון מה החיוב במצוות ואהבת לרעך כמוך ,האם לאהוב באהבת
נפש בהרגשה של קירוב והתקשרות עם רעהו ,על דרך ונפשו קשורה בנפשו ,או שהיא
מצווה לאהוב להיטיב עם הריע ,דהיינו לאהוב את הטוב לשני .ואהבה זו שייכת גם
באדם לא מוכר לו ,ורק דואה עד כמה טוב לו ,ושמח בזה[ .ואמנם זה נראה תמוה
אבל לקמן יתבארו אמיתותם של דברים אלו] .ונראה ,כי לדעת הרמב״ם המצווה היא
לאהוב הטוב לשני ,ולכן כל הלימודים של חסד הם בכלל ואהבת לרעך שהוא חיוב
לאהוב הטוב לשני .אלא שגדר אילו דברים צריכים לאהוב שיהיו לשני ,אינו אלא

א .וכך מעינומהקדמונים .אסנם הרמח״ל שסידר המם׳* שתחילה הביא פרק בעניין ביאור הסירה שהוא ביאור
וההבנה בנחיצותה ,ולאחמ״כ בא פרק בחלקי אותו המידה והוא גדרה .וכאן סידרנו תחילה הגדר ולאחמ״ב
הנחיצות ,מפני הצורך בביאור הקושיות שמכריחותאת צורת קניין חמדה .ומ״מ הנחיצות חייבת לקדום לדרכי
הקניה שאם אח רצח מה י ועילו דרכי הפנייה.
העליה ־ ד  :קובץ ( } 297 {) 297עמוד מס  89הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מדבריהם ,ומ״מ הם בכלל ואהבת .אבל הבה״ג ס״ל שהמצווה היא לאהוב את רעהו
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הרב אהרון ספירו שליט״א  -ירושלים

בכל עניין כאשר יאהוב את נפשו בכל הטוב" .ויתבאר לקמן מה כוונתו שלפי ביאור
זה אינו הפלגה .ונראה מדבריהם שלכו״ע יש חיוב להיטיב עם הריע ,וזהו המצווה

ואהבתלרעך  -התבוע והבר את מעלת רעך
|י*וח**ו8

כשבאים לקנות ולהשתלם במידה וכמצווה כל שהיא ,תחילה עלינו לדעת גדרה,
היינו מה התחייבנו בה ,ואח״כ עלינו^דעת נחיצותה ע״מ שנרצה לקנות ולהשתלם
במצווה זו שרק כך יפעל בנו כח הרצון לקנותה .והוא פועל בין מבחינה טבעית -
דאין לך דבר העומד בפני הרצון ,ובין מבחינה רוחנית  -דבדרך שאדם רוצה לילך
בה מולכין אותו .ולאחמ״ב עלינו לדעת כיצד לקנותה ",וההרחקה ממפסידיה ,וזהו
תכלית מאמר זה ,לבאר כמה היא המצווה קלה ופשוטה .וכך סדרנו הדברים ויתבארו
לפי סדר זה.

עצמה .ונחלקו רק עד כמה חייב להיטיב עמו .אלא שיש לבאר מהו יסוד הדין של
החיוב להיטיב ,האם הוא חיוב של חסד או חיוב לאהוב.
הנה הבה״ג סובר שגמילות חסדים אינו בכלל ואהבת לרעך והוא נלמד-מפסוקים
אחדים ,וכפי שמבואר בגמ׳ (כ״ק ק .ב-ם לס מהפסוק ,והודעתם את הדרך ילכו בה ואת
המעשה אשר יעשון ,את הדרך זו גמ״ח וכו׳ .וכן מהפסוק ,די מחסורו אשר יחסר
לו .דלכל המצוות של חסד נקבורת המת הכנסת אורחים ו כו׳] יש מקור ,ולכן מגה
אותם בנפרד במניין המצוות .אבל הרמב״ם בסהמ״צ (שורש שני) חלק עליו ,וס״ל שכל
הפסוקים הנ״ל הם לא גופא דקרא ,ואין הם אלא דרשות ואסמכתות ,ולעולם כל
מעשי החסד שנדרשו מפסוקים אלו ,הם בכלל עשה דואהבת לרעך כמוך .ובהלכות
אבל [שם] כתב" :מצווח עשה של דבריהם לבקר חולים ו כו׳ ולהוציא המת וכו׳,
אע״פ שכל מצוות אלו הם מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך" .וכולם תמהים

א.המצווהשכלבשבמצוות־ואהבתלרעך׳

בסתירה זו ,דאיך כתב שאין המצוות אלא מדבריהם ,הרי מתוך האהבה הוא עושה

"לא תקום ולא תטוד אח בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ "
מפשטות לשון הפסוק נראה ,כי יש חיוב לאהוב את הריע כמו שאוהב את עצמו.
אך כל הראשונים הסכימו שאין פירושו כץ ,שהרי הלכה פסוקה היא שחייך קודמין

(ויקרא י״ט י״ח).

מדכתיב וחי אחיך עמך ,ומכח זה כתבו גדרים עד כמה אדם צריך להיטיב עם חברו.
וברוב הראשונים התפרש שהוא קאי על מה שלפניו ,דכתיב "לא תקום ולא תטור",
והיינו שיהיה אוהבו בשיעור שלא ירצה להרע לו ,אבל אין כוונת התודה שיאהבהו
כמו שאוהב את עצמו וידאג לו לכל דבר טוב שדואג לעצמו .וזהו מהו שאמרו" :מאי
דעלך סני לחברך לא תעביד"<ש 3ת דף לא׳>.
וברמב״ם כתב בגדר המצווה וז״ל" :כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך
אחרים ,עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות" (הלכות אבל יד .א> .ונראה מדבריו כי
זהו הגדר במה שנאמר "כמוך" ,ולא שיהיו חיי חברך קודמין .וכך ביאר בהרחבה
בספר הברית (הובאו דבריו בספר הכתב והקבלה) שעניין ׳הכמוך׳ הוא לומר שכל אופני הטוב
שאדם מסכים בדעתו וכו׳ שראוי לו לקבל מאוהבו ,יעשה לרעהו .וברמב״ן בפירושו
על התורה כתב" :וטעם לרעך כמוך ,הפלגה וכו׳ אבל תצווה התורה שיאהוב לחברו

חסד ,וזהו עצמו קיום של ואהבת לרעך ,ולמה לא יהיה דאורייתא .ואי נימא שמעשה
החסד עצמו הוא מצווה מדבריהם ,דמדרבנן מצווים אנו לעשות טובה לשני גם בלי
לאהוב ,א״כ למה הוא בכלל ואהבת ,הרי לכאורה הם ב׳ מצוות נפרדות ,מצווה אחת
לאהוב ,ומצווה אחרת להיטיב .ו אין לומר שמצווח ואהבת היא להיטיב ,שהרי א״כ
שהרי א״כ הרי יהיו מצוות חסד אלו קיום ממש של המצווה מדאורייתא .ועוד דכתב
הרמב״ם מפורש בסה״ט (עשה ר-ס שהמצווה היא לאהוב.
והנראה ,שלפי הדמב״ם ,המצווה אמנם היא להיטיב ,אבל זה צריך לבא מאהבה
להיטיב ,דהנה יש לדון מה החיוב במצוות ואהבת לרעך כמוך ,האם לאהוב באהבת
נפש בהרגשה של קירוב והתקשרות עם רעהו ,על דרך ונפשו קשורה בנפשו ,או שהיא
מצווה לאהוב להיטיב עם הריע ,דהיינו לאהוב את הטוב לשני .ואהבה זו שייכת גם
באדם לא מוכר לו ,ורק דואה עד כמה טוב לו ,ושמח בזה[ .ואמנם זה נראה תמוה
אבל לקמן יתבארו אמיתותם של דברים אלו] .ונראה ,כי לדעת הרמב״ם המצווה היא
לאהוב הטוב לשני ,ולכן כל הלימודים של חסד הם בכלל ואהבת לרעך שהוא חיוב
לאהוב הטוב לשני .אלא שגדר אילו דברים צריכים לאהוב שיהיו לשני ,אינו אלא

א .וכך מעינומהקדמונים .אסנם הרמח״ל שסידר המם׳* שתחילה הביא פרק בעניין ביאור הסירה שהוא ביאור
וההבנה בנחיצותה ,ולאחמ״כ בא פרק בחלקי אותו המידה והוא גדרה .וכאן סידרנו תחילה הגדר ולאחמ״ב
הנחיצות ,מפני הצורך בביאור הקושיות שמכריחותאת צורת קניין חמדה .ומ״מ הנחיצות חייבת לקדום לדרכי
הקניה שאם אח רצח מה י ועילו דרכי הפנייה.
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ואהבת לרעד ;ה תסץויהגר איז מעלת רען־
ב אבן עזרא

(ו יקרא י ס

_ ____________________שט

כתב ,שיאהב הטוב לח ברו כ מו לנ פשו הרי מ פורש שצריך

לא הוב שיהיה טוב ל חב רו ,אבל לא שיאהב אותו ב עצ מו ב אהבת נפש .וכן בם׳
החזקוני על התורה כתב בפ׳ השני ,שיאהב לע שות לח ברו כמו ש אוהב שח ברו מיטיב
ע מו ,והיינו שהאהבה היא לע שות טוב לז ולת .אמנם בפ ירוש הו־אשון פ׳ ,שהוא אהבה
אמיתית והוא ע״י שלא ינקום ממנו שאז לא יהיה ריב בינהם וי אהבהו אהבת נפש.
הנה ל שון ה חינוך" :לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש כלו מר שנח מול על

מחולב

צ
לח ברו בכל עניין ,דהיינו שיאהב שאותו הדבר הטוב יהיה ל חברו,

אינו הפלגה,

ודווקא האהבה הנפשית היא הפלגה[ .ולאחמ״ב דאיתי שכך פירש בבית היין ,שיאהב
^ ן ב ר ו במעשה ההטבה כאשר שיאהב שייטב לו] .ובאמת הרמב״ן לשיטתו ,שהרי
חולק על הבה״ג [ב שורש שני מספר המצוות] וסובר שכל מ צווח החסד הם ב כלל
ואהבת לרעך ,והוא כמו שנתבאר בדעת הרמב״ם דכיוון דעצם המצווה לאהוב
להיטיב ,ממילא כל מעשי החסד כלולים במעשה זה.

ישראל ו על מ מונו כ מו שאדם חו מל על עצ מו ו על מ מונו ובו׳" (מ*ווה רמ״ג) .וצ ״ע

ונמצא ,דיש ב׳ מהלכים בראשונים מהו הגדר של מצוות אהבת הריע .לפי הבה״ג

מה כ וונ תו שג חמול ,הרי המ צווה היא לא הוב את השני ב אהבה של התקשרות .ו אף

וסיעתו ה מצווה היא ל אהוב באהבה נפשית כל אחד .ולפי הרמב״ם וסיעתו המצווה

ש לדעת החינוך ,מידת האהבה שצריך לא הוב את ר עהו ,אינו על דרך ההטבה ,אלא

היא ל אהוב את ההטבה לריע ,ו לכן יש חיוב ל אהוב לעשות לריע טוב ,וכן לח מול

על דרך המניעה ,שלא יפסד לו ,אבל עדיין ה חיוב עצ מו י כול להיות אהבת נפש,

עליו שלא יאבד את הטוב .ובזה יש עוד מחלוקת מהו שיעור ההטבה וכפי שנתבאר

אלא שהוא במידה כזו שימנע אח ההפסד לשני ולא במידה של הטבה .ו למה ביאר

בתחילה.

שהעניין הוא ה חמלה ולא א הבהדו נראה שהבין שה ציווי הוא לא הוב ה טוב לשני,
והיא ההרגשה הטובה שלשני טוב .ו ממילא היא אותה ההרגשה שהוא לא יתחסר,
כיון שטוב לי שלשני טוב ,ו זהו הנקרא לח מול על ממ ונו ו גו פו ודו״ק.

□גדדשנאת החינם

ואף ברמב״ם בסהמ״צ הזכיר" ,ושתהיה א הבתו ו חמ לתו ל אחיו כאה בתו ו חמ לתו
ל עצ מו במ מונו ו כו׳" (עשה ר״ו> .ולכ אורה מה עניין ח מלה אצל אהבה .והנראה מכאן

בגט׳ יומא איתא ",מקדש ראשון מפני מה חרב ,מפני ג׳ דברים שהיו בו ע״ז וג״ע
ושפיכות דמים ו כו׳ ,אבל מקדש שני שאנו בקאים בו שהיו עוסקין בתורה ובמ צוות
וג מילות חסדים מפני מה חרב ,מפני שהיתה בו שנאת חינם" רומאט .):והנה אם היו

כמו שכ תבנו בד עתו ,ד סובר שהאהבה היא אהבת ה טוב לשני ,8והיא ההרגשה הטובה

עוסקין בגמ ילות חסדים והיינו שהיו מיטיבים לזו לת ,והוא קיום של ואהבת לרעך

כ שטוב לשני .ובזה הוא שייך עם חמלה ,ששניהם היא הרגשה שיהיה לשני טוב ,אלא
שהחמלה היא על דרך השלילה ,דהיינו שלא יחסר לח בר טוב הקיים לו ,ו האהבה היא

כמוך ,א״כ איך יתכן שהיה ביניהם שנאת חינם ,והרי מבואר בדמב״ם בספר המצוות,
שאם עו בר על לא תשנא עו בר גם על ביטול ואהבת אלא שזה ב לאו וזה בעשה ,וכן

על דרך ה חיוב ,שנח פוץ ונ דאג שיתווסף לו טוב .וז הו כוו נתו שתהיה א הבתו וח מל תו

ב אבן עזרא על הפסוק ׳לא תשנא את אחיך׳ (ויקרא י״ט> כתב ,שהוא הפך ׳ואהבת לרעך׳.

ו כר במ מונו ו בגו פו וכ ר.

אלא ע״כ שאף שהיה ג מילות חסדים ,מ״מ לא היה זה אלא במעשים ולא בלב ,ועניין
׳ואהבת׳ ו׳לא תשנא׳ הוא ב לב .וכ מו שמבואר שם בהמשך דברי הגט׳ שראשונים

ו אפשר שזהו כו ונת הרמב״ן במה שת׳ שאין כאן הפ לגה ,וז״ל" :אבל תצ ווה התורה
שיאהוב לח ברו ב כל עניין כאשר יאהוב את נפשו ב כל הטוב" .ונראה בבי אור ד בריו,
ש דווקא אם המ צווה היא לא הוב ב התקשרות נפשית ,רק בזה הוקשה לו לרמ ב״ן רזה
לא שייך .ול כן ביאר שהאהבה היא לא הוב שיהיה לח ברו טוב ,הה כ וונ תו לא הוב
ב .וא לא שע דיין תמוה קעח מה ש הזכיר ב כל מקום אהבה נפ שית לר עו ,חח ל כאו רה סותר למה שממ שיך
שיאהב וי חמ ול .שהרי בספר ה מעו ות בת חילת הדברים כתב "היא ש עו נו לא הוב קעתינו את קע תינו כ אשר נא הב
ע עמ ינו ו שתהיה אה בתו וח מל תו לא חיו וכ ו׳" .וא ולי כ וונ תו ב הוס פה שנא הב ונ חמ ול כא ילו כ תב ׳ כלו מר׳ ש בא
לב אר מה פיר ושו של הא הבה וכ מו שכ תב הח ינוך שהב אנו ,שב תח ילה כ תב אהבה ו בכ לו מר ב יאר שהא הבה
היא לה יטיב אמנם ברמ ב״ם ה לכ ות דע ות פ״ו כתב מעו וה על כל אדם ל אה וב את כל א חד וא חד מיש ראל כ גו פו
שנאמד ו אה בת לר עך כמ וך לפ יכך ע דיך ל ספר ב שב חו ול חום על ממ ונו ושם לא הוסיף ביא ורים וע ״ע כי עד
_

לי ישב הסת ירח.

שנתגלה עוונם נתגלה קיצם ,ואחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם .והיינו
שהיה עוונם ב לב לבד ,שהרי היו עוסקין בג מילות חסדים ,אבל ע ברו על ׳לא תשנא׳
ו על עשה ד׳ואהבת׳ דהם מ צוות שבלב *.ו במהות מצ ווח אהבה זו נחלקו הראשונים,
ג .הנה ל גבי ל או ד לא תשנא הוא מפ ורש ב פסוק לא תשנא אח אחיך כ לכ גך .אמנם גם בוא הבח ל רעך הוא ב לב
שחרי הוא הפך לא תשנא .ו לא מי מני לסי הבה״ג (הובא בדמ ב״ן סה״ם ,שורש א׳) שגמילות חסדים ,נלמד
מפסוקים אחרים של ו הוד עת את הדרך י לכו בה ,וה עבט תעב יסנו ו כו׳ ,שלד עתו "והאהבת" ,הוא רק בא לעו ות
על האהבה שכ לב ,אלא אם׳ לד עת הד מב״ן (שם) שהכל נל מד מוא הבת ,ופסוקים אלו המובאים בגם׳ הם רק
ד רשות מ ילויים מה הם ה חיובים של וא הבת ,ע ״ל שהם מלמדים עד היכן הוא י פעל מכח אהבתו ,ולא שיעשה
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מפו רש שה ציווי הוא שי אהב ,וכפי שה תבאר של דעת הרמב״ן אין ה כוונה אהבה של התקשרות וקירוב ,אלא
אהבה שיהיה לו ט וב וס״מ היא אהבה שיהיה לו טוב והמעשים הם מ תור אהבה להיטיב.
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ב אבן עזרא

(ו יקרא י ס

_ ____________________שט

כתב ,שיאהב הטוב לח ברו כ מו לנ פשו הרי מ פורש שצריך

לא הוב שיהיה טוב ל חב רו ,אבל לא שיאהב אותו ב עצ מו ב אהבת נפש .וכן בם׳
החזקוני על התורה כתב בפ׳ השני ,שיאהב לע שות לח ברו כמו ש אוהב שח ברו מיטיב
ע מו ,והיינו שהאהבה היא לע שות טוב לז ולת .אמנם בפ ירוש הו־אשון פ׳ ,שהוא אהבה
אמיתית והוא ע״י שלא ינקום ממנו שאז לא יהיה ריב בינהם וי אהבהו אהבת נפש.
הנה ל שון ה חינוך" :לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש כלו מר שנח מול על

מחולב

צ
לח ברו בכל עניין ,דהיינו שיאהב שאותו הדבר הטוב יהיה ל חברו,

אינו הפלגה,

ודווקא האהבה הנפשית היא הפלגה[ .ולאחמ״ב דאיתי שכך פירש בבית היין ,שיאהב
^ ן ב ר ו במעשה ההטבה כאשר שיאהב שייטב לו] .ובאמת הרמב״ן לשיטתו ,שהרי
חולק על הבה״ג [ב שורש שני מספר המצוות] וסובר שכל מ צווח החסד הם ב כלל
ואהבת לרעך ,והוא כמו שנתבאר בדעת הרמב״ם דכיוון דעצם המצווה לאהוב
להיטיב ,ממילא כל מעשי החסד כלולים במעשה זה.

ישראל ו על מ מונו כ מו שאדם חו מל על עצ מו ו על מ מונו ובו׳" (מ*ווה רמ״ג) .וצ ״ע

ונמצא ,דיש ב׳ מהלכים בראשונים מהו הגדר של מצוות אהבת הריע .לפי הבה״ג

מה כ וונ תו שג חמול ,הרי המ צווה היא לא הוב את השני ב אהבה של התקשרות .ו אף

וסיעתו ה מצווה היא ל אהוב באהבה נפשית כל אחד .ולפי הרמב״ם וסיעתו המצווה

ש לדעת החינוך ,מידת האהבה שצריך לא הוב את ר עהו ,אינו על דרך ההטבה ,אלא

היא ל אהוב את ההטבה לריע ,ו לכן יש חיוב ל אהוב לעשות לריע טוב ,וכן לח מול

על דרך המניעה ,שלא יפסד לו ,אבל עדיין ה חיוב עצ מו י כול להיות אהבת נפש,

עליו שלא יאבד את הטוב .ובזה יש עוד מחלוקת מהו שיעור ההטבה וכפי שנתבאר

אלא שהוא במידה כזו שימנע אח ההפסד לשני ולא במידה של הטבה .ו למה ביאר

בתחילה.

שהעניין הוא ה חמלה ולא א הבהדו נראה שהבין שה ציווי הוא לא הוב ה טוב לשני,
והיא ההרגשה הטובה שלשני טוב .ו ממילא היא אותה ההרגשה שהוא לא יתחסר,
כיון שטוב לי שלשני טוב ,ו זהו הנקרא לח מול על ממ ונו ו גו פו ודו״ק.

□גדדשנאת החינם

ואף ברמב״ם בסהמ״צ הזכיר" ,ושתהיה א הבתו ו חמ לתו ל אחיו כאה בתו ו חמ לתו
ל עצ מו במ מונו ו כו׳" (עשה ר״ו> .ולכ אורה מה עניין ח מלה אצל אהבה .והנראה מכאן

בגט׳ יומא איתא ",מקדש ראשון מפני מה חרב ,מפני ג׳ דברים שהיו בו ע״ז וג״ע
ושפיכות דמים ו כו׳ ,אבל מקדש שני שאנו בקאים בו שהיו עוסקין בתורה ובמ צוות
וג מילות חסדים מפני מה חרב ,מפני שהיתה בו שנאת חינם" רומאט .):והנה אם היו

כמו שכ תבנו בד עתו ,ד סובר שהאהבה היא אהבת ה טוב לשני ,8והיא ההרגשה הטובה

עוסקין בגמ ילות חסדים והיינו שהיו מיטיבים לזו לת ,והוא קיום של ואהבת לרעך

כ שטוב לשני .ובזה הוא שייך עם חמלה ,ששניהם היא הרגשה שיהיה לשני טוב ,אלא
שהחמלה היא על דרך השלילה ,דהיינו שלא יחסר לח בר טוב הקיים לו ,ו האהבה היא

כמוך ,א״כ איך יתכן שהיה ביניהם שנאת חינם ,והרי מבואר בדמב״ם בספר המצוות,
שאם עו בר על לא תשנא עו בר גם על ביטול ואהבת אלא שזה ב לאו וזה בעשה ,וכן

על דרך ה חיוב ,שנח פוץ ונ דאג שיתווסף לו טוב .וז הו כוו נתו שתהיה א הבתו וח מל תו

ב אבן עזרא על הפסוק ׳לא תשנא את אחיך׳ (ויקרא י״ט> כתב ,שהוא הפך ׳ואהבת לרעך׳.

ו כר במ מונו ו בגו פו וכ ר.

אלא ע״כ שאף שהיה ג מילות חסדים ,מ״מ לא היה זה אלא במעשים ולא בלב ,ועניין
׳ואהבת׳ ו׳לא תשנא׳ הוא ב לב .וכ מו שמבואר שם בהמשך דברי הגט׳ שראשונים

ו אפשר שזהו כו ונת הרמב״ן במה שת׳ שאין כאן הפ לגה ,וז״ל" :אבל תצ ווה התורה
שיאהוב לח ברו ב כל עניין כאשר יאהוב את נפשו ב כל הטוב" .ונראה בבי אור ד בריו,
ש דווקא אם המ צווה היא לא הוב ב התקשרות נפשית ,רק בזה הוקשה לו לרמ ב״ן רזה
לא שייך .ול כן ביאר שהאהבה היא לא הוב שיהיה לח ברו טוב ,הה כ וונ תו לא הוב
ב .וא לא שע דיין תמוה קעח מה ש הזכיר ב כל מקום אהבה נפ שית לר עו ,חח ל כאו רה סותר למה שממ שיך
שיאהב וי חמ ול .שהרי בספר ה מעו ות בת חילת הדברים כתב "היא ש עו נו לא הוב קעתינו את קע תינו כ אשר נא הב
ע עמ ינו ו שתהיה אה בתו וח מל תו לא חיו וכ ו׳" .וא ולי כ וונ תו ב הוס פה שנא הב ונ חמ ול כא ילו כ תב ׳ כלו מר׳ ש בא
לב אר מה פיר ושו של הא הבה וכ מו שכ תב הח ינוך שהב אנו ,שב תח ילה כ תב אהבה ו בכ לו מר ב יאר שהא הבה
היא לה יטיב אמנם ברמ ב״ם ה לכ ות דע ות פ״ו כתב מעו וה על כל אדם ל אה וב את כל א חד וא חד מיש ראל כ גו פו
שנאמד ו אה בת לר עך כמ וך לפ יכך ע דיך ל ספר ב שב חו ול חום על ממ ונו ושם לא הוסיף ביא ורים וע ״ע כי עד
_

לי ישב הסת ירח.

שנתגלה עוונם נתגלה קיצם ,ואחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם .והיינו
שהיה עוונם ב לב לבד ,שהרי היו עוסקין בג מילות חסדים ,אבל ע ברו על ׳לא תשנא׳
ו על עשה ד׳ואהבת׳ דהם מ צוות שבלב *.ו במהות מצ ווח אהבה זו נחלקו הראשונים,
ג .הנה ל גבי ל או ד לא תשנא הוא מפ ורש ב פסוק לא תשנא אח אחיך כ לכ גך .אמנם גם בוא הבח ל רעך הוא ב לב
שחרי הוא הפך לא תשנא .ו לא מי מני לסי הבה״ג (הובא בדמ ב״ן סה״ם ,שורש א׳) שגמילות חסדים ,נלמד
מפסוקים אחרים של ו הוד עת את הדרך י לכו בה ,וה עבט תעב יסנו ו כו׳ ,שלד עתו "והאהבת" ,הוא רק בא לעו ות
על האהבה שכ לב ,אלא אם׳ לד עת הד מב״ן (שם) שהכל נל מד מוא הבת ,ופסוקים אלו המובאים בגם׳ הם רק
ד רשות מ ילויים מה הם ה חיובים של וא הבת ,ע ״ל שהם מלמדים עד היכן הוא י פעל מכח אהבתו ,ולא שיעשה
המעשים ב לא ל נג שהרי הר מב״ן על הפסוק וא הבת כתב הפלגה ו כר אלא שיאחוב לח בר וב כל עניין וכו׳ .והוא
מפו רש שה ציווי הוא שי אהב ,וכפי שה תבאר של דעת הרמב״ן אין ה כוונה אהבה של התקשרות וקירוב ,אלא
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יש שאמרו שהיא לאהוב אח חברו באהבה נפשית וממילא ייטיב עמו ,ויש הסוכרים

אוהב .והוא למעשה התימה הגדולה ,מה שייך לצוות על הלב שיאהב ,ודאי אין מצורה

דאינו אלא לאהוב את הטוב לחברו .למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה .אך מ״מ המטיב

שא״א לקיימה בכל דור ודור ,ואם הקב״ה ציווה בהכרח שאפשר לקיימה.

עם חברו ולא אוהבו ,או לא היטיב מתוך אהבה ,ביטל עשה ד׳ואהבת׳ ועבר על לאו
ד׳לא תשנא׳ .וזה היה עוונם של האחרונים ,שהאהבה בלב היחה חסרה להם.

ד.מידתהאהבהלזולתקיימתבכולנו

ומתבאר בזה גודל וחומרת עוון השנאה השקולה היא כנגד ג׳ עבירות החמודות,

והנראה בזה שעיקר הטעות היא בזה שאנחנו מחפשים לשנות את הלב ,מנסים

והיא סיבת גלותינו .ואם רוב תפילותינו הם על הגאולה ובניין בית המקדש ,וכל דור

לאהוב אח מי שאנחנו לא אוהבים ,ו לכן אין שום שינוי .והגם שיש נתעה אין אנו

שלא נבנה ביהמ״ק בימיו כאילו חרב בימיו ,ודאי עלינו לדאוג ולחפוץ בקניין מעווה

מצליחים להגיע לשינוי הפנימי בפנימיות הלב ,ולמעשה לא נתגלה הקץ ואנו עדיין

זו .ואל לנו להסתפק בריבוי קופות הצדקה ובגמילות חסדים שיש היום ,שהרי כל

נמקים באותו ע וון של שנאת חעסאך האמת היא כי באמת קיים בנו אהבה לשני,

זה היה בדורות בזמן חורבן בית שני ,ולא חסרו אלא עניין הלב" ,אחרונים שלא

וקיים לנו חמלה לשני ואין צורך לשנות את הלב ,רק להשתמש נכק בכח האהבה".

נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם" .ואם רצונינו הוא שיבנה ביהמ״ק צריך שיהיה לנו רצון
לתיקון אהבת הרעים ,והיינו-שיהיה לנו בלבנו אהבה או להיטיב או אהבה נפשית
ל׳זולת .ומעתה יש לגו לברר כיצד לקנותה.

גהקושישבקיוםהמצווה

להבין עמוק עתר ,מהי ההבנה בזה שיש לנו מידה ,אם אין אנו יודעים להשתמש
.בה ,נתבונן בחעב של הכרח הטוב .הרי ידוע שעיקר המחייב שלנו לעבוד לקב״ה,
הוא הכרת הטוב שיש לנו כלפיו ,והיה מקום לשאול מה חייב אדם שאין לו את הרגש
של הכרח הטוב ,הרי אין מה שיחייב אותו לעבוד לקב״ה .וידוע מה שאמר הגר״י

והנה יש להשתומם על כזו מצווה ,כיצד אפשר לחייב דבר שהוא בלב ,איך אפשר

סלנטר שהכרת הטוב הוא מושכל ראשון אדם שאין לו הכרח הטוב .אך אם נתבונן
נראה שלכאורה אק לנו העם הכרת הטוב ,הדי כמה אנשים טורחים עבוד אחדים וכל

לקבוע לאדם לאהוב אדם אחר אם הוא לא אוהב אותו .ובאמת קשה כן בכל המצוות

מה שאומרים חודה הוא מפני הנימוס ,ולכאורה זה נראה שהוא מפני שבאמת אין לנו

שבלב כמו והלכת בדרכיו ,מה הוא רחום אף אתה היה רחום ,והכי אפשר לקבוע

הכרת הטוב.

לאדם שלא מרחם שירחם ,והרי אם הוא לא מרחם מה יוכל לעשות .ויש המתרצים

והנה בחובת הלבבות ,כתב את שער עבודת האלוקים אחרישער הבחעה ,ובפתיחת

שהחיוב הוא לתת .שהרי נתינה מולידה אהבה .ואתמהה הדי בביהמ״ק שני היו

דבריו בשער עבודת האלוקים ביאר למה סידר אותם בסדר זה ,וז״ל :מפני שביארנו

עוסקין בגמילות חסדים ,והיה שם נתעה בלי גבול ,ועדיין היה שנאה ביניהם .ועוד

במה שעבר [שער יחוד] חיוב יחוד האלוקים בלב שלם ,ואפני בחינת טובותיו [שער

תימה שעל כזו מצווה שקשה כ״כ לקיימה חרב הבית [וכידוע שהתביעה היא לפי

הבחינה] על האדם ,התחייבנו לזכור אחד כך מה שהאדם חייב לנהוג בו כשיתבררו

כמה קל לקיימה] ,וביותר שהרי תכליתה התקיימה והיה גמ״ח בלי גבול ,ומה מעלה

אצלו ,והוא קיבול עבודת האלוקים ,כפי אשר יחייבהו השכל למטיב על מי שהטיב לו

ומה מוריד בזה שבלבם לא היתה אהבה ,הרי למעשה היה תיקון העולם.

עכ״ל ,ובהמשך דבריו מרחיב אח סוגי חטובות השונים ,שלכל אחד ראוי דרגה אחרת

והאמת שמצווה זו נראית כ״כ רחוקה מאיתנו [ואף אם המצווה לאהוב את הטוב

של הכרח הטוב ,הרי שאם יתבונן האדם בשער הבחינה ויראה את טובות ה׳ עלע,

שבכל אחד ,עדיין אנחנו לא אוהבים אנשים שאין לנו אהבת המועיל או אהבת הערב

ממילא יחייבהו השכל להכיר טובה למטיב .וא״כ עיקר הסיבה שבנ״א לא מכירים

איתם י] ,והטעם הוא מפני שאנחנו מנסים לשנות אח הלב שיאהב והלב בפועל אינו

טובה הוא לא מפגי העחם חסרי הרגש של הכרת הטוב ,אלא מפני שלא מתבוננים

ר .בראשונים [ספר העקרים מאמר ג׳ 0׳ ל״ה] כתבו שיש ג׳ סוגי אהבות א׳ אהבת הטוב אהבת הערב ואהכת
המועיל ושמעתי מרעי הרב י .חנניה שכוונת הכתוב באהבת הרע הוא אהבת הטוב שאמנם לא כל אחד הוא
ע רב לי והוא מועיל לי אבל בכל אחד יש טוב ועדיין אין בזה מספיק ליישב שהרי למעשה יש לכולם משהו טוב
ואנחנו לא אוהבים את כולם ואמנם אף אנו ננקוט כך במסקנה [לפי חלק מהראשונים] אבל נחדד אח הנקודה
העיקרית שהיא הגורמת לסיום המעוות.

ח .ואמנם יש בזח דרגות רבות ושייך להגיע לדרגה יותר גבוהה באהבה לריע ,אבל כאן אנו עוסקים בדרגה
הראשונית שאם׳ אותה אנחנו לא מקיימים ,והיא השנאת •חינם" ,ו כוונתנו לבאר ולהראות שכל אחד יכול
לקיים בלי ע בודה מוקדמת של תיקון המידות ,וכמו כל שאר הדברים שאנחנו מקיימים לפחות בדרגה מאד
נמוכה אבל באהבת הריע אפ׳ את זה אנחנו לא מקיימים והיא סיבת הגלות ,ולא הדרגות שבהם עריך עבודה
שלמה של תיסח המדווח
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יש שאמרו שהיא לאהוב אח חברו באהבה נפשית וממילא ייטיב עמו ,ויש הסוכרים

אוהב .והוא למעשה התימה הגדולה ,מה שייך לצוות על הלב שיאהב ,ודאי אין מצורה

דאינו אלא לאהוב את הטוב לחברו .למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה .אך מ״מ המטיב

שא״א לקיימה בכל דור ודור ,ואם הקב״ה ציווה בהכרח שאפשר לקיימה.

עם חברו ולא אוהבו ,או לא היטיב מתוך אהבה ,ביטל עשה ד׳ואהבת׳ ועבר על לאו
ד׳לא תשנא׳ .וזה היה עוונם של האחרונים ,שהאהבה בלב היחה חסרה להם.

ד.מידתהאהבהלזולתקיימתבכולנו

ומתבאר בזה גודל וחומרת עוון השנאה השקולה היא כנגד ג׳ עבירות החמודות,

והנראה בזה שעיקר הטעות היא בזה שאנחנו מחפשים לשנות את הלב ,מנסים

והיא סיבת גלותינו .ואם רוב תפילותינו הם על הגאולה ובניין בית המקדש ,וכל דור

לאהוב אח מי שאנחנו לא אוהבים ,ו לכן אין שום שינוי .והגם שיש נתעה אין אנו

שלא נבנה ביהמ״ק בימיו כאילו חרב בימיו ,ודאי עלינו לדאוג ולחפוץ בקניין מעווה

מצליחים להגיע לשינוי הפנימי בפנימיות הלב ,ולמעשה לא נתגלה הקץ ואנו עדיין

זו .ואל לנו להסתפק בריבוי קופות הצדקה ובגמילות חסדים שיש היום ,שהרי כל

נמקים באותו ע וון של שנאת חעסאך האמת היא כי באמת קיים בנו אהבה לשני,

זה היה בדורות בזמן חורבן בית שני ,ולא חסרו אלא עניין הלב" ,אחרונים שלא

וקיים לנו חמלה לשני ואין צורך לשנות את הלב ,רק להשתמש נכק בכח האהבה".

נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם" .ואם רצונינו הוא שיבנה ביהמ״ק צריך שיהיה לנו רצון
לתיקון אהבת הרעים ,והיינו-שיהיה לנו בלבנו אהבה או להיטיב או אהבה נפשית
ל׳זולת .ומעתה יש לגו לברר כיצד לקנותה.

גהקושישבקיוםהמצווה

להבין עמוק עתר ,מהי ההבנה בזה שיש לנו מידה ,אם אין אנו יודעים להשתמש
.בה ,נתבונן בחעב של הכרח הטוב .הרי ידוע שעיקר המחייב שלנו לעבוד לקב״ה,
הוא הכרת הטוב שיש לנו כלפיו ,והיה מקום לשאול מה חייב אדם שאין לו את הרגש
של הכרח הטוב ,הרי אין מה שיחייב אותו לעבוד לקב״ה .וידוע מה שאמר הגר״י

והנה יש להשתומם על כזו מצווה ,כיצד אפשר לחייב דבר שהוא בלב ,איך אפשר

סלנטר שהכרת הטוב הוא מושכל ראשון אדם שאין לו הכרח הטוב .אך אם נתבונן
נראה שלכאורה אק לנו העם הכרת הטוב ,הדי כמה אנשים טורחים עבוד אחדים וכל

לקבוע לאדם לאהוב אדם אחר אם הוא לא אוהב אותו .ובאמת קשה כן בכל המצוות

מה שאומרים חודה הוא מפני הנימוס ,ולכאורה זה נראה שהוא מפני שבאמת אין לנו

שבלב כמו והלכת בדרכיו ,מה הוא רחום אף אתה היה רחום ,והכי אפשר לקבוע

הכרת הטוב.

לאדם שלא מרחם שירחם ,והרי אם הוא לא מרחם מה יוכל לעשות .ויש המתרצים

והנה בחובת הלבבות ,כתב את שער עבודת האלוקים אחרישער הבחעה ,ובפתיחת

שהחיוב הוא לתת .שהרי נתינה מולידה אהבה .ואתמהה הדי בביהמ״ק שני היו

דבריו בשער עבודת האלוקים ביאר למה סידר אותם בסדר זה ,וז״ל :מפני שביארנו

עוסקין בגמילות חסדים ,והיה שם נתעה בלי גבול ,ועדיין היה שנאה ביניהם .ועוד

במה שעבר [שער יחוד] חיוב יחוד האלוקים בלב שלם ,ואפני בחינת טובותיו [שער

תימה שעל כזו מצווה שקשה כ״כ לקיימה חרב הבית [וכידוע שהתביעה היא לפי

הבחינה] על האדם ,התחייבנו לזכור אחד כך מה שהאדם חייב לנהוג בו כשיתבררו

כמה קל לקיימה] ,וביותר שהרי תכליתה התקיימה והיה גמ״ח בלי גבול ,ומה מעלה

אצלו ,והוא קיבול עבודת האלוקים ,כפי אשר יחייבהו השכל למטיב על מי שהטיב לו

ומה מוריד בזה שבלבם לא היתה אהבה ,הרי למעשה היה תיקון העולם.

עכ״ל ,ובהמשך דבריו מרחיב אח סוגי חטובות השונים ,שלכל אחד ראוי דרגה אחרת

והאמת שמצווה זו נראית כ״כ רחוקה מאיתנו [ואף אם המצווה לאהוב את הטוב

של הכרח הטוב ,הרי שאם יתבונן האדם בשער הבחינה ויראה את טובות ה׳ עלע,

שבכל אחד ,עדיין אנחנו לא אוהבים אנשים שאין לנו אהבת המועיל או אהבת הערב

ממילא יחייבהו השכל להכיר טובה למטיב .וא״כ עיקר הסיבה שבנ״א לא מכירים

איתם י] ,והטעם הוא מפני שאנחנו מנסים לשנות אח הלב שיאהב והלב בפועל אינו

טובה הוא לא מפגי העחם חסרי הרגש של הכרת הטוב ,אלא מפני שלא מתבוננים

ר .בראשונים [ספר העקרים מאמר ג׳ 0׳ ל״ה] כתבו שיש ג׳ סוגי אהבות א׳ אהבת הטוב אהבת הערב ואהכת
המועיל ושמעתי מרעי הרב י .חנניה שכוונת הכתוב באהבת הרע הוא אהבת הטוב שאמנם לא כל אחד הוא
ע רב לי והוא מועיל לי אבל בכל אחד יש טוב ועדיין אין בזה מספיק ליישב שהרי למעשה יש לכולם משהו טוב
ואנחנו לא אוהבים את כולם ואמנם אף אנו ננקוט כך במסקנה [לפי חלק מהראשונים] אבל נחדד אח הנקודה
העיקרית שהיא הגורמת לסיום המעוות.

ח .ואמנם יש בזח דרגות רבות ושייך להגיע לדרגה יותר גבוהה באהבה לריע ,אבל כאן אנו עוסקים בדרגה
הראשונית שאם׳ אותה אנחנו לא מקיימים ,והיא השנאת •חינם" ,ו כוונתנו לבאר ולהראות שכל אחד יכול
לקיים בלי ע בודה מוקדמת של תיקון המידות ,וכמו כל שאר הדברים שאנחנו מקיימים לפחות בדרגה מאד
נמוכה אבל באהבת הריע אפ׳ את זה אנחנו לא מקיימים והיא סיבת הגלות ,ולא הדרגות שבהם עריך עבודה
שלמה של תיסח המדווח
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בטובה שעשו ו טרחו ב עבורם 1.וביאר ה חובת הל בבות ,שמפני זה סידר שער עב ודת
האלוקים אחרי שער הבחינה ,שקודם ההתבוננות בטו בות ה׳ לא היה עוזר לאדם
המושכל של הכרת הטוב לע בוד את ה  ,,ודווקא אחרי שהבחין בט ובות ה׳ הרי ש יפעל
א צלו הכרת הטוב ,ו תחייבהו בעב ודת האלוקים וא״כ מה שבנ״א לא מכירים טובה,
הוא לא מפני חסרון שיש להם בהדגש של הכרת הטוב ,אלא מפני חוסר המחשבה על

לאהוב .אך התשובה בזה היא ,ששנאת חינם פירושה אהבת עצמו ,והיינו שאדם
ח ושב רק על עצמו ,ו ל ק כשגחלק עם אחר הוא נראה לו כאדם זר שלא יכול לאהבו
כלל ,ו לפי דעתו הרי לשני יש דעות מוזרות .אבל זהו תודף הבעיה ,שהאדם לא חושב
כלל מה השני חושב ,הוא עסוק רק ב רצונות שלו ,אך אם ייצא אדם רגע מעצמו,
ויח שוב על השני מחוך הבנה שגם לו יש רצונות וגם לו יש הרגשות השונים מדעותיו

מה שהזולת טרח ועשה עבו רו.

ביחס אותו דבר ע ליו הם חולקים ,ממילא הוא כבר לא יהיה אדם זר לו ,והוא יוכל
להתייחס גם לבר פ לוגתא שלו כאל אדם ,ויבין כי לפי התחושות שאיתם הוא בא ,הוא

וכמו בהכרת הטוב כן הוא באהבת רעים ,האבן עזרא כתב על הפסוק לא תשנא
את אחיך וז״ל" ,הפך ואהבת לרעך ,והנה אלה ה מצוות כולם ׳ נטועות ב לב׳ ובהשמרם
י ש ^ו בארץ כי על שנאת חינם חרב בית שני" עכ״ל ,והינו שאהבה [או ל אהוב להיטיב
לרע ,או ל אהוב אח הרע ע צמו ,למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה] נמצאת ו נטועה
ב לבנו ,אמנם יש בזה דרגות ,אבל האהבה הבסיסית קיימתי ואין צורך בנתינה כדי
להגיע לאהבה .אלא הסיבה שאנו לא מרגישים וחשים באהבה הוא משום שאין אנו
חושבים על השני .אדם עסוק כל היום במחשבה רק על עצ מו ,על הרגשותיו ו על
רצונותיו ,ואיך יוכל ל אהוב את השני הרי הוא לא מכיר בשני כלל .ובדרך כלל גם אם
הוא מכיר בשני הוא רק במה השני י כול ל הועיל לו ל רצונותיו ול מאווייו .ו בכך אנו
שוגים שאנו חושבים שאין לנו אהבה ,ושצריך סדר ע בודה שלם ע״מ לאהוב ,והאמת
אינו כן ,ב שביל אהבה בסיסית כל מה שמוטל ע לינו הוא לח שוב על השני ,מה הם
רצונותיו ומה הם ת חושותיו .וא״כ ב דבר מועט זה מונח השינוי ,צריכים רק לח שוב
על השני ,וממילא נ וכל ל אהוב ו לח מול שיהיה לו טוב ,או אפ׳ להרגיש קשר איליו.
והוא נקל מאוד ,כיון שאהבה ו חמלה בסיסית ,יש כמעט ל כל אדם ,והוא רק צריך
להוציא את זה אל ה פועל ,ו כמו שראינו בהכרת הטוב שהתחושה קיימת אלא שהיא
לא מגיעה ל כלל פ עולה ,כן הוא גם בדגש האהבה.

הגיע למסקנות ורצ ונות שונות ,ולא ירגיש כלפיו כאדם זר אלא שבאמת דומה הוא לו,
ואדם אוהב אח הדומה לו ,וא״כ אין בדרך כלל שנאת חינם ,אלא רק "אהבת עצמו".
ושנאה אמיתית ,היא דק כשיש אדם שבאמת עשה דבר רע כאשר גם אם חושבים על
מח שבות השני עדיין יחשב כזר .וע״ז אמרה התורה הוכח תוכיח אח עמיתך (יעיין
כראשונים שם> שאם עשה שלא כהוגן יתנצל לך .אבל שנאת חינם היא ללא סיבה[ ,והיה
מקום לתמוה למה היא שנאת "חינם" הרי הוא נחלק איתו ואיך לא ישנאהו ,והעניין
בזה הוא כמו שביארנו ,שאינו שונא אותו ,אלא מפני שהוא אוהב את ע צמו ולא חושב
על האחר ,וזהו החינם שבזה].
ולפי רוב הראשונים שהאהבה היא להיטיב ,הדברים יותר פשוטים ,והוא כמו רגש
הרחמים שאדם מרחם על הזולת ,כך אדם הוא אוהב שטוב לזולת .אלא שכדי להפעיל
הרגשה זו צריך לח שוב על הזולת מה הוא מרגיש ומה הוא צריך ,ובכך תתעורר
הרגשת האהבה להיטיב והחמלה ע ליו שלא יפסד.

ה .נקלמאוד לאהוב אתהזולת
וא״כ נמצא שזוהי מ! ווה מאד פשוטה ,וה חיוב בואהבת לרעך כמוך ,הוא

ואם נ תבונן נראה שאס׳ במ חלוקת עם אחר ,הגם שא״א לח שוב על קשר איתו,
כי הרי שונאים אוחו והוא נראה לנו זר לח לוטין ,אעפ״כ אפשר לאהבו .אמנם כ תוב

שת חשוב על חברך ולא רק על ע צמך ,וכך יפעל בך האהבה והחמלה כלפי השני" .וגם
דדך קנייתה הוא פשוט ,דכמו שיש מ צווה ל חשוב בדברי תורה ,כך אדם צריך תמיד
לח שוב על האחר ,מה הוא ח ושב ,ומה הוא רוצה ,ומה הוא מרגיש ,ובזה יזכה לקיים

השני ,ממילא לא קיים אצל אדם אהבה ב אליו ב אופן טבעי ,וא״כ איך יהפוך הלב

המצווה.

שהסך ואהבת ,היא שנאת חינם ,ומזה נראה לכאורה שכשיש ב לב האדם שנאה כלפי

ו .כלל זה שמעתי ,ואיני זוכר אס מהמשגיח הגדיש וולבה או תלמידו הגר״י מנדלסון ,שהעבודה בהכרת
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בגלל הכרת הטוב ,אבל אס תתבונן כמה הוא טרח ויגע ,הכל בשביל שיהיה לך ,הרי תצא מכליך בהודאה ובש
בחים ,הרי לך שאדם הוא מכיר טובח וכל מה שעליו לעשות ,הוא להתבונן במה שעשה המיטיב בעבורו.
ז .ולאחמ״ב ראיתי שבספר אהבת חסד כתב בן ,והביא אה הפסוק ,בצלם אלוקים ברא אותו בדמותו

ובצלמו .שיש באדם אתאותםמידותשל הסב"השסטיב ומרחם והוגו וכוי.
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בטובה שעשו ו טרחו ב עבורם 1.וביאר ה חובת הל בבות ,שמפני זה סידר שער עב ודת
האלוקים אחרי שער הבחינה ,שקודם ההתבוננות בטו בות ה׳ לא היה עוזר לאדם
המושכל של הכרת הטוב לע בוד את ה  ,,ודווקא אחרי שהבחין בט ובות ה׳ הרי ש יפעל
א צלו הכרת הטוב ,ו תחייבהו בעב ודת האלוקים וא״כ מה שבנ״א לא מכירים טובה,
הוא לא מפני חסרון שיש להם בהדגש של הכרת הטוב ,אלא מפני חוסר המחשבה על

לאהוב .אך התשובה בזה היא ,ששנאת חינם פירושה אהבת עצמו ,והיינו שאדם
ח ושב רק על עצמו ,ו ל ק כשגחלק עם אחר הוא נראה לו כאדם זר שלא יכול לאהבו
כלל ,ו לפי דעתו הרי לשני יש דעות מוזרות .אבל זהו תודף הבעיה ,שהאדם לא חושב
כלל מה השני חושב ,הוא עסוק רק ב רצונות שלו ,אך אם ייצא אדם רגע מעצמו,
ויח שוב על השני מחוך הבנה שגם לו יש רצונות וגם לו יש הרגשות השונים מדעותיו

מה שהזולת טרח ועשה עבו רו.

ביחס אותו דבר ע ליו הם חולקים ,ממילא הוא כבר לא יהיה אדם זר לו ,והוא יוכל
להתייחס גם לבר פ לוגתא שלו כאל אדם ,ויבין כי לפי התחושות שאיתם הוא בא ,הוא

וכמו בהכרת הטוב כן הוא באהבת רעים ,האבן עזרא כתב על הפסוק לא תשנא
את אחיך וז״ל" ,הפך ואהבת לרעך ,והנה אלה ה מצוות כולם ׳ נטועות ב לב׳ ובהשמרם
י ש ^ו בארץ כי על שנאת חינם חרב בית שני" עכ״ל ,והינו שאהבה [או ל אהוב להיטיב
לרע ,או ל אהוב אח הרע ע צמו ,למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה] נמצאת ו נטועה
ב לבנו ,אמנם יש בזה דרגות ,אבל האהבה הבסיסית קיימתי ואין צורך בנתינה כדי
להגיע לאהבה .אלא הסיבה שאנו לא מרגישים וחשים באהבה הוא משום שאין אנו
חושבים על השני .אדם עסוק כל היום במחשבה רק על עצ מו ,על הרגשותיו ו על
רצונותיו ,ואיך יוכל ל אהוב את השני הרי הוא לא מכיר בשני כלל .ובדרך כלל גם אם
הוא מכיר בשני הוא רק במה השני י כול ל הועיל לו ל רצונותיו ול מאווייו .ו בכך אנו
שוגים שאנו חושבים שאין לנו אהבה ,ושצריך סדר ע בודה שלם ע״מ לאהוב ,והאמת
אינו כן ,ב שביל אהבה בסיסית כל מה שמוטל ע לינו הוא לח שוב על השני ,מה הם
רצונותיו ומה הם ת חושותיו .וא״כ ב דבר מועט זה מונח השינוי ,צריכים רק לח שוב
על השני ,וממילא נ וכל ל אהוב ו לח מול שיהיה לו טוב ,או אפ׳ להרגיש קשר איליו.
והוא נקל מאוד ,כיון שאהבה ו חמלה בסיסית ,יש כמעט ל כל אדם ,והוא רק צריך
להוציא את זה אל ה פועל ,ו כמו שראינו בהכרת הטוב שהתחושה קיימת אלא שהיא
לא מגיעה ל כלל פ עולה ,כן הוא גם בדגש האהבה.

הגיע למסקנות ורצ ונות שונות ,ולא ירגיש כלפיו כאדם זר אלא שבאמת דומה הוא לו,
ואדם אוהב אח הדומה לו ,וא״כ אין בדרך כלל שנאת חינם ,אלא רק "אהבת עצמו".
ושנאה אמיתית ,היא דק כשיש אדם שבאמת עשה דבר רע כאשר גם אם חושבים על
מח שבות השני עדיין יחשב כזר .וע״ז אמרה התורה הוכח תוכיח אח עמיתך (יעיין
כראשונים שם> שאם עשה שלא כהוגן יתנצל לך .אבל שנאת חינם היא ללא סיבה[ ,והיה
מקום לתמוה למה היא שנאת "חינם" הרי הוא נחלק איתו ואיך לא ישנאהו ,והעניין
בזה הוא כמו שביארנו ,שאינו שונא אותו ,אלא מפני שהוא אוהב את ע צמו ולא חושב
על האחר ,וזהו החינם שבזה].
ולפי רוב הראשונים שהאהבה היא להיטיב ,הדברים יותר פשוטים ,והוא כמו רגש
הרחמים שאדם מרחם על הזולת ,כך אדם הוא אוהב שטוב לזולת .אלא שכדי להפעיל
הרגשה זו צריך לח שוב על הזולת מה הוא מרגיש ומה הוא צריך ,ובכך תתעורר
הרגשת האהבה להיטיב והחמלה ע ליו שלא יפסד.

ה .נקלמאוד לאהוב אתהזולת
וא״כ נמצא שזוהי מ! ווה מאד פשוטה ,וה חיוב בואהבת לרעך כמוך ,הוא

ואם נ תבונן נראה שאס׳ במ חלוקת עם אחר ,הגם שא״א לח שוב על קשר איתו,
כי הרי שונאים אוחו והוא נראה לנו זר לח לוטין ,אעפ״כ אפשר לאהבו .אמנם כ תוב

שת חשוב על חברך ולא רק על ע צמך ,וכך יפעל בך האהבה והחמלה כלפי השני" .וגם
דדך קנייתה הוא פשוט ,דכמו שיש מ צווה ל חשוב בדברי תורה ,כך אדם צריך תמיד
לח שוב על האחר ,מה הוא ח ושב ,ומה הוא רוצה ,ומה הוא מרגיש ,ובזה יזכה לקיים

השני ,ממילא לא קיים אצל אדם אהבה ב אליו ב אופן טבעי ,וא״כ איך יהפוך הלב

המצווה.

שהסך ואהבת ,היא שנאת חינם ,ומזה נראה לכאורה שכשיש ב לב האדם שנאה כלפי

ו .כלל זה שמעתי ,ואיני זוכר אס מהמשגיח הגדיש וולבה או תלמידו הגר״י מנדלסון ,שהעבודה בהכרת
הטוב ,הוא להתבונן ולחשוב על מה עשו בעבורך ,ולא רק להסתכל על התוצאה .ולדוגמא אס אחד הכין לך
ארוחה ,אס רק תחשוב על הארוחה שקבלת ,אתה תגיד חודה קטנה שחציה הוא מפני הנימוס ועוד חצי אולי
בגלל הכרת הטוב ,אבל אס תתבונן כמה הוא טרח ויגע ,הכל בשביל שיהיה לך ,הרי תצא מכליך בהודאה ובש
בחים ,הרי לך שאדם הוא מכיר טובח וכל מה שעליו לעשות ,הוא להתבונן במה שעשה המיטיב בעבורו.
ז .ולאחמ״ב ראיתי שבספר אהבת חסד כתב בן ,והביא אה הפסוק ,בצלם אלוקים ברא אותו בדמותו

ובצלמו .שיש באדם אתאותםמידותשל הסב"השסטיב ומרחם והוגו וכוי.
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אצל דוב בנ״א ,וכמובן שיש אנשים קרים שחסר להם הדגש ,והעצה לזה הוא כסישכתב החזו״א (קוב״אח״א
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צה
ובזה מבואר מדוע על מצווה זו אנו עדיין בגלות .כי למרוח שיש נתינה לזולת הרי
לא בהכרח יוליד הדבר אהבה .ועל זה היה התביעה שהיה שנאת חינם ,כלומר שהיתה

0

מחולכ

צר

נהיה שקועים במחשבה על עצמינו בלבד ,היינו "שנאת חינם" ,ואת זה צריך להתאמץ
לקנות תחילה ,לפחות בדברים שאין בהם הפרעה של קנאה.

אהבה עצמית ולא חשבו על האחרים .ולא שהיתה תביעה על דרגות נעלות של קניין
מידת האהבה אלא על העדר האהבה הפשוטה .והרי היא מצווה שכ״כ פשוט לקיימה

ו.החיובלהרגילעצטינולהכירבמעלתזולתנו

שדק יצא האדם מהמחשבות על עצמו ויחשוב גם על תחושות הזולת ,ולכן גדולה
המפריע העיקרי הוא הקנאה .אבל אנו ,די לנו אם נעבוד קודם על שטחים שאין לגו

היתה התביעה על אבותינו ועלינו לקיימה.
ולפ״ז אפשר להבין מדוע ביטול מצווה זו היא סיבת החורבן .דהנה איתא בסוכה:
"א״ר חמא בר פפא ,כל אדם שיש עליו חסד ,בידוע שהוא ירא שמים ,שנא׳ חסד
ה׳ מעולם ועד עולם על יראיו" (סוכה מט) .ותימה ,במה חסד קשור עם יראה ,הרי יש
אגשים רחמנים שגומלים חסד ,ויראה אין בהם ,ו כן להיפך ואיך בידוע וכר .ומבאר
בזה המשגיח הגר״ש וולבה זצ״ל ,שהעושה חסד רואה את אשר מחוצה לו ,והרואה
את אשר בחוץ ,יכול לראות הכל ,וכמו הנמצא בחדר סגור ,שפותח חלון ,מיד רואה
את הכל ,את השמים ואת הארץ

<עלי שור ח״א ש ורש החסד והיר אה).

וזהו ביאור נפלא כפי

מה שכתבנו .כי עוון שנאת חינם הוא המחשבה רק על עצמו ,והחומרה של עוון זה
אינו רק בזה שהוא לא מקיים אהבת רעים ,אלא משום שהוא גם לא יכול לדאות את

בהם קנאה ואינו אלא שנאת חינם ,ושם יהיה אפשר לראות בחוש אח אמיתת הדברים
שכתבנו כאן ,שע״י מחשבה לבד נגיע לאהבה ולחמלה .ורק אחר שנקנה בנפשותינו
אהבה פשוט נשתדל ב׳כמוך׳ שהוא עוד שלב .וכמנשביאר זאת הרמב״ן וז״ל" :ויתכן
וכר שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו ,כי פעמים שיאהב אדם את רעהו
בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ
שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת ובחכמה ,ולא שישוה אליו
אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה ,ויצווה הכתוב שלא
תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו *בל יאהב ברבות הטובה לחברו כאשר אדם עושה
לנפשו"  *,עכ״ל .וכוונתו שלולי ה׳כמוך׳ היה החיוב לאהוב הטוב במה שאין לאדם
קנאה בזה ,כגון כשיש לו ריבוי של אותו הדבר ,או בדבר שאין לו תאווה לזה ,וזאת

הקב״ה שמחוצה לו .אינו מבחין מה הם רצונותיו של הקב״ה ,מה מצער אותו ,ומה
הוא יכול לפעול וכר ,שהרי"שקוע הוא ברצונותיו שלו .וזאת כוונת חז״ל שאחרונים

היא ההתחלה ,ודרגה זו אגו יכולים לקנות בנקל ,וכמו שכתבנו ,שעל האדם לצאת

לא נתגלה קיצם מפגי שלא נתגלה עונם ,שהעוון היה בבפגימיותם שהיו שקועים

מעצמו ,וכך לא תהיה עלינו תביעה של שנאת ״חינם״ .ולאחמ״כ צריך להגיע לכמוך,

בעצמם ולא ראו שום דבר חוץ מעצמם ,ולכן לא אהבו את הזולת ,וסופם שלא עבדו

שבא להורות שנחפוץ הטוב בהכל ,אפילו במה שאנחנו מתאווים שיהיה לנו ,ולהגיע

את הקב״ה ,ועל עוון חמור זה חרב הבית.

לזה צריך לעבוד על הקנאה וכפי שכתב הרמב״ן שהוא המפריע בדרגה הזו.

וכמובן שזאת רק הדרגה הראשונה והבסיסית ,ואפשר לתקן ולהשתלם במרה זו

והעולה מדברינו ,שעיקר קניין אהבה הוא רק לחשוב על האחר ,ובזה אין דבר

בדרגות גבוהות יותר לדאוג לדי מחסורו אשר יחסר לו ואפ׳ לסוס לרכב עליו ועבד
וכר .ולדרגות אלו א״א להגיע במחשבה רגילה ,וצריך להתאמץ לחשוב לפי הרגשות

המפסיד את קניין הזה ,אלא הסיכלות לבד ,ועל זה הוא עיקר התביעה עלינו .והיא
שנאת חינם המחברת שהיא רק מתוך חשיבה על עצמינו ולא על הזולת .ובדרגה

שהוא עצמו אינו מכיר ,ואפשר אף להגיע להרגשה באחדות ישראל ולהגיע לדרגות

היותר גבוהה חייבים לרצות בטובת החברגם בדבר שאנו מתאווים לעצמינו ,גם עליה

גבוהות יותר באהבה .ולדרגה כזו צריך גם לסייע בכך שאדם ירחיב את האני שלו,
ואהבתו לכלל תהיה כמו אהבת עצמו  .,אבל למעשה חורבן ביהמ״ק לא היה בגלל

נצטווינו ב׳כמוך׳ שנסיר הקנאה ,והיא המפסדת את הקניין בדרגה הזו.

דרגות אלו ,אלא בגלל שחסר היה הבסיס ,שיהיה בינינו אהבת רעים פשוטה ,ולא
והמ עשה פוע לת על הלב ,וכן ל הת פלל על צרת זול תו אף שאין הדברים יועאים מן הלט ,ו אף אט המצטער הטוני
הדיוט וב זה ע כ״ל .ולהם המ צווה קשה יותר וזו העצה היחידה שהמעשים י פע לו על הלב ,אבל רוב בנ״א לא
חסר להם הרגש הזה ,ורק צריכם לד עת לע ורר אותו ,ו הוא ע״י שיכנס ל מצ בו של ה זולת וכפש״ג.
י .ו כפי ש כתב הגרש״ש בהקדמה ל שערי יושר ,שאפשר לסייע לא הבה של הריע ע״י שהוא יתן ,וחלק ממנו
יהיה א צל השני אבל הבסיס של אהבה ל ריע קיים ,ודר גות ג בוה ות אפשר לה שמש מ תע ה כמסייע.
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ססס

יא .ו אף ברמ ב״ן כאן בם׳ השני למה אין כאן ה פלגה ,אומר את אוחו ה לשון שיאהב את הטוב לשני ו לא שיאהב
את שתני ב עצ מו ,ו הוא כמו מה שס׳ בם׳ הר אשון אלא ש כאן מוסיף ביאור ,שהגם שבזה אין כ״כ קושיה שיש
כאן הפ לגה ,מ״ם ביאר ש הכמוך הוא בש ביל לל מד על זה שלא תהיה קנאה ,אבל לעולם גם ב פירוש זח סובר
הר מב״ו שהאהבה היא להיטיב ,וכפ ש״כ
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ובזה מבואר מדוע על מצווה זו אנו עדיין בגלות .כי למרוח שיש נתינה לזולת הרי
לא בהכרח יוליד הדבר אהבה .ועל זה היה התביעה שהיה שנאת חינם ,כלומר שהיתה

0

מחולכ

צר

נהיה שקועים במחשבה על עצמינו בלבד ,היינו "שנאת חינם" ,ואת זה צריך להתאמץ
לקנות תחילה ,לפחות בדברים שאין בהם הפרעה של קנאה.

אהבה עצמית ולא חשבו על האחרים .ולא שהיתה תביעה על דרגות נעלות של קניין
מידת האהבה אלא על העדר האהבה הפשוטה .והרי היא מצווה שכ״כ פשוט לקיימה

ו.החיובלהרגילעצטינולהכירבמעלתזולתנו

שדק יצא האדם מהמחשבות על עצמו ויחשוב גם על תחושות הזולת ,ולכן גדולה
המפריע העיקרי הוא הקנאה .אבל אנו ,די לנו אם נעבוד קודם על שטחים שאין לגו

היתה התביעה על אבותינו ועלינו לקיימה.
ולפ״ז אפשר להבין מדוע ביטול מצווה זו היא סיבת החורבן .דהנה איתא בסוכה:
"א״ר חמא בר פפא ,כל אדם שיש עליו חסד ,בידוע שהוא ירא שמים ,שנא׳ חסד
ה׳ מעולם ועד עולם על יראיו" (סוכה מט) .ותימה ,במה חסד קשור עם יראה ,הרי יש
אגשים רחמנים שגומלים חסד ,ויראה אין בהם ,ו כן להיפך ואיך בידוע וכר .ומבאר
בזה המשגיח הגר״ש וולבה זצ״ל ,שהעושה חסד רואה את אשר מחוצה לו ,והרואה
את אשר בחוץ ,יכול לראות הכל ,וכמו הנמצא בחדר סגור ,שפותח חלון ,מיד רואה
את הכל ,את השמים ואת הארץ

<עלי שור ח״א ש ורש החסד והיר אה).

וזהו ביאור נפלא כפי

מה שכתבנו .כי עוון שנאת חינם הוא המחשבה רק על עצמו ,והחומרה של עוון זה
אינו רק בזה שהוא לא מקיים אהבת רעים ,אלא משום שהוא גם לא יכול לדאות את

בהם קנאה ואינו אלא שנאת חינם ,ושם יהיה אפשר לראות בחוש אח אמיתת הדברים
שכתבנו כאן ,שע״י מחשבה לבד נגיע לאהבה ולחמלה .ורק אחר שנקנה בנפשותינו
אהבה פשוט נשתדל ב׳כמוך׳ שהוא עוד שלב .וכמנשביאר זאת הרמב״ן וז״ל" :ויתכן
וכר שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו ,כי פעמים שיאהב אדם את רעהו
בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ
שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת ובחכמה ,ולא שישוה אליו
אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה ,ויצווה הכתוב שלא
תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו *בל יאהב ברבות הטובה לחברו כאשר אדם עושה
לנפשו"  *,עכ״ל .וכוונתו שלולי ה׳כמוך׳ היה החיוב לאהוב הטוב במה שאין לאדם
קנאה בזה ,כגון כשיש לו ריבוי של אותו הדבר ,או בדבר שאין לו תאווה לזה ,וזאת

הקב״ה שמחוצה לו .אינו מבחין מה הם רצונותיו של הקב״ה ,מה מצער אותו ,ומה
הוא יכול לפעול וכר ,שהרי"שקוע הוא ברצונותיו שלו .וזאת כוונת חז״ל שאחרונים

היא ההתחלה ,ודרגה זו אגו יכולים לקנות בנקל ,וכמו שכתבנו ,שעל האדם לצאת

לא נתגלה קיצם מפגי שלא נתגלה עונם ,שהעוון היה בבפגימיותם שהיו שקועים

מעצמו ,וכך לא תהיה עלינו תביעה של שנאת ״חינם״ .ולאחמ״כ צריך להגיע לכמוך,

בעצמם ולא ראו שום דבר חוץ מעצמם ,ולכן לא אהבו את הזולת ,וסופם שלא עבדו

שבא להורות שנחפוץ הטוב בהכל ,אפילו במה שאנחנו מתאווים שיהיה לנו ,ולהגיע

את הקב״ה ,ועל עוון חמור זה חרב הבית.

לזה צריך לעבוד על הקנאה וכפי שכתב הרמב״ן שהוא המפריע בדרגה הזו.

וכמובן שזאת רק הדרגה הראשונה והבסיסית ,ואפשר לתקן ולהשתלם במרה זו

והעולה מדברינו ,שעיקר קניין אהבה הוא רק לחשוב על האחר ,ובזה אין דבר

בדרגות גבוהות יותר לדאוג לדי מחסורו אשר יחסר לו ואפ׳ לסוס לרכב עליו ועבד
וכר .ולדרגות אלו א״א להגיע במחשבה רגילה ,וצריך להתאמץ לחשוב לפי הרגשות

המפסיד את קניין הזה ,אלא הסיכלות לבד ,ועל זה הוא עיקר התביעה עלינו .והיא
שנאת חינם המחברת שהיא רק מתוך חשיבה על עצמינו ולא על הזולת .ובדרגה

שהוא עצמו אינו מכיר ,ואפשר אף להגיע להרגשה באחדות ישראל ולהגיע לדרגות

היותר גבוהה חייבים לרצות בטובת החברגם בדבר שאנו מתאווים לעצמינו ,גם עליה

גבוהות יותר באהבה .ולדרגה כזו צריך גם לסייע בכך שאדם ירחיב את האני שלו,
ואהבתו לכלל תהיה כמו אהבת עצמו  .,אבל למעשה חורבן ביהמ״ק לא היה בגלל

נצטווינו ב׳כמוך׳ שנסיר הקנאה ,והיא המפסדת את הקניין בדרגה הזו.

דרגות אלו ,אלא בגלל שחסר היה הבסיס ,שיהיה בינינו אהבת רעים פשוטה ,ולא
והמ עשה פוע לת על הלב ,וכן ל הת פלל על צרת זול תו אף שאין הדברים יועאים מן הלט ,ו אף אט המצטער הטוני
הדיוט וב זה ע כ״ל .ולהם המ צווה קשה יותר וזו העצה היחידה שהמעשים י פע לו על הלב ,אבל רוב בנ״א לא
חסר להם הרגש הזה ,ורק צריכם לד עת לע ורר אותו ,ו הוא ע״י שיכנס ל מצ בו של ה זולת וכפש״ג.
י .ו כפי ש כתב הגרש״ש בהקדמה ל שערי יושר ,שאפשר לסייע לא הבה של הריע ע״י שהוא יתן ,וחלק ממנו
יהיה א צל השני אבל הבסיס של אהבה ל ריע קיים ,ודר גות ג בוה ות אפשר לה שמש מ תע ה כמסייע.
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יא .ו אף ברמ ב״ן כאן בם׳ השני למה אין כאן ה פלגה ,אומר את אוחו ה לשון שיאהב את הטוב לשני ו לא שיאהב
את שתני ב עצ מו ,ו הוא כמו מה שס׳ בם׳ הר אשון אלא ש כאן מוסיף ביאור ,שהגם שבזה אין כ״כ קושיה שיש
כאן הפ לגה ,מ״ם ביאר ש הכמוך הוא בש ביל לל מד על זה שלא תהיה קנאה ,אבל לעולם גם ב פירוש זח סובר
הר מב״ו שהאהבה היא להיטיב ,וכפ ש״כ
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צח
הרב שלום הוס שליט״א  -ירושלים

כלל גדול כתורה
א .־חסד אינו רק הטכה אלא התפשטות
רגילים לח שוב כי מהות החסד ,היא עשיית טובה עם זולתנו ,אך לאמיתו של
דבר נראה שאין זו ההגדרה המדויקת כלל ,כי הנה אדרבה ,מציגו בתורה מילת ׳חסד׳
כביטוי שלילי ,גבי איסורי עריות ואיש אשר יקח את א חותו וגו׳ חסד הוא וגו׳ ,דבר זה
מוכיח שאין הגדרת "חסד" ל פ עו ל ת הטבה לח בירו ,שזה אינו שייך לשם כלל* .וכן
יש בנ ותן טעם להוכיח מהגמ׳ בסוכה <םט-ב) כל העושה צדקה ו משפט כאילו מילא כל
העולם כ ולו חסד ,שנאמר אוהב צדקה ומשפט חסד ה׳ מלאה הארץ .מבואר שחסד
הוא התוצאה ממעשי צדקה ומשפט ,חזינן שיש הגדרה ומ צב בע ולם שנקרא ׳חסד׳,
וצריך להבין מהו המצב שנקרא ׳חסד׳ .עוד מצינו שישנו חסד שהוא חטא כמש״ב
ב משלי צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת( .יד .לח וצריכים אנו להעמיק בדבר,
באיזה אופן החסד הוא

חטא .נ

והנה כידוע ,אחד מעשרת ספירות הנהגותיו של הקב״ה ע מנו היא ספירת ה׳חסד׳*,
ובה גדרת ספירה זו מ בואר בר מח״ל וב עוד ספרים שהגדרת מידת החסד המתייחסת
א .ועי׳ ברמב״ן וכאבן עזרא וברכינו כחיי עה״ח כביאור פשט הכתוב.
ב .עוד אפשר להביא מעין ראיה מהגם׳ ברכות (ה-ב) דילפינן התם דדזסד היינו גמילות חסדים דכחיב רודף
צדקה וחסד ימצא חיים .משמע לכא׳ דיש משמעות אחרת למילת חסד ,מדאיצטריך ילפותא דהכא מיידי בגי
מילות חסדים .ואחר זמן מרובה שהסתסקחי אם הוא ראיה ,מצאתי בססר ווי העמודים לבן השל״ה שהקשה
כן וז״ל ועוד קשה ,מה חידש לנו רבי אלעזר יותר מן המקרא שמפרש ׳עשות משפט׳ וה הדין ,׳ואהבת חסד׳
זה גמילות חסד ,הרי חמוק דלא חכים ולא טיפש ,יודע שמשפט הוא דק ,וחסד הוא גמילות חסד .ואם כוונתו
לעשות פירוש על ׳הצנע לכת׳ וגו׳ ,שזהו הכנסת כלה והוצאת המת ,הוה ליה לפרש ענין זה בפני עצמהובו׳
ע*כ הצריך לן ,ועיי״ש מה שיישב לדרכו.
ג .ו אין אנחנו ח״ו באים להשיג ענין הספירות ,שבזה אץ לנו חפיסה והבנה כלל .וכמשיב בשו״ת רב פעלים
(סי׳ א׳) ת״ל; ודע כי אלו הספירות אק אנחנו יכולים לידע מהותם ועצמיוחם ודמותם ומראיהם ,יען כי הם
רוחניים בתכלית הרוחניות ,ואנחנו בני אדם גשמיים ,ואיך נוכל להשיג ולדעת ולהכיר מהות עצמותם ודמותם,
והגם שיש לנו שבל רוחני שבו נדע ונשיג העניינים ,עכ״ז מאחר שהשכל מלובש בחומר א״א להשיג ולהכיר
בו מהות הרוחני הגמור .תדע הלא הנשמה יושבת בגוף האדם ,ועכ״ז אין האדם מכיר בשכלו מהותה ודמותה
ומראיה וצורתה איך הוא ,וא״כ כ״ש וכ״ש הספירות שהם רחוקים וגבוהים מאתנו במאד מאד ,כמה אלפים
ורבבות מדרגות .עכ״ל .אלא שאין כוונתנו אלא להבין ׳הגדרת׳ המידה כמבואר ברמח״ל בכמה מקומות ,וגם
בזה איז לכותב שום שייכות והבנה .ר 9והגדרת חסד וגבורה .כבר נפוצה הגדרתז בביהמ״ד.
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ל אדון ב רוך הוא ,היא ה תפשטו ת־אחד ,שכב יכול התגלותו וה שפעתו אינם מצומצמים
אלא מתפשטים ללא ג בול ,אלא ש אצלו יתברך שהוא הטוב בעצם (כלשון הרמח״ל שמחוק
הטוב להיטיב) ,מתבטאת ההתפשטות הנהגתו ב צורה של הטבה,וזהו עניין עולם חסד
יבנה .וכן מ בואר בספר התניא ח״ל :והנה בסידור שבחיו של הקב״ה כתיב הגדול
הגבור ו כו׳ ופי׳ ה גדול היא מדת החסד והתפשטות החיות בכל הע ולמות וברואים
לאין קץ ותכלית ,להיות ברואים מאק ליש וקיימים בחסד חינם ,ונקראת גדולה כי
באה מ גדו לתו של הקב״ה בכב ודו וב עצ מו ,כי ג דול ה׳ ולגד ולתו אין חקר ,ו לכן
משפיע ג״כ חיות והתהוות מאין ליש לעו למ ות ובדואים אק קץ ,שטבע הטוב להיטיב
וכו׳( .שער היחוד והאמונה ס״ח י וכן נמצא בספר קומץ המנחה
שחסד הוא ׳התפשטות׳ כדאמרינן בשבת (קד-א) מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ״ל

(לר׳ צדוק הכהן חלק שני ע״ט)

לגבי דל״ת שכן דרכו של גו מל חסדים ל רוץ אחר דלים .עיי״ש ו בעוד מקומות הרבה
בספריו ,ומ קורו בזרה״ק".
וכשם שמידת החסד עיקרה היא כ אמור התפשטות ,הגדרת מידת הגבורה לעומתה
היא צ מצום התג לותו וה שפעתו יתברך בה נהגתו עמנו ,וכתוצאה מכך עושה ד ין־
משפט כעו לם.
והנה במה שאמרו חכמינו שיצחק היה המרכבה למידת הגבור ה־דין ,ברור שאין
ה מכוון שעשה דין ומשפט עם אחרים ,אלא של עומת אברהם אבינו המרכבה (גילום
גמור של הנהגתו יתברך בעולם) למידת החסד שהתנהג בהתפשטות וכל עסקו היה עם
ז ולתו ו לא עם עצ מו הן בלהיטיב והן בלק רבן תחת כנפי השכינה ,כמבואר בחז״ל
הקדושים ,לעו מתו ,יצחק אבינו ׳צמצם׳ עצ מו ו עבד את הקב״ה בעבודה עצמית של
בין אדם לקונו ,ובזה היה מרכבה למידת הגבורה .ויעקב אבינו היה המרכבה ל״מידת
החפארת-אמת" ,שהיא מיזוג ההתפשטות והצ מצום.
וכן מ צאנו במה שאמרו חז״ל איזה הוא חסיד ,המתחסד עם קונו .והנה בזה נמי
אין כוונתם ז״ל שהאדם עושה כב יכול טובה וחסד ל אדון ברוך הוא ,כי זה אינו .אלא
כוונתם בזה כמש״כ במסילת ישרים שיש בחורה את שורת הדין ,וזהו מה שמחויב
כאו״א מישראל ,אך החסיד הוא זה שעושה לפנים משורת הדין ,ולכך הוא נקרא
ד .ואפשר להטעים קמעא דנוסח תפילת השמ״ע בברכה ראשונה הוא ,׳האל׳־בעל בל הכוחות .׳הגדול׳־חסד
(לך ה׳ הגדולה) .׳הגיבור׳-גבורה דק .מו׳ גומל חסדים טובים וגו׳ .והוא ע״ם מה שנתבאר דיש את "מידת
החסד" בהגדרתה שהיא ,שכבודו יתברך מתגלה ומתפשט ,ויש את ההנהגה בפועל שהיא "גומל חסדים טו'
בים" ,שהקב״ה גומל עמנו חסדים .ואק כאן שום כפילות למתבונן.
ה ,עי׳ תפארת שלמה (ס׳ בראשיתעה״ס יקוו המים) מים  -חסד( ,ני מים מטבעם להתפשט) וגם מים הם מהד׳
יסודות שבבריאה והיא יסוד התאוות של האדם במבוא בתתי׳ שערי קדושה לרח״ו ,כיתאוותענינם התפשטות,
כמש״כ בהערה הבאה.
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צח
הרב שלום הוס שליט״א  -ירושלים

כלל גדול כתורה
א .־חסד אינו רק הטכה אלא התפשטות
רגילים לח שוב כי מהות החסד ,היא עשיית טובה עם זולתנו ,אך לאמיתו של
דבר נראה שאין זו ההגדרה המדויקת כלל ,כי הנה אדרבה ,מציגו בתורה מילת ׳חסד׳
כביטוי שלילי ,גבי איסורי עריות ואיש אשר יקח את א חותו וגו׳ חסד הוא וגו׳ ,דבר זה
מוכיח שאין הגדרת "חסד" ל פ עו ל ת הטבה לח בירו ,שזה אינו שייך לשם כלל* .וכן
יש בנ ותן טעם להוכיח מהגמ׳ בסוכה <םט-ב) כל העושה צדקה ו משפט כאילו מילא כל
העולם כ ולו חסד ,שנאמר אוהב צדקה ומשפט חסד ה׳ מלאה הארץ .מבואר שחסד
הוא התוצאה ממעשי צדקה ומשפט ,חזינן שיש הגדרה ומ צב בע ולם שנקרא ׳חסד׳,
וצריך להבין מהו המצב שנקרא ׳חסד׳ .עוד מצינו שישנו חסד שהוא חטא כמש״ב
ב משלי צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת( .יד .לח וצריכים אנו להעמיק בדבר,
באיזה אופן החסד הוא

חטא .נ

והנה כידוע ,אחד מעשרת ספירות הנהגותיו של הקב״ה ע מנו היא ספירת ה׳חסד׳*,
ובה גדרת ספירה זו מ בואר בר מח״ל וב עוד ספרים שהגדרת מידת החסד המתייחסת
א .ועי׳ ברמב״ן וכאבן עזרא וברכינו כחיי עה״ח כביאור פשט הכתוב.
ב .עוד אפשר להביא מעין ראיה מהגם׳ ברכות (ה-ב) דילפינן התם דדזסד היינו גמילות חסדים דכחיב רודף
צדקה וחסד ימצא חיים .משמע לכא׳ דיש משמעות אחרת למילת חסד ,מדאיצטריך ילפותא דהכא מיידי בגי
מילות חסדים .ואחר זמן מרובה שהסתסקחי אם הוא ראיה ,מצאתי בססר ווי העמודים לבן השל״ה שהקשה
כן וז״ל ועוד קשה ,מה חידש לנו רבי אלעזר יותר מן המקרא שמפרש ׳עשות משפט׳ וה הדין ,׳ואהבת חסד׳
זה גמילות חסד ,הרי חמוק דלא חכים ולא טיפש ,יודע שמשפט הוא דק ,וחסד הוא גמילות חסד .ואם כוונתו
לעשות פירוש על ׳הצנע לכת׳ וגו׳ ,שזהו הכנסת כלה והוצאת המת ,הוה ליה לפרש ענין זה בפני עצמהובו׳
ע*כ הצריך לן ,ועיי״ש מה שיישב לדרכו.
ג .ו אין אנחנו ח״ו באים להשיג ענין הספירות ,שבזה אץ לנו חפיסה והבנה כלל .וכמשיב בשו״ת רב פעלים
(סי׳ א׳) ת״ל; ודע כי אלו הספירות אק אנחנו יכולים לידע מהותם ועצמיוחם ודמותם ומראיהם ,יען כי הם
רוחניים בתכלית הרוחניות ,ואנחנו בני אדם גשמיים ,ואיך נוכל להשיג ולדעת ולהכיר מהות עצמותם ודמותם,
והגם שיש לנו שבל רוחני שבו נדע ונשיג העניינים ,עכ״ז מאחר שהשכל מלובש בחומר א״א להשיג ולהכיר
בו מהות הרוחני הגמור .תדע הלא הנשמה יושבת בגוף האדם ,ועכ״ז אין האדם מכיר בשכלו מהותה ודמותה
ומראיה וצורתה איך הוא ,וא״כ כ״ש וכ״ש הספירות שהם רחוקים וגבוהים מאתנו במאד מאד ,כמה אלפים
ורבבות מדרגות .עכ״ל .אלא שאין כוונתנו אלא להבין ׳הגדרת׳ המידה כמבואר ברמח״ל בכמה מקומות ,וגם
בזה איז לכותב שום שייכות והבנה .ר 9והגדרת חסד וגבורה .כבר נפוצה הגדרתז בביהמ״ד.
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ל אדון ב רוך הוא ,היא ה תפשטו ת־אחד ,שכב יכול התגלותו וה שפעתו אינם מצומצמים
אלא מתפשטים ללא ג בול ,אלא ש אצלו יתברך שהוא הטוב בעצם (כלשון הרמח״ל שמחוק
הטוב להיטיב) ,מתבטאת ההתפשטות הנהגתו ב צורה של הטבה,וזהו עניין עולם חסד
יבנה .וכן מ בואר בספר התניא ח״ל :והנה בסידור שבחיו של הקב״ה כתיב הגדול
הגבור ו כו׳ ופי׳ ה גדול היא מדת החסד והתפשטות החיות בכל הע ולמות וברואים
לאין קץ ותכלית ,להיות ברואים מאק ליש וקיימים בחסד חינם ,ונקראת גדולה כי
באה מ גדו לתו של הקב״ה בכב ודו וב עצ מו ,כי ג דול ה׳ ולגד ולתו אין חקר ,ו לכן
משפיע ג״כ חיות והתהוות מאין ליש לעו למ ות ובדואים אק קץ ,שטבע הטוב להיטיב
וכו׳( .שער היחוד והאמונה ס״ח י וכן נמצא בספר קומץ המנחה
שחסד הוא ׳התפשטות׳ כדאמרינן בשבת (קד-א) מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ״ל

(לר׳ צדוק הכהן חלק שני ע״ט)

לגבי דל״ת שכן דרכו של גו מל חסדים ל רוץ אחר דלים .עיי״ש ו בעוד מקומות הרבה
בספריו ,ומ קורו בזרה״ק".
וכשם שמידת החסד עיקרה היא כ אמור התפשטות ,הגדרת מידת הגבורה לעומתה
היא צ מצום התג לותו וה שפעתו יתברך בה נהגתו עמנו ,וכתוצאה מכך עושה ד ין־
משפט כעו לם.
והנה במה שאמרו חכמינו שיצחק היה המרכבה למידת הגבור ה־דין ,ברור שאין
ה מכוון שעשה דין ומשפט עם אחרים ,אלא של עומת אברהם אבינו המרכבה (גילום
גמור של הנהגתו יתברך בעולם) למידת החסד שהתנהג בהתפשטות וכל עסקו היה עם
ז ולתו ו לא עם עצ מו הן בלהיטיב והן בלק רבן תחת כנפי השכינה ,כמבואר בחז״ל
הקדושים ,לעו מתו ,יצחק אבינו ׳צמצם׳ עצ מו ו עבד את הקב״ה בעבודה עצמית של
בין אדם לקונו ,ובזה היה מרכבה למידת הגבורה .ויעקב אבינו היה המרכבה ל״מידת
החפארת-אמת" ,שהיא מיזוג ההתפשטות והצ מצום.
וכן מ צאנו במה שאמרו חז״ל איזה הוא חסיד ,המתחסד עם קונו .והנה בזה נמי
אין כוונתם ז״ל שהאדם עושה כב יכול טובה וחסד ל אדון ברוך הוא ,כי זה אינו .אלא
כוונתם בזה כמש״כ במסילת ישרים שיש בחורה את שורת הדין ,וזהו מה שמחויב
כאו״א מישראל ,אך החסיד הוא זה שעושה לפנים משורת הדין ,ולכך הוא נקרא
ד .ואפשר להטעים קמעא דנוסח תפילת השמ״ע בברכה ראשונה הוא ,׳האל׳־בעל בל הכוחות .׳הגדול׳־חסד
(לך ה׳ הגדולה) .׳הגיבור׳-גבורה דק .מו׳ גומל חסדים טובים וגו׳ .והוא ע״ם מה שנתבאר דיש את "מידת
החסד" בהגדרתה שהיא ,שכבודו יתברך מתגלה ומתפשט ,ויש את ההנהגה בפועל שהיא "גומל חסדים טו'
בים" ,שהקב״ה גומל עמנו חסדים .ואק כאן שום כפילות למתבונן.
ה ,עי׳ תפארת שלמה (ס׳ בראשיתעה״ס יקוו המים) מים  -חסד( ,ני מים מטבעם להתפשט) וגם מים הם מהד׳
יסודות שבבריאה והיא יסוד התאוות של האדם במבוא בתתי׳ שערי קדושה לרח״ו ,כיתאוותענינם התפשטות,
כמש״כ בהערה הבאה.
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להגיע להתאחדות זו ,היא ע״י עשיית טובה ,שהיא תוליד את הרגשת ה׳אחדות׳ .וכמו
שיתבאר בעז״ה להלן.

חסיד ע״ש שהוא עושה חסד-התפשטוח מ עבר ל גבו לות הדין ,והוא מתפשט ומתחסד
ועושה גם דברים שב הס^לא ^נווה ,אך הם ר צונו יתברך .וכמש״ב שם בל שוגו ,׳כי
חסידות ע צמו נגזר מחסד׳ '

גחסדשל ישראל וחסד לאומים
כ.ההתפשטותשבחסדשלאדם

וכשנעמיק עוד כדבר נראה ,שלא זו בלבד שההתאחדות היא מהותה של מידת
החסד ,אלא ש באופן שאנו מורגלים בעשיית החסד ,קרוב הדבר להיות בגדר ׳חסד

נ מצאנו למדים שהגדרת ׳חסד׳ היינו ׳התפשטות׳ מעבר ל גבו לות ע צמו .ו כעת יש
להבין ששייך גם התפשטות אצל האדם ב אופן שלילי ,וזהו מה שמצינו גבי עריות,

לאומים חטאת׳ ח״ו .ובזה נ עוץ ה הבדל בין חסד ישראל לחסד הלאומים ,כמבואר

כיוון שכל נישואין ע״ס התורה הם התפשטות של האדם מעבר ל גבו לות עצ מו

בגם׳ :שאין עושין זאת אלא לה תגדל ולהתיהר (ב*ביב) .פי׳ דיש חסד שהאדם עושה
עם אחר״ ,ופעמים חסד זה נו בע בדקות ,ממקור רע ,שמשתמש בחבירו כדי להתגדל -
ולהתנשא עליו ב לבו ,ע״י שהוא משפיע עליו טובה וא״כ הטובה שעושה עם חבירו

בצורה הראויה והנכונה ,שאין האדם נשאר ב תוך ג בול ות עצ מו אלא מתפשט לזו לתו,
ו מת אח ד $,ןו .אך גבי עריות ההתפשטות של האדם היא אינה ב צורה ראויה ע״פ
התורה אלא שלילית ,וא״כ אף זה נקרא בשם ׳חסד׳ ,אך זהו חסד שהוא ׳חיסודא׳-

היא סיבה לחטא .ו כמו שי תבאתו אפשר שלכך נקרא החסד עם המתיס-חסד של אמת,
ולא רק משום שהאדם אין ,להחזיר לו טובה .שא״כ גם חסד עם מי שאינו בר דעת
כלל כתינוק או אם אדם חי שאינו י ודע שעשו עימו טובה ,נמי הוי חסד של אמת .אלא

חרפה (תרגום ,שם).י י ו לכך ,כ שנצטווינו במצ וות ׳ו הלכת בדרכיו׳ להידמות לו יתברך
וללכת בדרכיו ,ו כמו שהעמיק לנו הרמ״ק בפתיחה לספר תומר דבורה וז״ל :האדם
ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בסוד הצורה העליונה ,צלם ודמות .שאילו ידומה
בג ופו ולא בפעו לות ,הרי הוא מכזיב הצורה וי אמרו עליו צורה נאה ומעשים כעורים.
שהרי עיקר הצלם ו הדמות העליון הן פ עולותיו ,ומה יו עיל לו היותו כצורה העליונה,
דמות תבנית אבריו ,וב פעו לות לא יחדמה ל קונ געכ ״ל .אין ה מכוון רק שנעשה טובה
לאחרים כי כאמור זה רק תוצאה ׳ממידת החסד׳ ,רק כשנרצה לילך בדרכיו של הקב״ה
מחויבים אנו להיות אנשי חסד ׳בעלי מידת החסד׳ ,וזהו ע״י ׳התפשטות׳ ־ שלא נשאר

עומק הדבר הוא שגם אם האדם אינו מצפה לתמורה מ״מ הוא חש לעומת המקבל,
כמשפיע .אך כשאין ׳מקבל׳  -כמת שאין הוא יצור חי שעליו יכול לחוש עליונות,
בשם שלא שייך לחוש עלי ונות על הדומם ,אזי החסד הוי חסד של א מת?
וזהו עומק מה שהביא רש״י עה״פ בפ׳ ויחי ,׳ועשית עימי חסד ואמת׳  -חסד
שעושין עם המתים הוא חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול.ע״כ .כי אין זה
תלוי באם יש לו הנאה כלשהי מהמעשה ,אלא בזה שהשני משלם לו מחמת הרגשת

ב גבו לות עצ מנו אלא נתפשט לסביבותינו ,ונת׳אחד׳ עם זו לתנו ו בכך נרחיב את ה׳אני׳
שלנו ,כאילו זו לתנו הוא חלק מעצמיותינו ממש .וממילא כתוצאה מזה כמו שנדאג

חוב ,שעשה עמו טובה והשפיע ע ליו מחסדו .והתבונן'.

להיטיב לעצ מנו כך נטיב לז ולתו ,זהו יסוד מידת החסד .אמנם כן הוא שא׳ מהדרכים

ו בכדי להינצל מה״חסד לאומים" ,עלינו להבין שאין תכלית ׳חסד התודה׳ שאדם
יעשה ט ובות ל חבירו ,אלא ,שיהיו הוא וחבירו ו כל כ לל ישראל ׳אחד׳ .דהיינו שיצא

ו .ומקור חדברים מצאתי בכתבי ר׳ צדוק הכהן (קומץ חטגחה חלק שני ע*ט) .שכתב מעין זה גביהחסד האמור
בעריות ,וביאר שם שאברהם היה המרכבה לחסד ,וישמעאל היה בירור החלק הרע מהטוב של החסד וע״ב
היה שטוף בעריות שזהו החלק הרע של החסד (חסד דטומאה) .ויצחק שחיה המרכבה למידת חגבודח־צמצום
היסך ההתפשטות ,וחלקה הרע היא הצטמצמות האדם תוך גבולות עצמו עד כדי רציחה של כל העומד לו
בדרכו ,ובירור הרע הזה התברר ע״י עשו שהיה רוצח.עיי*ש דבריו הנפלאים .ובמכתב מאליהו ח״ב פרשת לך
לך ,שכ״כ.
ז .מצאנו כמה הגדרות לשורש ׳חסד׳ ,היסודא-חרסה (תרגום) ,חיסדא-חן (גבי אסתר כתיב ותשא חן וחסד
וכד ,חינא וחיסדא ,ובגמי סוכה מט-ב ,וכן חוט של חסד חגיגה יד-א עי׳ רש*י) חסידה -חיוודחא (תרגום עה״פ
*ואח החסידה* מובא בס׳ חסידים בענין החסידות) ונראה דיש להם שייכות לשורש המילה ׳חסד׳-התסשטות.
חוסח-החפשטוח של בושה וחרפה ,וכן מצאנו גבי ערלה שנקראתחרפה ,שפי׳ תוספת לא ראויה .ח ן-הוא ע״פ
מש*כ ולענוים יתן חן ,שסיבת החן היא הביטול של העצמיות ,וזהו הבסיס להתפשטות וכסו שנתבאר בגוף
המאמר ,וחיוורתא -היינו נטי ביטול עצמיות שלזה מסמל כידוע הצבע הלבן שהוא ללא כל מורכבות ,אלא
^ •
• ־ : '-׳.׳ י
פשיטות גמור ה-לית ליה מגרמה כלום.

ויתפשט מגבו לות ע צמו ויתאחד עם חב ית וכן עם כל ישראל ,וזהו מה המבואר בגמ׳
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׳*פ

;

ב ב״ב (שם) :אמר להן ריב״ז לתל מידיו מהו שאמר הכתוב ׳צדקה תרומם גוי וחסד
ח .מלבד מח שכתב כחובתהלבבות שפעמים שאדם עושה טובח לאחד ,כדי להפטר מההרגשה הרעה שיש לו
בראותו את הכירו במצב דע ,וע*כ לא הוי טובה עם חכידו אלא עם עצמו.
ט .ודבד זה ניתן לחוש כאשד לומדים לעילוי נשמח ,שיש כאן שוני גדול בין חסד זה לחסד עם החיים ,החבוי

:

נן•
י .ובזה מיושב מה שהקשה שם השפתי חכמים על רש״י דהא רש״י הביא בהמשך הפסוקים שיעקב אמר ליוסף
שהוא נותן לו את שכם כחמורה על זה שהוא מתעסק בקבורתו ,וא*כהיה כאן גמול .ועיי״ש מה שחידץ ,ונתב
דבאמת חסד של אמת הוי עם כל אחד שאינו מצפה לגמול וגם בין החיים .אך לאמור הגמול הוא לאו דווקא
בקבלת התמורה אלא בזה שהשני נעשה לו בעל הוב ,ונתון לחסדו ,וזהלא שייך בחסד שלאחד מיתה ,גם אם
בפועל יקבל שכר על אוחו מעשה .ולא עדיף משכר המצווה שיש לו.
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להגיע להתאחדות זו ,היא ע״י עשיית טובה ,שהיא תוליד את הרגשת ה׳אחדות׳ .וכמו
שיתבאר בעז״ה להלן.

חסיד ע״ש שהוא עושה חסד-התפשטוח מ עבר ל גבו לות הדין ,והוא מתפשט ומתחסד
ועושה גם דברים שב הס^לא ^נווה ,אך הם ר צונו יתברך .וכמש״ב שם בל שוגו ,׳כי
חסידות ע צמו נגזר מחסד׳ '

גחסדשל ישראל וחסד לאומים
כ.ההתפשטותשבחסדשלאדם

וכשנעמיק עוד כדבר נראה ,שלא זו בלבד שההתאחדות היא מהותה של מידת
החסד ,אלא ש באופן שאנו מורגלים בעשיית החסד ,קרוב הדבר להיות בגדר ׳חסד

נ מצאנו למדים שהגדרת ׳חסד׳ היינו ׳התפשטות׳ מעבר ל גבו לות ע צמו .ו כעת יש
להבין ששייך גם התפשטות אצל האדם ב אופן שלילי ,וזהו מה שמצינו גבי עריות,

לאומים חטאת׳ ח״ו .ובזה נ עוץ ה הבדל בין חסד ישראל לחסד הלאומים ,כמבואר

כיוון שכל נישואין ע״ס התורה הם התפשטות של האדם מעבר ל גבו לות עצ מו

בגם׳ :שאין עושין זאת אלא לה תגדל ולהתיהר (ב*ביב) .פי׳ דיש חסד שהאדם עושה
עם אחר״ ,ופעמים חסד זה נו בע בדקות ,ממקור רע ,שמשתמש בחבירו כדי להתגדל -
ולהתנשא עליו ב לבו ,ע״י שהוא משפיע עליו טובה וא״כ הטובה שעושה עם חבירו

בצורה הראויה והנכונה ,שאין האדם נשאר ב תוך ג בול ות עצ מו אלא מתפשט לזו לתו,
ו מת אח ד $,ןו .אך גבי עריות ההתפשטות של האדם היא אינה ב צורה ראויה ע״פ
התורה אלא שלילית ,וא״כ אף זה נקרא בשם ׳חסד׳ ,אך זהו חסד שהוא ׳חיסודא׳-

היא סיבה לחטא .ו כמו שי תבאתו אפשר שלכך נקרא החסד עם המתיס-חסד של אמת,
ולא רק משום שהאדם אין ,להחזיר לו טובה .שא״כ גם חסד עם מי שאינו בר דעת
כלל כתינוק או אם אדם חי שאינו י ודע שעשו עימו טובה ,נמי הוי חסד של אמת .אלא

חרפה (תרגום ,שם).י י ו לכך ,כ שנצטווינו במצ וות ׳ו הלכת בדרכיו׳ להידמות לו יתברך
וללכת בדרכיו ,ו כמו שהעמיק לנו הרמ״ק בפתיחה לספר תומר דבורה וז״ל :האדם
ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בסוד הצורה העליונה ,צלם ודמות .שאילו ידומה
בג ופו ולא בפעו לות ,הרי הוא מכזיב הצורה וי אמרו עליו צורה נאה ומעשים כעורים.
שהרי עיקר הצלם ו הדמות העליון הן פ עולותיו ,ומה יו עיל לו היותו כצורה העליונה,
דמות תבנית אבריו ,וב פעו לות לא יחדמה ל קונ געכ ״ל .אין ה מכוון רק שנעשה טובה
לאחרים כי כאמור זה רק תוצאה ׳ממידת החסד׳ ,רק כשנרצה לילך בדרכיו של הקב״ה
מחויבים אנו להיות אנשי חסד ׳בעלי מידת החסד׳ ,וזהו ע״י ׳התפשטות׳ ־ שלא נשאר

עומק הדבר הוא שגם אם האדם אינו מצפה לתמורה מ״מ הוא חש לעומת המקבל,
כמשפיע .אך כשאין ׳מקבל׳  -כמת שאין הוא יצור חי שעליו יכול לחוש עליונות,
בשם שלא שייך לחוש עלי ונות על הדומם ,אזי החסד הוי חסד של א מת?
וזהו עומק מה שהביא רש״י עה״פ בפ׳ ויחי ,׳ועשית עימי חסד ואמת׳  -חסד
שעושין עם המתים הוא חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול.ע״כ .כי אין זה
תלוי באם יש לו הנאה כלשהי מהמעשה ,אלא בזה שהשני משלם לו מחמת הרגשת

ב גבו לות עצ מנו אלא נתפשט לסביבותינו ,ונת׳אחד׳ עם זו לתנו ו בכך נרחיב את ה׳אני׳
שלנו ,כאילו זו לתנו הוא חלק מעצמיותינו ממש .וממילא כתוצאה מזה כמו שנדאג

חוב ,שעשה עמו טובה והשפיע ע ליו מחסדו .והתבונן'.

להיטיב לעצ מנו כך נטיב לז ולתו ,זהו יסוד מידת החסד .אמנם כן הוא שא׳ מהדרכים

ו בכדי להינצל מה״חסד לאומים" ,עלינו להבין שאין תכלית ׳חסד התודה׳ שאדם
יעשה ט ובות ל חבירו ,אלא ,שיהיו הוא וחבירו ו כל כ לל ישראל ׳אחד׳ .דהיינו שיצא

ו .ומקור חדברים מצאתי בכתבי ר׳ צדוק הכהן (קומץ חטגחה חלק שני ע*ט) .שכתב מעין זה גביהחסד האמור
בעריות ,וביאר שם שאברהם היה המרכבה לחסד ,וישמעאל היה בירור החלק הרע מהטוב של החסד וע״ב
היה שטוף בעריות שזהו החלק הרע של החסד (חסד דטומאה) .ויצחק שחיה המרכבה למידת חגבודח־צמצום
היסך ההתפשטות ,וחלקה הרע היא הצטמצמות האדם תוך גבולות עצמו עד כדי רציחה של כל העומד לו
בדרכו ,ובירור הרע הזה התברר ע״י עשו שהיה רוצח.עיי*ש דבריו הנפלאים .ובמכתב מאליהו ח״ב פרשת לך
לך ,שכ״כ.
ז .מצאנו כמה הגדרות לשורש ׳חסד׳ ,היסודא-חרסה (תרגום) ,חיסדא-חן (גבי אסתר כתיב ותשא חן וחסד
וכד ,חינא וחיסדא ,ובגמי סוכה מט-ב ,וכן חוט של חסד חגיגה יד-א עי׳ רש*י) חסידה -חיוודחא (תרגום עה״פ
*ואח החסידה* מובא בס׳ חסידים בענין החסידות) ונראה דיש להם שייכות לשורש המילה ׳חסד׳-התסשטות.
חוסח-החפשטוח של בושה וחרפה ,וכן מצאנו גבי ערלה שנקראתחרפה ,שפי׳ תוספת לא ראויה .ח ן-הוא ע״פ
מש*כ ולענוים יתן חן ,שסיבת החן היא הביטול של העצמיות ,וזהו הבסיס להתפשטות וכסו שנתבאר בגוף
המאמר ,וחיוורתא -היינו נטי ביטול עצמיות שלזה מסמל כידוע הצבע הלבן שהוא ללא כל מורכבות ,אלא
^ •
• ־ : '-׳.׳ י
פשיטות גמור ה-לית ליה מגרמה כלום.

ויתפשט מגבו לות ע צמו ויתאחד עם חב ית וכן עם כל ישראל ,וזהו מה המבואר בגמ׳
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׳*פ

;

ב ב״ב (שם) :אמר להן ריב״ז לתל מידיו מהו שאמר הכתוב ׳צדקה תרומם גוי וחסד
ח .מלבד מח שכתב כחובתהלבבות שפעמים שאדם עושה טובח לאחד ,כדי להפטר מההרגשה הרעה שיש לו
בראותו את הכירו במצב דע ,וע*כ לא הוי טובה עם חכידו אלא עם עצמו.
ט .ודבד זה ניתן לחוש כאשד לומדים לעילוי נשמח ,שיש כאן שוני גדול בין חסד זה לחסד עם החיים ,החבוי

:

נן•
י .ובזה מיושב מה שהקשה שם השפתי חכמים על רש״י דהא רש״י הביא בהמשך הפסוקים שיעקב אמר ליוסף
שהוא נותן לו את שכם כחמורה על זה שהוא מתעסק בקבורתו ,וא*כהיה כאן גמול .ועיי״ש מה שחידץ ,ונתב
דבאמת חסד של אמת הוי עם כל אחד שאינו מצפה לגמול וגם בין החיים .אך לאמור הגמול הוא לאו דווקא
בקבלת התמורה אלא בזה שהשני נעשה לו בעל הוב ,ונתון לחסדו ,וזהלא שייך בחסד שלאחד מיתה ,גם אם
בפועל יקבל שכר על אוחו מעשה .ולא עדיף משכר המצווה שיש לו.
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פללגחל בתורה
לאומים חטאת׳ וכר ,צדקה תרומם גוי  -אלו ישראל דכתיב ׳מי כעמך ישראל גוי אחד

יש לאומה ישראלית מכל האומות שכולם חשובים כאיש א׳ .וזה מצד פטרונם ומצד

בארץ /וחסד לאומים חטאת  -כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא
הוא להן ,שאינם עושין אלא להתגדל בו ו כר שאין עושין אלא להתיהר בו.

נפשם .מצד פטרונם שהוא ה׳ אחד .ומצד נפשם שהיא חצובה מכסא כבודו .ואחר

הרי מצינו שני אופני עשיית החסד ,והמבדיל ביניהם הוא אם החסד נעשה בצודה
של ׳גוי אחד׳ ־ התאחדות הנותן והמקבל ,או באופן שאין בו התאחדות ,כשהחסד

שכל נפשותם חצובות ממקום אחד .גופם ראוי שיהיה אחד .וזהו ודגלו עלי אהבה.
שדגלו הוא ה׳ אחד .וזהו אהבה שעולה כמו אחד .ולכן בעשו הזכיר ו׳ נפש ואמר בהם
נפשות ביתו .וביעקב שהיו שבעים אמר שבעים נפש( .ערוד המור ,תחי׳ ס׳ קרישים)

נעשה להתגדל ולהחיהר ,כי כשרואה את זולתו כמציאות אחרת ממנו ,אזי יש כאן

ובדומה לזה כתב בספר העקרים וז״ל :וזהו שאמרה תורה ואהבת לרעך כמוך,

נותן ומקבל .משא״כ כשהוא מתאחד עמו .ויש לאדם להרגיש בנבכי נפשו מה היא

כלומר כמו שאהבתך את עצמך אין בה זולתיות כך אהבתך את חברך לא תחשוב

הרגשתו בזמן עשיית החסד ,והמודד לזה אם מעדיף הוא לעשות חסד עם האנשים

שהוא דבר זולתך ,שהוא גדר האהבה הגמורה שיתאחד האוהב עם האהוב ,ולזה

הרחוקים ממנו יותר ,מאשר עם הקרובים אליו ,והוא מהטעם הנ״ל ,שאדם חפץ
לעשות חסד יותר ,היכא שיתגדל עי״ז בלבו ויחוש כמשפיע ונותן ,אך אצל הקרובים
אליו שהוא מחויב לעשות עמם טובות כי כך הוא דרך העולם ,אין הוא מרגיש בלבו
גדלות על כך ,כיון שזהו מחובתו ,ואדרבה זה נעשה עליו כעול מחמת שאי״ז מרצונו

תמצא כי אהבה בגיס׳ עולה אחד ,כי אין האהוב זולת

עצמו כלל( .מאמר רביעי פרק פ״ה)

וכ״כ בעקידה וז״ל :שאין האהבה כי אם התיחדות האוהבים כאילו הם עצם אחד.
(שער ח׳)

הטוב אלא מחובתו .ועוד סימן בזה ,שיקשה בעיני האדם בעשיית הטובה לחבית

ובאמת דבר זה מקורו כבר בירושלמי :כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך ,היך

(כגון שהמקבל טמנו ומאחרים יתעשר יווור ממנו

עבידא ,הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי ,תחזור וחימחי לידיה ,ואהבת לרעך כמוך

מותן ).וכן אם נתור במעמקי צפונות ליבנו ,נמצא שנקל יותר לאדם לעשות חסד או
צדקה ללא קבלת תמורה ישירה מהמקבל ,כדי שישאר עליון עליו ,וכן יעדיף לתת לו

ח עקיבה אומר זה כלל גדול בתורה וכו׳! .פי׳ אם אדם מחתך בשר ולא נזהר וחתך

כשע״י זה יגרם שהשני יגדל ממנו כמעלה.

צדקה ,מאשר לקנות ממנו דבר ביוקר ,כי בזה כביכול הוא לא נראה כמשפיע ונותן
אלא כקונה רגיל .התבוננו גא.

והכה את ידו השניה וכי יעלה על דעתו לחזור ולהכות את היד החותכת ולנקום בה.
כך כל אחד מישראל הדי הוא

כמוהו ממש( ].גדרים פ״ט ה״י)

ד״ואנוהו-הוידוטהלו
ד .כמוך ,כאילוהינו אחדאיתךטמש

המהר״ל כותב שלא מצינו חיוב ללכת בדרכיו של הקב״ה,אלא רק ביחס למדת

ויסוד זה טמון במצוות ׳ואהבת לרעך כמוך׳ שהיא המצווה שנצטוונו לאהוב

החסד ולא ביחס לשאר מידותיו של הקב״ה כגון מדת המשפט שאין חיוב להדמות

כאו״א מישראל כאילו הוא עצמו ממש .ומצווה זו היא היסוד למצוות חסד ,וכמו

לקב״ה בזה ואפי׳ במקום שמן הראוי להתנהג כך ".ועל פי מה שנתבאר ניתן להבין

שאמר ר״ע שזהו ה׳כלל׳ של כל התורה כולה ,ובפרט למצוות שבין אדם לחבית.

כוונת המהר״ל ביתר עומק .דהנה מה שנצטוונו להדבק בהקב״ה ולהדמות לו אין זה

(במש״כר ש׳יבשבחלא).

עניין של עשיית מעשים טובים גרידא ,כי אם אכן כך ישנם פעמים שעשיית המשפט

וכתב בספר צרור המור" עה״ם ׳לא תקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך
כמוך אני ה׳ ׳ וז״׳ל :וא״ת אם הוא נוטר לי איבה למה לא אעשה כן גם אני ,לזה אומר

היא המעשה טוב שמחויבים אנו לעשותו ע״ס התורה .אלא יסוד העניין ומטרת האדם
בעולם להגיע ממדרגת אדם ־ מן האדמה  -חומריות ,לאדם  -׳אד^ה
י י ,יד>

ל ע ל יו ן׳ (ישעיהו

 -רוחניות (כ״כ בשלה״ק) .להגיע למצב שעם ישראל הגיע קודם מתן תורה לדרגת

ואהבת לרעך כמוך ,כי זה כלל גדול בתורה ,להורות לנו שאין ראוי להיות חילוק
ופירוד בין איש לחבית ,אלא לדון כל אדם לכף זכות כאלו היה הוא עצמו ,וזה אני

׳כאיש אחד בלב אחד׳ למצב שאין יחידים בעם ישראל אלא ׳גוי אחד׳ ובזה נצטווינו

ה׳ ,כי כמו שאני ה׳ אחד ,כך ראוי לכם שתהיו ׳גוי אחד׳ בלי חילוק .וכו׳ וזה היתרון

להדמות לו יתברך שהוא אחד יחיד ומיוחד אין עוד מלבדו ואין יחיד כמוהו ,קודשא

יא .לר׳ אברהם סכע ממגורשי ספרד.

יב .עי׳ פחד יעחק יוהכ״ם מה שביאר מה
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פללגחל בתורה
לאומים חטאת׳ וכר ,צדקה תרומם גוי  -אלו ישראל דכתיב ׳מי כעמך ישראל גוי אחד

יש לאומה ישראלית מכל האומות שכולם חשובים כאיש א׳ .וזה מצד פטרונם ומצד

בארץ /וחסד לאומים חטאת  -כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא
הוא להן ,שאינם עושין אלא להתגדל בו ו כר שאין עושין אלא להתיהר בו.

נפשם .מצד פטרונם שהוא ה׳ אחד .ומצד נפשם שהיא חצובה מכסא כבודו .ואחר

הרי מצינו שני אופני עשיית החסד ,והמבדיל ביניהם הוא אם החסד נעשה בצודה
של ׳גוי אחד׳ ־ התאחדות הנותן והמקבל ,או באופן שאין בו התאחדות ,כשהחסד

שכל נפשותם חצובות ממקום אחד .גופם ראוי שיהיה אחד .וזהו ודגלו עלי אהבה.
שדגלו הוא ה׳ אחד .וזהו אהבה שעולה כמו אחד .ולכן בעשו הזכיר ו׳ נפש ואמר בהם
נפשות ביתו .וביעקב שהיו שבעים אמר שבעים נפש( .ערוד המור ,תחי׳ ס׳ קרישים)

נעשה להתגדל ולהחיהר ,כי כשרואה את זולתו כמציאות אחרת ממנו ,אזי יש כאן

ובדומה לזה כתב בספר העקרים וז״ל :וזהו שאמרה תורה ואהבת לרעך כמוך,

נותן ומקבל .משא״כ כשהוא מתאחד עמו .ויש לאדם להרגיש בנבכי נפשו מה היא

כלומר כמו שאהבתך את עצמך אין בה זולתיות כך אהבתך את חברך לא תחשוב

הרגשתו בזמן עשיית החסד ,והמודד לזה אם מעדיף הוא לעשות חסד עם האנשים

שהוא דבר זולתך ,שהוא גדר האהבה הגמורה שיתאחד האוהב עם האהוב ,ולזה

הרחוקים ממנו יותר ,מאשר עם הקרובים אליו ,והוא מהטעם הנ״ל ,שאדם חפץ
לעשות חסד יותר ,היכא שיתגדל עי״ז בלבו ויחוש כמשפיע ונותן ,אך אצל הקרובים
אליו שהוא מחויב לעשות עמם טובות כי כך הוא דרך העולם ,אין הוא מרגיש בלבו
גדלות על כך ,כיון שזהו מחובתו ,ואדרבה זה נעשה עליו כעול מחמת שאי״ז מרצונו

תמצא כי אהבה בגיס׳ עולה אחד ,כי אין האהוב זולת

עצמו כלל( .מאמר רביעי פרק פ״ה)

וכ״כ בעקידה וז״ל :שאין האהבה כי אם התיחדות האוהבים כאילו הם עצם אחד.
(שער ח׳)

הטוב אלא מחובתו .ועוד סימן בזה ,שיקשה בעיני האדם בעשיית הטובה לחבית

ובאמת דבר זה מקורו כבר בירושלמי :כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך ,היך

(כגון שהמקבל טמנו ומאחרים יתעשר יווור ממנו

עבידא ,הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי ,תחזור וחימחי לידיה ,ואהבת לרעך כמוך

מותן ).וכן אם נתור במעמקי צפונות ליבנו ,נמצא שנקל יותר לאדם לעשות חסד או
צדקה ללא קבלת תמורה ישירה מהמקבל ,כדי שישאר עליון עליו ,וכן יעדיף לתת לו

ח עקיבה אומר זה כלל גדול בתורה וכו׳! .פי׳ אם אדם מחתך בשר ולא נזהר וחתך

כשע״י זה יגרם שהשני יגדל ממנו כמעלה.

צדקה ,מאשר לקנות ממנו דבר ביוקר ,כי בזה כביכול הוא לא נראה כמשפיע ונותן
אלא כקונה רגיל .התבוננו גא.

והכה את ידו השניה וכי יעלה על דעתו לחזור ולהכות את היד החותכת ולנקום בה.
כך כל אחד מישראל הדי הוא

כמוהו ממש( ].גדרים פ״ט ה״י)

ד״ואנוהו-הוידוטהלו
ד .כמוך ,כאילוהינו אחדאיתךטמש

המהר״ל כותב שלא מצינו חיוב ללכת בדרכיו של הקב״ה,אלא רק ביחס למדת

ויסוד זה טמון במצוות ׳ואהבת לרעך כמוך׳ שהיא המצווה שנצטוונו לאהוב

החסד ולא ביחס לשאר מידותיו של הקב״ה כגון מדת המשפט שאין חיוב להדמות

כאו״א מישראל כאילו הוא עצמו ממש .ומצווה זו היא היסוד למצוות חסד ,וכמו

לקב״ה בזה ואפי׳ במקום שמן הראוי להתנהג כך ".ועל פי מה שנתבאר ניתן להבין

שאמר ר״ע שזהו ה׳כלל׳ של כל התורה כולה ,ובפרט למצוות שבין אדם לחבית.

כוונת המהר״ל ביתר עומק .דהנה מה שנצטוונו להדבק בהקב״ה ולהדמות לו אין זה

(במש״כר ש׳יבשבחלא).

עניין של עשיית מעשים טובים גרידא ,כי אם אכן כך ישנם פעמים שעשיית המשפט

וכתב בספר צרור המור" עה״ם ׳לא תקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך
כמוך אני ה׳ ׳ וז״׳ל :וא״ת אם הוא נוטר לי איבה למה לא אעשה כן גם אני ,לזה אומר

היא המעשה טוב שמחויבים אנו לעשותו ע״ס התורה .אלא יסוד העניין ומטרת האדם
בעולם להגיע ממדרגת אדם ־ מן האדמה  -חומריות ,לאדם  -׳אד^ה
י י ,יד>

ל ע ל יו ן׳ (ישעיהו

 -רוחניות (כ״כ בשלה״ק) .להגיע למצב שעם ישראל הגיע קודם מתן תורה לדרגת

ואהבת לרעך כמוך ,כי זה כלל גדול בתורה ,להורות לנו שאין ראוי להיות חילוק
ופירוד בין איש לחבית ,אלא לדון כל אדם לכף זכות כאלו היה הוא עצמו ,וזה אני

׳כאיש אחד בלב אחד׳ למצב שאין יחידים בעם ישראל אלא ׳גוי אחד׳ ובזה נצטווינו

ה׳ ,כי כמו שאני ה׳ אחד ,כך ראוי לכם שתהיו ׳גוי אחד׳ בלי חילוק .וכו׳ וזה היתרון

להדמות לו יתברך שהוא אחד יחיד ומיוחד אין עוד מלבדו ואין יחיד כמוהו ,קודשא

יא .לר׳ אברהם סכע ממגורשי ספרד.

יב .עי׳ פחד יעחק יוהכ״ם מה שביאר מה

העליה  -ד  :קובץ ( } 29 7 {)297עמוד מס  103הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

העליה  -ד :קובץ ( } 29 7 {)297עמוד מס 104הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בתורה י״״ */ן^
כללגדול ***י•

5״ז!ין*!*,,י■*'*!>

5 *5

! ^■, *!!9׳

ב ת ך הוא אורייתא וי שראל חד הוא( ”.זו זז ״ק ח״ גוי קר אא ח״ מע ג -אי) והוא מה שאמר רבי
עקיבא ו אה בת ל רעך כ מוך זה כ לל ג דול בתורה ,ש סוד האח דות ,הוא הכ לל ו התכ לית
של ה עולם וה שאר הם פ רטים בדרך לה גיע למ טרה זו.
תא חזי מה ש כתב הגר״ש שקום ש האריך שם ל באר שהק ב״ה טבע בב ריאה
של האדם אה בת עצמו׳* ,אלא ש האדם י כול להרחי ב_את האני שלו ו ז״ל :ו הנה אם
בהש קפה רא שונה רגשי א הבת ע צמו ורגשי אה בת ז ול תו הם כ צדות זו לזו א בל ע לינו
להש תדל להע מיק בזה למ צוא ה סגו לה המ אח דת א ותם כי שניהם דורש ה׳ מא יתנו,
וס גולה זו היא ש יתברר וית אמת אצל ה אדם איכ ותו של ה׳ אני^ שלו ,כי כזה יו מדד
מ עלת כל ה אדם ל פי מד רגתו .האיש הגס וה שפל כל ׳אני׳ שלו מצו מצם רק בחו מרו
וג ופו .ל מע לה מ מנו מי שמרגיש ש׳אני׳ שלו מו רכב מגוף ו נפש ,ולמ עלה מזה מי
שמכניס לה ׳אני׳ שלו בני ביתו ומ שפ חתו והאיש ש הולך עפ״י דרכי התורה ה׳אני׳
שלו כו לל אח כל עם ישראל ,שב אמת כל איש ישראל הוא רק כ אבר מגוף הא ומה
הישראלית .ו עוד יש בזה מע לות של איש ה שלם ראוי ל השריש בנפ שו ל הרגיש שכל
העו למות כ ולם הוא ה׳אני׳ שלו ,והוא בע צמו רק אבר קטן ב תוך ה בריאה כו לה ,ואז
גם רגש אה בת ע צמו עוזר לו לא הוב את כל עם ישראל ו את הבר יאה כו לה .ול דעתי
מ רומז ענין זה ב מא מרו של הלל ע״ה שהיה א ומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לע צמי
מה אני .היינו שראוי ל כל אדם להת אמץ לד אוג ת מיד ב עד ע צמו ,א בל עם זה יתאמץ
להבין שאני לע צמי מה אני ,שאם י צמצם את ה׳אני׳ שלו ב חוג צר כפי מראית עין ,אז
׳אני׳ זה ,מה הוא ,ה בל הוא וכאין נח שב ,א בל אם תהיה הרג שתו מ אומ תת ,שכל לות
ה בריאה הוא ה אדם הג דול והוא ג״כ כ אבר קטן בגוף הג דול הזה ,אז רם ונישא ערכו
הוא .ע׳׳כ.

( הקרמה ל ספרו שערי יושר)

ובזה חלק מזה ,ו לכך אינו ד ומה מר ובים העושים את המצוה
זה מפני כ ללו תם .ו לכך פ ירשו רבו תינו זכרם לב רכה

(ספרא ויקרא כ״ו ח>,

(ברכות מז ב)

ו כל

על ה נמנה מעשרה

ראשונים כ בית הכנ סת ,א פילו מאה באים אחריו ,מק בל שכר כנגד כו לם ,מאה ממש
כמש מעו ,מפגי שהעשרה הם כלו לים אלו ב אלו ,הרי הם עשר פ עמים עשרה הם מאה,
ו כל א חד מהם כ לול ממ אה ,אם כן אפילו יב ואו מאה ,הוא יש לו שכר מאה .וכן
מטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה ,מפני שממש יש בכל א חד חלק אחד מח בי ת,
ו כשח וטא הא חד פ וגם את ע צמו ופו גם חלק אשר ל ח בי ת בו ,נמצא מצד ה חלק ההוא,
ח בי ת ערב עליו ,אם ק הם שאר זה עם זה .ו לכך ראוי לאדם ל היות חפץ בטו בתו של
ח בי ת ,ועינו טו בה על טו בת ח בי ת ,וכ בודו יהיה ח ביב עליו כשלו ,שהרי הוא הוא
ממש .ו מטעם זה נ צטו ינו " :ואהבת לרעך כמוך" .וראוי שירצה ב כשרות ח בי ת ולא
ידבר בגנ ותו כ לל ולא ירצה בו .כ דרך שאין הק ב״ה רוצה בגנ ותנו ולא בצערנו ,מטעם
הקו רבה ,אף הוא לא ירצה בג נות ח בי ת ולא ב צערו ולא בקל קולו וירע לו מ מנו ,כ אלו
הוא ממש היה שרוי בא ותו צער או באו תה טו בה.

(כביאור מידת לשארית נחלתו)

וכלך אצל מה שכתב ה חפץ חיים ז״ל :הכל משורש אחד יצאו ,ככ תוב "ומי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ" וכ תיב "כל ה נפש ה באה ל בית יעקב" וגו׳ ולא כתיב נפשות,
להו רות לנו שכל נפ שות י שראל ל מע לה הם כמו נ פש אחת ,אך שכל אחד יש לו
בח ינה ב פני ע צמו ,כ מו ה אדם ב כל לו ,אף ש בדרך ב לל הוא איש אחד ,מכל מ קום
יש לו א יב תם שהם ראשים לו כ מו הראש וה לב ויש שתחתיהם כמו היד ו הרגל .וגם
לשורש אחד יא ספו כל י שראל ל בס וף ,והוא ת חת כ סא הכבוד ו כמו שנאמר "והיתה
נפש אדוני צת רה בצ רור החיים" וגו׳ וכמו ש אמרו חז״ל

(ש בתקנ ״ג).

רק בזה הע ולם,

ופני מיות ה דבר היא ,דב עצם נ שמת ישראל כול לת את כל נש מות ישראל וכו לם

מצד שכל אחד מל ובש ב חו מר ב פני עצמו ,מ דמה האדם בד עתו שהוא איש פרטי,

חצו בות ממ קור א חד .ו כמב ואר בחו מר ד בורה וז ״ל :כך י תנהג ה אדם עם חב ירו ,כי
כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו מ פני שהנ שמות כלו לות יחד ,יש בזה ח לק מזה,

ואינו שייך ל ח בי ת הי שדאל כ לל ,א בל ב אמת לא כן הדבר( .שמח״ל שער תתפתה פ׳ו) והן

יג .כי ה קב״ה אחד ,וישראל נקראו גוי אחד( ,וכן וה מה שכתוב כבי כול כ תפילין של ה קב״ה גס׳ כ רכות ד) ואין
שייך ב׳ מעיאויוח של ׳אחד׳ כי אחד הכוונה שאין ז ולתו והוא יחיד ואין סופי ,ועל כו רחינו שקוב״ה וישראל חד
הוא( ,ע״ד אפשר) .ו אפשר שזהו מש״כ בערוד המור שה באנו לעיל ד׳ל וזח היתרון יש ל אומה ישראלית מ פל
ה אומות שכולם חשובים כאיש א׳ .ווה מעד ס טדונם ומעד נ פשם .מעד פט רונם שהוא ח׳ אחד .ומעד נ פשם
שהיא חעובה מ כסא כ בודו .ו אחר שפל נ פשותם העו פות ממ קום א חד .ג ופם ראוי שיהיה א חי.
יד .אמנם למעיין ב דברים במ קודם ,לשון הזה״ק ,ג׳ דרגין אינון מתקשרן דא בדא קודשא כריך הוא אורייתא
וישראל .ולא כ תב לשון ׳חד הוא׳ ,אך כ בר ב כל הספרים וב סרט בס פרי ר׳ ערוק שהביא  01את לשון הזוהר ,כתב
בהרבה מאוד מקו מות לשון חד הוא .וכנראה שזהו מש מעות הד ברים מגוף דברי הזוה״ק שם............. .
טו .וברמב״ן עה״ת כתב ב טעווח ו אהבת לרעך כ מוך ,שזו ה פרזה ,כי לא שייך שאדם יאהב את חברו כמו את
י■
׳־׳׳ .ה זי ־ז ר ה ק ר י ד ^
7י
עצמו.
העליה ־ ד  :קובץ (  ] 2 9 7 {) 297עמוד מס 105הח׳פס ע״י הכנת או עו החכמה
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הן הד ברים.

גהקתבקדובקודם
ואם נ שוב ונת בונן נ מצא ש חסר הת ורה הוא ממש ה הפך הגמור של חסד הלאו מים.
ש בעוד ש חסד ה לאו מים מו עדף כ שהוא נעשה עם הר חוקים יותר מ הקרו בים ,חסד
ה תורה חי ובו ו מע לתו הוא עם הק רוב ק ת ב אליו( ,וזה
הנ״ל)

מ חק דק היטיב מלשון הגרש״ש ו הח״ח

ומה ש אמרו בני ב יתך קו דמין ז הו מיס ודות ח סד התורה ,כיון שה חסד הוא במ בט

של ׳א חד׳ ,הרי בזה ה קרו בים אליו הם גם קר ובים אליו בבח ינת הא חד .ובב משל
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ב ת ך הוא אורייתא וי שראל חד הוא( ”.זו זז ״ק ח״ גוי קר אא ח״ מע ג -אי) והוא מה שאמר רבי
עקיבא ו אה בת ל רעך כ מוך זה כ לל ג דול בתורה ,ש סוד האח דות ,הוא הכ לל ו התכ לית
של ה עולם וה שאר הם פ רטים בדרך לה גיע למ טרה זו.
תא חזי מה ש כתב הגר״ש שקום ש האריך שם ל באר שהק ב״ה טבע בב ריאה
של האדם אה בת עצמו׳* ,אלא ש האדם י כול להרחי ב_את האני שלו ו ז״ל :ו הנה אם
בהש קפה רא שונה רגשי א הבת ע צמו ורגשי אה בת ז ול תו הם כ צדות זו לזו א בל ע לינו
להש תדל להע מיק בזה למ צוא ה סגו לה המ אח דת א ותם כי שניהם דורש ה׳ מא יתנו,
וס גולה זו היא ש יתברר וית אמת אצל ה אדם איכ ותו של ה׳ אני^ שלו ,כי כזה יו מדד
מ עלת כל ה אדם ל פי מד רגתו .האיש הגס וה שפל כל ׳אני׳ שלו מצו מצם רק בחו מרו
וג ופו .ל מע לה מ מנו מי שמרגיש ש׳אני׳ שלו מו רכב מגוף ו נפש ,ולמ עלה מזה מי
שמכניס לה ׳אני׳ שלו בני ביתו ומ שפ חתו והאיש ש הולך עפ״י דרכי התורה ה׳אני׳
שלו כו לל אח כל עם ישראל ,שב אמת כל איש ישראל הוא רק כ אבר מגוף הא ומה
הישראלית .ו עוד יש בזה מע לות של איש ה שלם ראוי ל השריש בנפ שו ל הרגיש שכל
העו למות כ ולם הוא ה׳אני׳ שלו ,והוא בע צמו רק אבר קטן ב תוך ה בריאה כו לה ,ואז
גם רגש אה בת ע צמו עוזר לו לא הוב את כל עם ישראל ו את הבר יאה כו לה .ול דעתי
מ רומז ענין זה ב מא מרו של הלל ע״ה שהיה א ומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לע צמי
מה אני .היינו שראוי ל כל אדם להת אמץ לד אוג ת מיד ב עד ע צמו ,א בל עם זה יתאמץ
להבין שאני לע צמי מה אני ,שאם י צמצם את ה׳אני׳ שלו ב חוג צר כפי מראית עין ,אז
׳אני׳ זה ,מה הוא ,ה בל הוא וכאין נח שב ,א בל אם תהיה הרג שתו מ אומ תת ,שכל לות
ה בריאה הוא ה אדם הג דול והוא ג״כ כ אבר קטן בגוף הג דול הזה ,אז רם ונישא ערכו
הוא .ע׳׳כ.

( הקרמה ל ספרו שערי יושר)

ובזה חלק מזה ,ו לכך אינו ד ומה מר ובים העושים את המצוה
זה מפני כ ללו תם .ו לכך פ ירשו רבו תינו זכרם לב רכה

(ספרא ויקרא כ״ו ח>,

(ברכות מז ב)

ו כל

על ה נמנה מעשרה

ראשונים כ בית הכנ סת ,א פילו מאה באים אחריו ,מק בל שכר כנגד כו לם ,מאה ממש
כמש מעו ,מפגי שהעשרה הם כלו לים אלו ב אלו ,הרי הם עשר פ עמים עשרה הם מאה,
ו כל א חד מהם כ לול ממ אה ,אם כן אפילו יב ואו מאה ,הוא יש לו שכר מאה .וכן
מטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה ,מפני שממש יש בכל א חד חלק אחד מח בי ת,
ו כשח וטא הא חד פ וגם את ע צמו ופו גם חלק אשר ל ח בי ת בו ,נמצא מצד ה חלק ההוא,
ח בי ת ערב עליו ,אם ק הם שאר זה עם זה .ו לכך ראוי לאדם ל היות חפץ בטו בתו של
ח בי ת ,ועינו טו בה על טו בת ח בי ת ,וכ בודו יהיה ח ביב עליו כשלו ,שהרי הוא הוא
ממש .ו מטעם זה נ צטו ינו " :ואהבת לרעך כמוך" .וראוי שירצה ב כשרות ח בי ת ולא
ידבר בגנ ותו כ לל ולא ירצה בו .כ דרך שאין הק ב״ה רוצה בגנ ותנו ולא בצערנו ,מטעם
הקו רבה ,אף הוא לא ירצה בג נות ח בי ת ולא ב צערו ולא בקל קולו וירע לו מ מנו ,כ אלו
הוא ממש היה שרוי בא ותו צער או באו תה טו בה.

(כביאור מידת לשארית נחלתו)

וכלך אצל מה שכתב ה חפץ חיים ז״ל :הכל משורש אחד יצאו ,ככ תוב "ומי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ" וכ תיב "כל ה נפש ה באה ל בית יעקב" וגו׳ ולא כתיב נפשות,
להו רות לנו שכל נפ שות י שראל ל מע לה הם כמו נ פש אחת ,אך שכל אחד יש לו
בח ינה ב פני ע צמו ,כ מו ה אדם ב כל לו ,אף ש בדרך ב לל הוא איש אחד ,מכל מ קום
יש לו א יב תם שהם ראשים לו כ מו הראש וה לב ויש שתחתיהם כמו היד ו הרגל .וגם
לשורש אחד יא ספו כל י שראל ל בס וף ,והוא ת חת כ סא הכבוד ו כמו שנאמר "והיתה
נפש אדוני צת רה בצ רור החיים" וגו׳ וכמו ש אמרו חז״ל

(ש בתקנ ״ג).

רק בזה הע ולם,

ופני מיות ה דבר היא ,דב עצם נ שמת ישראל כול לת את כל נש מות ישראל וכו לם

מצד שכל אחד מל ובש ב חו מר ב פני עצמו ,מ דמה האדם בד עתו שהוא איש פרטי,

חצו בות ממ קור א חד .ו כמב ואר בחו מר ד בורה וז ״ל :כך י תנהג ה אדם עם חב ירו ,כי
כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו מ פני שהנ שמות כלו לות יחד ,יש בזה ח לק מזה,

ואינו שייך ל ח בי ת הי שדאל כ לל ,א בל ב אמת לא כן הדבר( .שמח״ל שער תתפתה פ׳ו) והן

יג .כי ה קב״ה אחד ,וישראל נקראו גוי אחד( ,וכן וה מה שכתוב כבי כול כ תפילין של ה קב״ה גס׳ כ רכות ד) ואין
שייך ב׳ מעיאויוח של ׳אחד׳ כי אחד הכוונה שאין ז ולתו והוא יחיד ואין סופי ,ועל כו רחינו שקוב״ה וישראל חד
הוא( ,ע״ד אפשר) .ו אפשר שזהו מש״כ בערוד המור שה באנו לעיל ד׳ל וזח היתרון יש ל אומה ישראלית מ פל
ה אומות שכולם חשובים כאיש א׳ .ווה מעד ס טדונם ומעד נ פשם .מעד פט רונם שהוא ח׳ אחד .ומעד נ פשם
שהיא חעובה מ כסא כ בודו .ו אחר שפל נ פשותם העו פות ממ קום א חד .ג ופם ראוי שיהיה א חי.
יד .אמנם למעיין ב דברים במ קודם ,לשון הזה״ק ,ג׳ דרגין אינון מתקשרן דא בדא קודשא כריך הוא אורייתא
וישראל .ולא כ תב לשון ׳חד הוא׳ ,אך כ בר ב כל הספרים וב סרט בס פרי ר׳ ערוק שהביא  01את לשון הזוהר ,כתב
בהרבה מאוד מקו מות לשון חד הוא .וכנראה שזהו מש מעות הד ברים מגוף דברי הזוה״ק שם............. .
טו .וברמב״ן עה״ת כתב ב טעווח ו אהבת לרעך כ מוך ,שזו ה פרזה ,כי לא שייך שאדם יאהב את חברו כמו את
י■
׳־׳׳ .ה זי ־ז ר ה ק ר י ד ^
7י
עצמו.
העליה ־ ד  :קובץ (  ] 2 9 7 {) 297עמוד מס 105הח׳פס ע״י הכנת או עו החכמה
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טח ולב
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הן הד ברים.

גהקתבקדובקודם
ואם נ שוב ונת בונן נ מצא ש חסר הת ורה הוא ממש ה הפך הגמור של חסד הלאו מים.
ש בעוד ש חסד ה לאו מים מו עדף כ שהוא נעשה עם הר חוקים יותר מ הקרו בים ,חסד
ה תורה חי ובו ו מע לתו הוא עם הק רוב ק ת ב אליו( ,וזה
הנ״ל)

מ חק דק היטיב מלשון הגרש״ש ו הח״ח

ומה ש אמרו בני ב יתך קו דמין ז הו מיס ודות ח סד התורה ,כיון שה חסד הוא במ בט

של ׳א חד׳ ,הרי בזה ה קרו בים אליו הם גם קר ובים אליו בבח ינת הא חד .ובב משל
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כלל גדול בתורה
שהביא הח״ח דהוי כאברי האדם דיש את הראש והלב ,ויש אח היד והרגל ,וע״כ

אתה הולך אמר להם לג מול חסד עם הדק אכסניא ב גו ביתא ,אמרו לו כל יום אית לך

מחויב לד אוג קודם לראש ול לב יותר משאר האיברים"

אכסגיא ,אמר להם ו הדין נפשא עלו בתא לא אכסניא הוא בגו גופא" ( וי ק ״ ר לי ) .אמת,
שהלב מתקשה ל קבל זאת שהחסד עם עצ מו הוא החסד המעולה ביותר ,כי הוא נראה

ועומק הדבר הוא ,כי הקרובים של האדם נקראים ׳שאר בשרו׳ ,פי׳ שהם ממש
חשובים כחלק ממנו .ו דבר זה מ בואר בספרים שהשבעה קרובים של האדם הם ממש
חלק מקומתו ובניינו של האדם ,וא יחוד הנשמה עם קרוביו הוא ג דול יותר מאחרים.
וע״כ ח ובת החסד כלפיהם ג דול יותר דהם עעם מעצמיו ,וב רור שאם יעשה חסד גם
עם הרחוקים ,הרי״ז המעלה הגדולה ביותר ,אך העדפת החסד עם הרחוקים פסולה,
דמוכיח בזה ש כוונתו לחסד הלאומים כדי להתגדל ,כי בזה חש הוא יותר ג דלות
ב ליבו ,ו לכך חסד התורה שמהותו " -התפשטות" ,מוכרח הוא שיהיה מושלם קודם ־
בחסד עם המעגל הסובב אותו ואז ירחיב את המעגל יותר ויותר(.וכפש״כהגרש׳־ש)

ז.

2סלעזוי

חסד

איתא במדרש :ואחרי כן קבר אברהם את שדה אשתו ,הדא הוא דכתיב רודף עדקה
וחסד ימצא חיים צדקה וכ בוד ,צדקה-זה אברהם שנאמר ו שמרו דרך ה׳ לע שות צדקה
 .וח סד־ שגמל חסד לשרה וכו׳ ,אמר לו הקב״ה אני אומנתי גו מל חסדים ,תפסת
אומנותי בא ו לבש ל בושי .ואברהם זקן בא בימים <כ״ר חיי שרה נח ט> .והקשה הסבא
מסלבודקא ( אור הצ פון ח״א מאמר מ חי בו ת חחסד עט׳ קסה> שלכאורה הדבר תמוה ביותר,
שאברהם נקרא רודף צדקה וחסד על שום שנתעסק בקבורתה של שרה אשתו .הא
אשתו כג ופו ,וכל אחד היה עושה מעשה שכזה ,ואדרבה לולא היה עושה זאת היה
זה רשעות שאין כדוגמתה .ואמאי נקרא מחמת זה ב על חסד .ו ביותר דלכאו׳ היה
ראוי לציין את מעשי החסד של אברהם אבינו שנעשו במסירות נפש כ גון הכנסת
אורחים ביום השלישי למילתו ,כ חונ עזי ום ,ואף שנדמו כערביים .וכן מצ עו שמסר
נפשו לה צלת סדום ,והוא תימה.
ואמר ליישב הקושיא עיי״ש ,שהחסד המובחר ביותר הוא שאדם עושה הוא עם
ע צמו ,כמש״ב ׳ גומל נפשו איש חסד׳ .כי בכל חסד יש את החסרון שהמקבל מתבייש
בקבלת החסד כמש״כ בגמ׳ בב רכות" :ר׳ יוחנן ור׳ אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך
אדם לבריות ,פניו משתנות ככרום וכו׳ ר׳ אמי ור׳ אסי דאמרי תרוייהו כאילו נידק
בשני דינים אש ומים וכו׳" (ברכותו .):וע״כ כשאדם עושה חסד עם עצ מו או עם קרובו
ממש יש כאן עשית חסד ללא חסרון זה ,ובזה ביאר המעשה ד הלל" :גומל נפשו איש
חסד זה הלל הזקן שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו וכו׳ אמרו לו תלמידיו רבנו לאן
סז .ול כך נ אמרו דיני קדימה לתל מיד חכם ,שהוא ני דון כאבר שהנשמה תלויה בו( .צי׳ ב דרך ה׳ לר מח״ל ב וה)
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במבט פשוט ,באנו כיות ה גדולה ביותר ,אם ידאג ל עשות חסד רק עם ע צמו ,והדברים
טעונים ביאוריי.
אך ל אמור ניתן להבין ,שהן אמת אם אדם חי ומרגיש שה׳אני׳ שלו הוא רק לע צמו,
אז בודאי הוי היפך הגמור של החסד .אמנם כשאדם מרגיש שה׳אני׳ שלו כ ולל את
הציבור כו לו יחד ,ו הוא רק כחלק קטן במע רכת זו ,אז כ שעושה טובך לעצ מו אין זה
טובתו האישית כ לל ,אלא טובת הכלל .וז״ל השער״י :והנה כשאדם מישר הליכותיו
ו שואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים לה כלל ,אז כל מה שעושה גם לע צמו להבראת
ג ופו ונפשו ,הוא מתיחס ג״כ אל מצווח קדושה ,שעי״ז יטיב גם לרבים ,שב טובתו
לעצ מו הוא מיטיב עם הרבים הצריכים לו .א בל אם הוא נהגה הנאה מן סוג המותריות,
שאינן דרושות להבראת גו פו ו נפשו ,הנאה זו היא נגר הקדושה ,שבזה הוא מיטיב
לעצ מו ל רגע לפי ד מיונו ,ו לזו לתו אק שום תועל ת.ע״כ.
ואדרבה בדרך זו מ חויב לד אוג ביותר קודם לצרכי גו פו ההכרחיים ,קודם שידאג
לאחדים ,כי הקרוב קרוב קודם ,וכמש״כ לע יל .ובזה מבואר המעשה של הלל שאמר
לתלמידיו שהולך לע שות חסד עם נשמתו ,כי הוא הגיע לדרגה זו בענ וותנותו ,שה׳אני׳
שלו הוא כל הכלל כו לו ו טובה עם עצ מו היא טובת הציבור .והוא הוא שאמר כשהיה
שמח בשמחת בית השואבה :אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן( .סוכה נג)
וכמש״כ בתום׳( ",שם) מהירושלמי ,ש׳אני׳ כ וונ תו על עם ישראל עיי״ש ,וזה תואם
בהתאמה מלאה ל אמור ,שהלל הגיע לדרגה זו שהרגיש שכל כלל ישראל זהו ׳אני׳.
" ומבוארים דברי הסבא שבמבט זה ,כשיעשה חסד עם ע צמו עשה החסד המעולה
יו .אך ל אור מה שנ תבאר א פשר שיש ליישב בא ופן אחרת ד אדר בה התורה מלמדת אותנו שכזה מתגלה של מות
החסד של אברהם א בינו ,כש עשה חסד עם שרה אשתו אע״ם שזה נראה חובה פשוטה והכרחית אך כשאדם
עו שה זאת גם כ׳חסד׳ אז מ וכיח הוא ,שהגיע לד רגה האמיתית של החסד .ו כאן ב הגיעו לשל מות הטרה ,אמר
לו הקב״ה תפסת או מנותי ו כו׳ ,ש זהו שלי מות המרה ל הניע לדרגה של התפשטות ויציאה מ גבו לות עצ מו ,ובזה
האדם מדמה עצ מו ל הקב״ה.
יח .ונראה שאף לרש״י שפי׳ שם ש׳אני׳ מיירי על השכינה הק׳ ,א״ש כמו שנתבאר דקוב״ה וי שראל חד ,וע׳׳כ
נמי שייך ל שון ׳אני׳.
יט .מו בן היטיב מ דוע ב חר ה לל לו מר זאת דווקא ב זמן ש מחת בית ה שואבת ,שאו ע׳׳י השמחה נתבטל החו"
מריות ו המח יצות בין אדם ל חבי רו ,וכמ ש״כ שמשם ש אבו רוח הקודש ,כי ה גיעו להתפשטות הגשמיות ,וע״כ
נת גלה בזה הזמן ׳ אחדות׳ עם ישראל שכולם ׳אחד׳ ממש-׳אני׳ .וכ מו שנתבאר לה לן.
ו עפי״ז יאירו דברי רש־׳י ב גט׳ תענית (יא ב) דאטרי׳ בגם׳ על המתענה שיכול ל סבול התענית ר״ל אמר נקרא
חסיד שנאמר גו מל נ פשו איש חסד וג ר ו כתב רשיי וז״ל נקרא חסיד המתענה  ,דכחיב גו מל נ פשו איש חסד.
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1׳

כלל גדול בתורה
שהביא הח״ח דהוי כאברי האדם דיש את הראש והלב ,ויש אח היד והרגל ,וע״כ

אתה הולך אמר להם לג מול חסד עם הדק אכסניא ב גו ביתא ,אמרו לו כל יום אית לך

מחויב לד אוג קודם לראש ול לב יותר משאר האיברים"

אכסגיא ,אמר להם ו הדין נפשא עלו בתא לא אכסניא הוא בגו גופא" ( וי ק ״ ר לי ) .אמת,
שהלב מתקשה ל קבל זאת שהחסד עם עצ מו הוא החסד המעולה ביותר ,כי הוא נראה

ועומק הדבר הוא ,כי הקרובים של האדם נקראים ׳שאר בשרו׳ ,פי׳ שהם ממש
חשובים כחלק ממנו .ו דבר זה מ בואר בספרים שהשבעה קרובים של האדם הם ממש
חלק מקומתו ובניינו של האדם ,וא יחוד הנשמה עם קרוביו הוא ג דול יותר מאחרים.
וע״כ ח ובת החסד כלפיהם ג דול יותר דהם עעם מעצמיו ,וב רור שאם יעשה חסד גם
עם הרחוקים ,הרי״ז המעלה הגדולה ביותר ,אך העדפת החסד עם הרחוקים פסולה,
דמוכיח בזה ש כוונתו לחסד הלאומים כדי להתגדל ,כי בזה חש הוא יותר ג דלות
ב ליבו ,ו לכך חסד התורה שמהותו " -התפשטות" ,מוכרח הוא שיהיה מושלם קודם ־
בחסד עם המעגל הסובב אותו ואז ירחיב את המעגל יותר ויותר(.וכפש״כהגרש׳־ש)

ז.

2סלעזוי

חסד

איתא במדרש :ואחרי כן קבר אברהם את שדה אשתו ,הדא הוא דכתיב רודף עדקה
וחסד ימצא חיים צדקה וכ בוד ,צדקה-זה אברהם שנאמר ו שמרו דרך ה׳ לע שות צדקה
 .וח סד־ שגמל חסד לשרה וכו׳ ,אמר לו הקב״ה אני אומנתי גו מל חסדים ,תפסת
אומנותי בא ו לבש ל בושי .ואברהם זקן בא בימים <כ״ר חיי שרה נח ט> .והקשה הסבא
מסלבודקא ( אור הצ פון ח״א מאמר מ חי בו ת חחסד עט׳ קסה> שלכאורה הדבר תמוה ביותר,
שאברהם נקרא רודף צדקה וחסד על שום שנתעסק בקבורתה של שרה אשתו .הא
אשתו כג ופו ,וכל אחד היה עושה מעשה שכזה ,ואדרבה לולא היה עושה זאת היה
זה רשעות שאין כדוגמתה .ואמאי נקרא מחמת זה ב על חסד .ו ביותר דלכאו׳ היה
ראוי לציין את מעשי החסד של אברהם אבינו שנעשו במסירות נפש כ גון הכנסת
אורחים ביום השלישי למילתו ,כ חונ עזי ום ,ואף שנדמו כערביים .וכן מצ עו שמסר
נפשו לה צלת סדום ,והוא תימה.
ואמר ליישב הקושיא עיי״ש ,שהחסד המובחר ביותר הוא שאדם עושה הוא עם
ע צמו ,כמש״ב ׳ גומל נפשו איש חסד׳ .כי בכל חסד יש את החסרון שהמקבל מתבייש
בקבלת החסד כמש״כ בגמ׳ בב רכות" :ר׳ יוחנן ור׳ אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך
אדם לבריות ,פניו משתנות ככרום וכו׳ ר׳ אמי ור׳ אסי דאמרי תרוייהו כאילו נידק
בשני דינים אש ומים וכו׳" (ברכותו .):וע״כ כשאדם עושה חסד עם עצ מו או עם קרובו
ממש יש כאן עשית חסד ללא חסרון זה ,ובזה ביאר המעשה ד הלל" :גומל נפשו איש
חסד זה הלל הזקן שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו וכו׳ אמרו לו תלמידיו רבנו לאן
סז .ול כך נ אמרו דיני קדימה לתל מיד חכם ,שהוא ני דון כאבר שהנשמה תלויה בו( .צי׳ ב דרך ה׳ לר מח״ל ב וה)
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במבט פשוט ,באנו כיות ה גדולה ביותר ,אם ידאג ל עשות חסד רק עם ע צמו ,והדברים
טעונים ביאוריי.
אך ל אמור ניתן להבין ,שהן אמת אם אדם חי ומרגיש שה׳אני׳ שלו הוא רק לע צמו,
אז בודאי הוי היפך הגמור של החסד .אמנם כשאדם מרגיש שה׳אני׳ שלו כ ולל את
הציבור כו לו יחד ,ו הוא רק כחלק קטן במע רכת זו ,אז כ שעושה טובך לעצ מו אין זה
טובתו האישית כ לל ,אלא טובת הכלל .וז״ל השער״י :והנה כשאדם מישר הליכותיו
ו שואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים לה כלל ,אז כל מה שעושה גם לע צמו להבראת
ג ופו ונפשו ,הוא מתיחס ג״כ אל מצווח קדושה ,שעי״ז יטיב גם לרבים ,שב טובתו
לעצ מו הוא מיטיב עם הרבים הצריכים לו .א בל אם הוא נהגה הנאה מן סוג המותריות,
שאינן דרושות להבראת גו פו ו נפשו ,הנאה זו היא נגר הקדושה ,שבזה הוא מיטיב
לעצ מו ל רגע לפי ד מיונו ,ו לזו לתו אק שום תועל ת.ע״כ.
ואדרבה בדרך זו מ חויב לד אוג ביותר קודם לצרכי גו פו ההכרחיים ,קודם שידאג
לאחדים ,כי הקרוב קרוב קודם ,וכמש״כ לע יל .ובזה מבואר המעשה של הלל שאמר
לתלמידיו שהולך לע שות חסד עם נשמתו ,כי הוא הגיע לדרגה זו בענ וותנותו ,שה׳אני׳
שלו הוא כל הכלל כו לו ו טובה עם עצ מו היא טובת הציבור .והוא הוא שאמר כשהיה
שמח בשמחת בית השואבה :אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן( .סוכה נג)
וכמש״כ בתום׳( ",שם) מהירושלמי ,ש׳אני׳ כ וונ תו על עם ישראל עיי״ש ,וזה תואם
בהתאמה מלאה ל אמור ,שהלל הגיע לדרגה זו שהרגיש שכל כלל ישראל זהו ׳אני׳.
" ומבוארים דברי הסבא שבמבט זה ,כשיעשה חסד עם ע צמו עשה החסד המעולה
יו .אך ל אור מה שנ תבאר א פשר שיש ליישב בא ופן אחרת ד אדר בה התורה מלמדת אותנו שכזה מתגלה של מות
החסד של אברהם א בינו ,כש עשה חסד עם שרה אשתו אע״ם שזה נראה חובה פשוטה והכרחית אך כשאדם
עו שה זאת גם כ׳חסד׳ אז מ וכיח הוא ,שהגיע לד רגה האמיתית של החסד .ו כאן ב הגיעו לשל מות הטרה ,אמר
לו הקב״ה תפסת או מנותי ו כו׳ ,ש זהו שלי מות המרה ל הניע לדרגה של התפשטות ויציאה מ גבו לות עצ מו ,ובזה
האדם מדמה עצ מו ל הקב״ה.
יח .ונראה שאף לרש״י שפי׳ שם ש׳אני׳ מיירי על השכינה הק׳ ,א״ש כמו שנתבאר דקוב״ה וי שראל חד ,וע׳׳כ
נמי שייך ל שון ׳אני׳.
יט .מו בן היטיב מ דוע ב חר ה לל לו מר זאת דווקא ב זמן ש מחת בית ה שואבת ,שאו ע׳׳י השמחה נתבטל החו"
מריות ו המח יצות בין אדם ל חבי רו ,וכמ ש״כ שמשם ש אבו רוח הקודש ,כי ה גיעו להתפשטות הגשמיות ,וע״כ
נת גלה בזה הזמן ׳ אחדות׳ עם ישראל שכולם ׳אחד׳ ממש-׳אני׳ .וכ מו שנתבאר לה לן.
ו עפי״ז יאירו דברי רש־׳י ב גט׳ תענית (יא ב) דאטרי׳ בגם׳ על המתענה שיכול ל סבול התענית ר״ל אמר נקרא
חסיד שנאמר גו מל נ פשו איש חסד וג ר ו כתב רשיי וז״ל נקרא חסיד המתענה  ,דכחיב גו מל נ פשו איש חסד.
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קז

מה ולב

ביותר ,כי אין כאן את החסרון הקיים בכל חסד ,שהמקבל בוש מלקבל[ .או הדגשת

ואפשר שזהו שהובא בהמשך דברי הירושלמי :ואהבת לרעך כמוך .רבי עקיבא

עליונות וגדלות אפי׳ במעט ,ועדיפא נמי טפי מחסד עם המתים ,ממבט זה ,כי שם גם
יכול להרגיש רגש גדלות בליבו ,שהוא גומל וכדו׳ ,אך כ״ז לא שייך כשעושה חסד

אומר זהו כלל גדול בתורה .בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה
(ירושלמי נדרים פ״ט ה״ד)

עס..עצמו ,וזו הערה גפלאה.ז

ברא אלוקים אדם בדמות אלוקים עשה אותו" ,שזה הוא כלל יותר גדול שהאדם

בללגדולבתורח

,

וכן מצאתי שכתב להדיא בפלא יועץ וז״ל" :יגדל החיוב לעשות חסד עם הוריו
עם י וצאי חלציו ועם קרוביו הקרוב קודם ,ע״ד שאמרו ענייך קודמין וכו׳ ומבשרך
אל תתעלם וביותר ויותר יגדל החיוב עשות חסד עם עצמו וגופו וגומל נפשו איש

וכמו שמבואר במדרש שקאי בן עזאי על המשך הפסוק "ביום

הוא ממש צלם אלוקים ,ובידו להגיע מ-אדס-מהאדמה ,לדרגת אדם -׳אןן?!ה ^ י ו ן ׳ ,
שהוא ממש נכנס למהלך של ה׳אחדות׳ ,ובזה הוא דומה להקב״ה ,וזה מה שנצטווינו
במצוות ׳הוי דומה

לו ,וכמשנ״ת8.

חסד ,וכמו שאמרו על הלל הזקן שכשהיה הולך לאכול היה אומר אלך ואגמול חסד
עם אכסניא שיש לי דהיינו נשמתו ,דכתיב גומל נפשו איש חסד ,וידוע מארז״ל חייך

ט .האומן להשתייך למהלך זה לסי ערכינו  -ברוחניות אין נמדדים אלא״אחדות

קודמין ו כר וגם כי ירבה כבוד ביתו זו אשתו חסד הוא וכו׳ ו כן בכל מצוות שבין אדם

גמורה

לחבירו הן בכלל גמילות חסד אל עצמו ואל בשרו ,אם הוא ניגש והוא נהנה מהעוה״ז,

נמשיך לאורו של הגדש״ש .דכתב שם ,שמצווה זו נלמדת ממצוות קדושים תהיו

כי תאות נפשו חסד הוא עושה ובלבד שיכוין ליבו לשמים ,ויברך כהוגן ולא ירבה לו

כי קדוש אני ,שאמרו חז״ל יכול כמוני ת״ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם,

יותר מן הראוי".

דלכא׳ הוא תמוה להבין זאת ע״פ מה שסי המפרשים כפשוטו ,שמדובר בפרישה מן
התענוגים הגופניים ,דא״כ מה ההו״א של יבול כמוני ,שזה לא ששייך כלל להקב״ה,

ח .ואהבת לרעך כטוך זהו כלל גדול בתורה

וגם מה שמסיק ת״ל קדושתי למעלה מקדושתכם קשה ,דהא אין שייכות והתייחסות

על כן ברור איפה ,דברי ר״ע ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ,כי זהו הכלל

כלל לריחוק מן המותרות אצל הקב״ה ,ולכן כתב וז״ל :לכן נראה לענ״ד ,שבמצווה זו

המטרה והיסוד של כל התורה כולה ,וכמש״ב רש״י בשבת אהא דאמר הלל מאי דעלך

כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו ,שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים

סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ־ שהקב״ה נקרא ריע ,שנאמר ,ריעך

לטובת הכלל ,שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה ,הנאה ותענוג שלא יהיה בזה איזה

וריע אבותיך

(משלי כז>.

ועומק הדבר ,דקוב״ה וישראל חד ,וכשם שבמצוות ואהבת

עניין לטובת זולתנו ,וכמובן בכל הקדשות שהוא התיחדות למטרה נכבדה.

לרעך כמוך נצטוונו להדגיש שזולחינו הוא חלק שלנו ממש כמו שנתבאר למעלה,
הכ״נ כביכול מחויבים אנו לחוש בלפי הקב״ה ,׳כי חלק ה׳ עמר ,כי אנו וקוב״ה חד,
כי הכל בגדר האחדות האמורה ,שהקב״ה ׳אחד׳ וישראל גוי ׳אחד׳.
וכ״כ התומר דבורה במידת לשארית נחלתו וז״ל :הנה הקב״ה מתנהג עם ישראל
בדרך זה ,לומר ,מה אעשה לישראל והם קרובי ,שאר בשר לי עמהם ,שהם בת זוג
להקב״ה ,וקורא לה בתי ,אחותי ,אמי ,כדפירשו ז״ל

(שיד השירים רבה פ ״ט),

וכתיב:

"ישראל עם קרובו" (חהלים ק מח ,יי) ,ממש קורבה יש לו עמהם ובניוהם .והיינו "לשארית
נחלתו" ,לשון שאר בשר ,וסוף סוף הם נחלתו (חימר ימרה) .וע״כ ברור שזהו ה׳כלל׳
שכל התורה היא פרטים מהכלל הזה ,במצוות בין אדם למקום ובין אדם לחבידו.
י מפריש עצמו מ מאכל ו משחה ,כסו ביום ה גמל אח יצחק ,שבריר בל ע״ז ,מפי מורי .אי נמי ג ומל לשון תג מו ל; י
שמשלים נפשו לקונו .עכ״ל .והיינו ו כשה אדם מפריש עצמו מת אוות הגוף ,ומשלים עצמו לקונו ,עי״ז י כול
י ; ; -ר
׳־׳ ״י ׳■
להת אחד עם הכירו .וממילא עם ה סב״ה.
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כ ,ואפשר ל הטעים ,דיש להבין הא ד׳ריע׳ ו׳דע׳ הם מאותו השורש על אף שהם לכא׳ כסותרים זה לזה ,וכן
גכי ׳תרועה׳ דהוי מל שח ריעות כד כתיב "ותרועת מ לן בו" ,ומנגד מצאנו שהוא מלשון "תדועם כשבט ברזל"
(זוהר) .והנה ידוע בענין ה׳רע׳ בעולם שאין היא מ ציאות בפני עצמה ,בי אין מציאות אמיתית שהיא לא האמת
ה מוח לטת ,אלא ש׳רע׳ הוא מלשון ׳רעוע׳ ,דהיינו שזוהי מציאות רעועה ו חלקית לא מו שלמת ,שהיא ׳הלק׳
מה מציאות ה שלימה ,וזהו כה ה׳רע׳ ב עולם שכ וחו לה ראות אח אותה מציאות לא שלימה ,שהיא גורמה לאדם
הפשוט לט עות ,שהיא מציאות בפני עצמה .וכן בסי׳ המושג ׳תרועה׳ שבתרגום ב בל מקום תרגם ׳יבבא׳ שפי
רושו קול שבור ב ניגוד לתקיעה שהיא קול שלם ויחיד ,וזהו גם מאותו השורש של ׳ר-ע׳ ,ואפשר שגם דיע הוא
מ אותו השורש ,ורצוגו ל בטא ששני ריעים כל א חד הוא חלק ומציאות שבורה ללא השני ,וזוהי ההגדרה העמו
קה של דעות .וא״ב נ תחדש בזה ,שהקב״ה נקרא יריע׳ ממש כ ביכול ,׳בי "הלק ה׳ עמו׳ כמשמעו .והבן .ואח״ב
הראוני שזיכיתי לכוון ב יסוד הדברים ל דברי הפ חד יצחק ב מאמר שכתב בספר הזכרון להגר״ה שמואלביץ,
בשייכות שבין ריע לרע ,עיי״ש דבריו הנ פלאים בתו ספת מ רובה וביתר עוסק.
[ומציגו דבר נח מד ,שר״ע שהוא בעל מימרא זו של ו אהבת לרעך כמוך זה כ לל גדול ב חורה ,עליו מובא בגם׳
סנהדרין (לח-ב> עה״ס ׳זה ספר תול דות אדם׳ מל מד שהראהו הקב״ה (לאדה״ר) דור דור ודורשיו דור דור וחכ
מיו כחץ שהגיע ל דורו של דבי עקיבא שמח בתו רתו ו נתעצב במיתתו ,א מו "ולי מה יקדו רעיך אל" .הוי שנקרא
ריע של הקב״ה ,שהגיע ר״ע ל צי מו ח המדה הזו .ו כמו״ב הלל שאמר מימרא זו ש׳זהו כ לל גדול בחורה׳ ,גם
מצאנו שהגיע לש לימוח המדה הזאת ,ו כמו שה ובא ל מעלה על הלל שאמר אם אני כאז הכל כאז.ז
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קז

מה ולב

ביותר ,כי אין כאן את החסרון הקיים בכל חסד ,שהמקבל בוש מלקבל[ .או הדגשת

ואפשר שזהו שהובא בהמשך דברי הירושלמי :ואהבת לרעך כמוך .רבי עקיבא

עליונות וגדלות אפי׳ במעט ,ועדיפא נמי טפי מחסד עם המתים ,ממבט זה ,כי שם גם
יכול להרגיש רגש גדלות בליבו ,שהוא גומל וכדו׳ ,אך כ״ז לא שייך כשעושה חסד

אומר זהו כלל גדול בתורה .בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה
(ירושלמי נדרים פ״ט ה״ד)

עס..עצמו ,וזו הערה גפלאה.ז

ברא אלוקים אדם בדמות אלוקים עשה אותו" ,שזה הוא כלל יותר גדול שהאדם

בללגדולבתורח

,

וכן מצאתי שכתב להדיא בפלא יועץ וז״ל" :יגדל החיוב לעשות חסד עם הוריו
עם י וצאי חלציו ועם קרוביו הקרוב קודם ,ע״ד שאמרו ענייך קודמין וכו׳ ומבשרך
אל תתעלם וביותר ויותר יגדל החיוב עשות חסד עם עצמו וגופו וגומל נפשו איש

וכמו שמבואר במדרש שקאי בן עזאי על המשך הפסוק "ביום

הוא ממש צלם אלוקים ,ובידו להגיע מ-אדס-מהאדמה ,לדרגת אדם -׳אןן?!ה ^ י ו ן ׳ ,
שהוא ממש נכנס למהלך של ה׳אחדות׳ ,ובזה הוא דומה להקב״ה ,וזה מה שנצטווינו
במצוות ׳הוי דומה

לו ,וכמשנ״ת8.

חסד ,וכמו שאמרו על הלל הזקן שכשהיה הולך לאכול היה אומר אלך ואגמול חסד
עם אכסניא שיש לי דהיינו נשמתו ,דכתיב גומל נפשו איש חסד ,וידוע מארז״ל חייך

ט .האומן להשתייך למהלך זה לסי ערכינו  -ברוחניות אין נמדדים אלא״אחדות

קודמין ו כר וגם כי ירבה כבוד ביתו זו אשתו חסד הוא וכו׳ ו כן בכל מצוות שבין אדם

גמורה

לחבירו הן בכלל גמילות חסד אל עצמו ואל בשרו ,אם הוא ניגש והוא נהנה מהעוה״ז,

נמשיך לאורו של הגדש״ש .דכתב שם ,שמצווה זו נלמדת ממצוות קדושים תהיו

כי תאות נפשו חסד הוא עושה ובלבד שיכוין ליבו לשמים ,ויברך כהוגן ולא ירבה לו

כי קדוש אני ,שאמרו חז״ל יכול כמוני ת״ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם,

יותר מן הראוי".

דלכא׳ הוא תמוה להבין זאת ע״פ מה שסי המפרשים כפשוטו ,שמדובר בפרישה מן
התענוגים הגופניים ,דא״כ מה ההו״א של יבול כמוני ,שזה לא ששייך כלל להקב״ה,

ח .ואהבת לרעך כטוך זהו כלל גדול בתורה

וגם מה שמסיק ת״ל קדושתי למעלה מקדושתכם קשה ,דהא אין שייכות והתייחסות

על כן ברור איפה ,דברי ר״ע ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ,כי זהו הכלל

כלל לריחוק מן המותרות אצל הקב״ה ,ולכן כתב וז״ל :לכן נראה לענ״ד ,שבמצווה זו

המטרה והיסוד של כל התורה כולה ,וכמש״ב רש״י בשבת אהא דאמר הלל מאי דעלך

כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו ,שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים

סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ־ שהקב״ה נקרא ריע ,שנאמר ,ריעך

לטובת הכלל ,שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה ,הנאה ותענוג שלא יהיה בזה איזה

וריע אבותיך

(משלי כז>.

ועומק הדבר ,דקוב״ה וישראל חד ,וכשם שבמצוות ואהבת

עניין לטובת זולתנו ,וכמובן בכל הקדשות שהוא התיחדות למטרה נכבדה.

לרעך כמוך נצטוונו להדגיש שזולחינו הוא חלק שלנו ממש כמו שנתבאר למעלה,
הכ״נ כביכול מחויבים אנו לחוש בלפי הקב״ה ,׳כי חלק ה׳ עמר ,כי אנו וקוב״ה חד,
כי הכל בגדר האחדות האמורה ,שהקב״ה ׳אחד׳ וישראל גוי ׳אחד׳.
וכ״כ התומר דבורה במידת לשארית נחלתו וז״ל :הנה הקב״ה מתנהג עם ישראל
בדרך זה ,לומר ,מה אעשה לישראל והם קרובי ,שאר בשר לי עמהם ,שהם בת זוג
להקב״ה ,וקורא לה בתי ,אחותי ,אמי ,כדפירשו ז״ל

(שיד השירים רבה פ ״ט),

וכתיב:

"ישראל עם קרובו" (חהלים ק מח ,יי) ,ממש קורבה יש לו עמהם ובניוהם .והיינו "לשארית
נחלתו" ,לשון שאר בשר ,וסוף סוף הם נחלתו (חימר ימרה) .וע״כ ברור שזהו ה׳כלל׳
שכל התורה היא פרטים מהכלל הזה ,במצוות בין אדם למקום ובין אדם לחבידו.
י מפריש עצמו מ מאכל ו משחה ,כסו ביום ה גמל אח יצחק ,שבריר בל ע״ז ,מפי מורי .אי נמי ג ומל לשון תג מו ל; י
שמשלים נפשו לקונו .עכ״ל .והיינו ו כשה אדם מפריש עצמו מת אוות הגוף ,ומשלים עצמו לקונו ,עי״ז י כול
י ; ; -ר
׳־׳ ״י ׳■
להת אחד עם הכירו .וממילא עם ה סב״ה.
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כ ,ואפשר ל הטעים ,דיש להבין הא ד׳ריע׳ ו׳דע׳ הם מאותו השורש על אף שהם לכא׳ כסותרים זה לזה ,וכן
גכי ׳תרועה׳ דהוי מל שח ריעות כד כתיב "ותרועת מ לן בו" ,ומנגד מצאנו שהוא מלשון "תדועם כשבט ברזל"
(זוהר) .והנה ידוע בענין ה׳רע׳ בעולם שאין היא מ ציאות בפני עצמה ,בי אין מציאות אמיתית שהיא לא האמת
ה מוח לטת ,אלא ש׳רע׳ הוא מלשון ׳רעוע׳ ,דהיינו שזוהי מציאות רעועה ו חלקית לא מו שלמת ,שהיא ׳הלק׳
מה מציאות ה שלימה ,וזהו כה ה׳רע׳ ב עולם שכ וחו לה ראות אח אותה מציאות לא שלימה ,שהיא גורמה לאדם
הפשוט לט עות ,שהיא מציאות בפני עצמה .וכן בסי׳ המושג ׳תרועה׳ שבתרגום ב בל מקום תרגם ׳יבבא׳ שפי
רושו קול שבור ב ניגוד לתקיעה שהיא קול שלם ויחיד ,וזהו גם מאותו השורש של ׳ר-ע׳ ,ואפשר שגם דיע הוא
מ אותו השורש ,ורצוגו ל בטא ששני ריעים כל א חד הוא חלק ומציאות שבורה ללא השני ,וזוהי ההגדרה העמו
קה של דעות .וא״ב נ תחדש בזה ,שהקב״ה נקרא יריע׳ ממש כ ביכול ,׳בי "הלק ה׳ עמו׳ כמשמעו .והבן .ואח״ב
הראוני שזיכיתי לכוון ב יסוד הדברים ל דברי הפ חד יצחק ב מאמר שכתב בספר הזכרון להגר״ה שמואלביץ,
בשייכות שבין ריע לרע ,עיי״ש דבריו הנ פלאים בתו ספת מ רובה וביתר עוסק.
[ומציגו דבר נח מד ,שר״ע שהוא בעל מימרא זו של ו אהבת לרעך כמוך זה כ לל גדול ב חורה ,עליו מובא בגם׳
סנהדרין (לח-ב> עה״ס ׳זה ספר תול דות אדם׳ מל מד שהראהו הקב״ה (לאדה״ר) דור דור ודורשיו דור דור וחכ
מיו כחץ שהגיע ל דורו של דבי עקיבא שמח בתו רתו ו נתעצב במיתתו ,א מו "ולי מה יקדו רעיך אל" .הוי שנקרא
ריע של הקב״ה ,שהגיע ר״ע ל צי מו ח המדה הזו .ו כמו״ב הלל שאמר מימרא זו ש׳זהו כ לל גדול בחורה׳ ,גם
מצאנו שהגיע לש לימוח המדה הזאת ,ו כמו שה ובא ל מעלה על הלל שאמר אם אני כאז הכל כאז.ז
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“5לל גדולבתורה
והנה כש האדם מיישר הליכ ותיו ו שואף ש תמיד יהיו דרכי חייו מוק דשים ל הכ לל,
אז כל מה שעושה גם לע צמו לה בר את גו פו ונ פשו הוא מתי יחס ג״כ אל מצ וות קדושה,
שעי״ז יטיב גם לר בים ,ש בטו בתו לע צמו הוא מ יטיב עם הרבים הצר יכים לו .אבל אם
הוא נהנה הנאה מן סוג המ וחר יות ,שאינן דר ושות ל הבר את ג ופו ונפ שו ,הנאה זו היא
נגד הקדושה ,שבזה הוא מ יטיב לע צמו לרגע ל פי דמ יונו ,ו לזו לתו אין שום תו עלת.

הוא את אפס יות הע וה״ז וה גשמ יות ,הוא חש קירבה וא הבה כלפי כל א חד ו אחד,
ו הוא מ הט עם ה נזכר כי אז בט לים ה מחי צות הגש מיות ,וניצבה האח דות והק ירבה
ה מוש רשת בנו ל כל יחיד וי חיד מכ לל יש ראל.
(!88950

י .התורה והמצוות מתקיימים רק כמישמתאחד עם כלל ישראל

וע פד״ז ענין מ צווה של פרי שות הוא ת מצית מ יסוד מ צות קדו שה ,ה ניכרת בפו על

וכ תב רבינו יונה ו ז״ל" :אם אין דרך ארץ אין תורה .ר״ל שצריך תח ילה לתקן את

ב דרכי ההנהגה של האדם ,א בל ב רעיון ו שאיפת ה רוח מת רח בת מ צוה זו גם על כל

ע צמ וב מד ות ו בזה ת שכון ה תורה עליו ,שאינה שוכנת ל עולם בגוף שאינו ב על מדוח
טוב ות .לא שי למוד ה תורה וא חר יקח לו המי דות ,כי זה אי אפשר .וזהו כענין שנאמר

מפ עליו ומ עשיו של ה אדם גם בינו לבין המק ום ,ובי חס זה מ תד מה עמן קדושה זו
ל קדו שת ה בורא ית׳ באיזה דמיון ק צת ,שכמו ש מעשה של הק ב״ה ב הבר יאה כ ולה
וכן ב כל רגע ורגע שהוא מקיים אח העו לם ,כל מ עשיו הם מ וקד שים ל טו בת זו לתו ,כן
רצונו ית׳ שיהיו מעשינו תמיד מוק דשים ל טו בת הכ לל ולא להנ את עצ מו.ע כ״ד.
ו לכך כדי לה גיע למ עלה הזו האמ ורה ,צריך ש האדם י פעל לב טל את רצ ונותיו
ו תאו ותיו כי ׳לת אווה יבקש נפ רד׳ ,וזה גורם לפי רוד ואי הר גשת הא חדו ת,כי נ שמת
ישראל חד היא ורק בגו פין הן מחו לק ים ,וכ כל ש מב טל הגוף מג ביר אור הנ שמה .וזהו
ממ צוות ק דושים תהיו שנ תרחק מה תענו גים ,שהם ה מחי צות הג שמ יות שמפ רידות בין
בנ״א ,ונ תקדש ב קדו שת ה נשמה ”.
והן הן ה דברים ש כתב ר׳ י רוחם וז ״ל :בענין הת חב רות אנשים זה לזה אנו רואים
דבר פ לא ,הנה יתכן שאדם עשה ל חב ירו טו בה גד ולה בנפ שו ,הצ ילו ממ וות ל חיים

( שפות כ -ד 0 ,׳נעשה ונ שמע׳ ,וכ מו שכ תבנו"( .יב ינו יונה אבות .ג יס דהיינו שהאדם צריך
לב טל רצו נותיו ואז הוא ראוי לק בל את התו רה ,כי התורה לא ניתנה ליח ידים ,אלא
לעם י שראל ,ורק כ שהוא מב טל עצמ יותו ונ עשה רוחני הרי הוא מת אחד ל כל עם
ישראל ,ו זהו הדרגה שה גיעו י שראל ק ודם מתן תורה ל דרגת ׳כאיש אחד ב לב אחד׳,
שדרגה זו הייתה הכר חית ל קב לת ה תורה כא מור ,ולזה ה גיעו רק ע״י שהק דימו נעשה
לנ שמע שזהו ב יטוי של בי טול ג מור של רצונו תיהם לרצון ה׳ ,ובזה נעשו ׳ אחד׳ לק בל
ה תורה מה׳ אחד י חיד ו מיו חד׳.
אך ל אידך גיסא נמי אם אין תורה אין דרך א ח שלהגיע ל שלימות במי דות ,זהו ע״י
לי מוד ה תורה הקד ושה שהיא מפרי שתו ו מקד שתו ו מרומ מתו ,ועי״ז הוא זוכה להגיע
ל שלי מות ,ו זהו ״אורייתא וי שראל וקו ב״ה  -חד" ”

ממש ,וב כ״ז אין מת הווה ב יניהם שום התק שרות והת דבק ות ,ואם אפי׳ יכיר את טו בתו
וירגיש את עצמו מח ויב לו אבל ד בוק בו אינו נ עשה ,וב ענייני ר וחנ יות אם אך יש ל הם

ומ כאן ניתן לה בין דברי הרמ ח״ל שכ ותב בעניין ההל יכה בדרכיו של ה קב״ה,
וז ״ל :כל שהיא תפ ארת ל עושיה ותפ ארת לו מן האדם דהיינו ,כל ה הולך אל ת כלית

איזה התק שרות ב דבר מו שכל ,ב שכל או בתו רה ,כשרק י עסקו י חד ב דברים ר וחניים,
מרגישים מיד ה תדב קות ב יניהם ב גפש ותם ונעשים או הבים גמו רים זה לזה וכו׳ וזה

ה הט בה האמ יתית דהי עו ,שתול דתה חיזוק ה תודה ,ותיקון אחוות המ דינות( .הקיפה

סוד ה דבר ,ה יסוד הוא שב רוח ניות אין ב מצי אות נפ רדים כ לל אלא אח דות גמ ורה,
בנפש אין ענין פירוד ל גמרי ,משום שענין הנפ שות הוא אח דות היינו מ ציאות של

ל פסי לת ישרים) כלו מר ישנם ב׳ תכל יות ב מצ וות וה לכת ב דרכיו ,חיזוק ה תורה  -שע״י
זה יזכה לקנין התורה כמ שנ״ת ,ש התורה אינה שוכנת בגוף שאינו בעל מ דות טו בות “,
ותכ לית נוס פת ,תיקון אח וות המד ינות  -שזה ל הגיע ל מצב של ׳אחדות׳ גמ ורה ב עולם

אחד ות .וצריך לצייר ז את בא ותו אופן כ מו שמציירים אנו את סוד ה אח דות של הבו רא,

וכמ שנ״ת”■.

ו זהו ה סוד של א יחוד הנפ שות שהם מ אוח דים בתכ לית א חד מ מש ו כו׳ ע״כ .והן הן
הד ברים ממש.
ו דבר זה יכולים למ ששו גם אנו ,שב זמנים שאדם נ מצא במ צב שאינו שקוע
בגש מיות כל כך ,כגון בימים הנו ראים או ל הב דיל בזמן צרה או אב לות ח״ו שאז חש
כא .בח זו״א (אמונה ובט חון) כתב שהדדך ה טובה לתיקון הפ דות שבין אדם לה כירו ,הוא לי פוד ודקדוק ההל
כה .שעי״ז רגיל ל בטל רצונותיו ותאוותיו .ו פפי לא גם יוכל לה תחבר עם ז ולתו.
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כב .ו ק טצינו אצל יעקב אבינו לפגי פ טירתו שאמר ל בניו הא ספו ואגידה לכם ו כר וכתב במדרש (בר״ר צח,ד)
נסת לקה ה ימנו שכינה אמר לב ניו שמא פירוד יש בניכם ,מיד פתחו ואמרו שמע ישראל ה׳ אלוקיגו ה׳ אחד,
כי פירוד הוא סיבה לסילוק שכינה .ויסוד זה מבואר בה רבה מקו פות .והוא סיבת חורבן בית שני וסילוק הש
כינה.
כג .ודיקא לשון הרבינו יונה שכתב ׳בגוף שאינו בעל מ ידות טובות׳ פירוש ב אחד שסטסח את גופו וגשמיותו
שבזה הוא מונע מעצמו את האפשרות לזכות בתורה ,ורק בא חד שהוא בעל מידות מתוקנות ,אז בזה הוא מ בטל
את ג ופו וגשמיותו ונעשה רוחני ומוכן ל קבל את התודה הק דושה.
כד .ונראה לבאר בדה הגם׳ ב חגיגה (ה-א) ממה שאמר מ לאך המוות לרב ביבי בר אביי ראיכא איגשי שמתים
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“5לל גדולבתורה
והנה כש האדם מיישר הליכ ותיו ו שואף ש תמיד יהיו דרכי חייו מוק דשים ל הכ לל,
אז כל מה שעושה גם לע צמו לה בר את גו פו ונ פשו הוא מתי יחס ג״כ אל מצ וות קדושה,
שעי״ז יטיב גם לר בים ,ש בטו בתו לע צמו הוא מ יטיב עם הרבים הצר יכים לו .אבל אם
הוא נהנה הנאה מן סוג המ וחר יות ,שאינן דר ושות ל הבר את ג ופו ונפ שו ,הנאה זו היא
נגד הקדושה ,שבזה הוא מ יטיב לע צמו לרגע ל פי דמ יונו ,ו לזו לתו אין שום תו עלת.

הוא את אפס יות הע וה״ז וה גשמ יות ,הוא חש קירבה וא הבה כלפי כל א חד ו אחד,
ו הוא מ הט עם ה נזכר כי אז בט לים ה מחי צות הגש מיות ,וניצבה האח דות והק ירבה
ה מוש רשת בנו ל כל יחיד וי חיד מכ לל יש ראל.
(!88950

י .התורה והמצוות מתקיימים רק כמישמתאחד עם כלל ישראל

וע פד״ז ענין מ צווה של פרי שות הוא ת מצית מ יסוד מ צות קדו שה ,ה ניכרת בפו על

וכ תב רבינו יונה ו ז״ל" :אם אין דרך ארץ אין תורה .ר״ל שצריך תח ילה לתקן את

ב דרכי ההנהגה של האדם ,א בל ב רעיון ו שאיפת ה רוח מת רח בת מ צוה זו גם על כל

ע צמ וב מד ות ו בזה ת שכון ה תורה עליו ,שאינה שוכנת ל עולם בגוף שאינו ב על מדוח
טוב ות .לא שי למוד ה תורה וא חר יקח לו המי דות ,כי זה אי אפשר .וזהו כענין שנאמר

מפ עליו ומ עשיו של ה אדם גם בינו לבין המק ום ,ובי חס זה מ תד מה עמן קדושה זו
ל קדו שת ה בורא ית׳ באיזה דמיון ק צת ,שכמו ש מעשה של הק ב״ה ב הבר יאה כ ולה
וכן ב כל רגע ורגע שהוא מקיים אח העו לם ,כל מ עשיו הם מ וקד שים ל טו בת זו לתו ,כן
רצונו ית׳ שיהיו מעשינו תמיד מוק דשים ל טו בת הכ לל ולא להנ את עצ מו.ע כ״ד.
ו לכך כדי לה גיע למ עלה הזו האמ ורה ,צריך ש האדם י פעל לב טל את רצ ונותיו
ו תאו ותיו כי ׳לת אווה יבקש נפ רד׳ ,וזה גורם לפי רוד ואי הר גשת הא חדו ת,כי נ שמת
ישראל חד היא ורק בגו פין הן מחו לק ים ,וכ כל ש מב טל הגוף מג ביר אור הנ שמה .וזהו
ממ צוות ק דושים תהיו שנ תרחק מה תענו גים ,שהם ה מחי צות הג שמ יות שמפ רידות בין
בנ״א ,ונ תקדש ב קדו שת ה נשמה ”.
והן הן ה דברים ש כתב ר׳ י רוחם וז ״ל :בענין הת חב רות אנשים זה לזה אנו רואים
דבר פ לא ,הנה יתכן שאדם עשה ל חב ירו טו בה גד ולה בנפ שו ,הצ ילו ממ וות ל חיים

( שפות כ -ד 0 ,׳נעשה ונ שמע׳ ,וכ מו שכ תבנו"( .יב ינו יונה אבות .ג יס דהיינו שהאדם צריך
לב טל רצו נותיו ואז הוא ראוי לק בל את התו רה ,כי התורה לא ניתנה ליח ידים ,אלא
לעם י שראל ,ורק כ שהוא מב טל עצמ יותו ונ עשה רוחני הרי הוא מת אחד ל כל עם
ישראל ,ו זהו הדרגה שה גיעו י שראל ק ודם מתן תורה ל דרגת ׳כאיש אחד ב לב אחד׳,
שדרגה זו הייתה הכר חית ל קב לת ה תורה כא מור ,ולזה ה גיעו רק ע״י שהק דימו נעשה
לנ שמע שזהו ב יטוי של בי טול ג מור של רצונו תיהם לרצון ה׳ ,ובזה נעשו ׳ אחד׳ לק בל
ה תורה מה׳ אחד י חיד ו מיו חד׳.
אך ל אידך גיסא נמי אם אין תורה אין דרך א ח שלהגיע ל שלימות במי דות ,זהו ע״י
לי מוד ה תורה הקד ושה שהיא מפרי שתו ו מקד שתו ו מרומ מתו ,ועי״ז הוא זוכה להגיע
ל שלי מות ,ו זהו ״אורייתא וי שראל וקו ב״ה  -חד" ”

ממש ,וב כ״ז אין מת הווה ב יניהם שום התק שרות והת דבק ות ,ואם אפי׳ יכיר את טו בתו
וירגיש את עצמו מח ויב לו אבל ד בוק בו אינו נ עשה ,וב ענייני ר וחנ יות אם אך יש ל הם

ומ כאן ניתן לה בין דברי הרמ ח״ל שכ ותב בעניין ההל יכה בדרכיו של ה קב״ה,
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כב .ו ק טצינו אצל יעקב אבינו לפגי פ טירתו שאמר ל בניו הא ספו ואגידה לכם ו כר וכתב במדרש (בר״ר צח,ד)
נסת לקה ה ימנו שכינה אמר לב ניו שמא פירוד יש בניכם ,מיד פתחו ואמרו שמע ישראל ה׳ אלוקיגו ה׳ אחד,
כי פירוד הוא סיבה לסילוק שכינה .ויסוד זה מבואר בה רבה מקו פות .והוא סיבת חורבן בית שני וסילוק הש
כינה.
כג .ודיקא לשון הרבינו יונה שכתב ׳בגוף שאינו בעל מ ידות טובות׳ פירוש ב אחד שסטסח את גופו וגשמיותו
שבזה הוא מונע מעצמו את האפשרות לזכות בתורה ,ורק בא חד שהוא בעל מידות מתוקנות ,אז בזה הוא מ בטל
את ג ופו וגשמיותו ונעשה רוחני ומוכן ל קבל את התודה הק דושה.
כד .ונראה לבאר בדה הגם׳ ב חגיגה (ה-א) ממה שאמר מ לאך המוות לרב ביבי בר אביי ראיכא איגשי שמתים
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3ל??דיל כתורה

קיא

והמהדח״ו הביא בשם האריד״ל (תה היה תנאי להצטרפותם לחבורתם הקדושה בלימוד התורה)

וז״ל ; קודם שאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת ,מפרשת העקידה ואילך ,צריך שיקבל
עליו מצות ואהבת לרעך כמוך ,ו יכ וון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו ,כי עי״ז
תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל ,ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי ,ובפרט
אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד ,צריך כאו״א ל כלול עצמו כאילו הוא איבר
אחד מן החברים שלו ,ובפרט אם יש לאדם ידיעה והשגה לדעת לכ וון לבחינת הנשמה
וכו׳ ואם יש איזה אחד מהם בצרה ,צריכים כולם לשחף עצמם בצערו ,או מחמת
חולי או בנים ח״ו ויתפללו עליו ,ו כן בכל תפילותיו וצ רכיו ודבריו ישתף חבירו עמו.
ומאוד הזהירני מורי ז״ל בענין אהבת החברים שלנו ,של חבורתינו

(שזנה׳ב בהקדמה,

והובא בסידורים קודם מה טובו אהליך)

וכן לעניין קיום המצוות האריך המהרח״ו בספר שערי קדושה מעלת המידות
הטובות ושהם יסוד ובסיס לקיום התורה ,וז״ל :ונמצא כי יותר צריך ליזהר ממידות
הרעות יותר מן קיום המצוות עשה ולא תעשה ,כי בהיותו בעל מדות טובות בנקל
יקיים כל המצוות( .ח״א שערב)
ואחד כל זה מתבארים היטיב דברי הגר״ח מווא לוזין ,בשם בגו וז״ל :והיה רגיל
להוכיח אותי על שראה שאינני משתתף בצערא דאחריני ,וכה היה דברו אלי תמיד,
שזה כל האדם לא לעצמו נברא ,רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכוחו לעשות.
(הובאו בהקדמה לספר נפש החיים)19

והדברים מבהילים ,אך זהו ממש ה׳כלל גדול בחודה׳ שאמר ר״ע כי זה כל האדם,
להתדבק במדוחיו ולהגיע למעלת ה׳אחד׳.

קודם הזמן שקצוב להם ,ומה שנשאר מהשנים שהיו קצובות להם ,אי איכא צודבא מרבנן דמעביר במיליה
(רש״י-מעביר על מדותיו) מוסיפנא להו ליה והוי חילופיה .והנה הרבדים מהבארים ע״ם האמור דאדם שמעביר
על מידותיו וגם הויצודבא מרבנן נעשה אדם ׳כללי׳ במבואר ,וע״ב יכול לזנוח ולקבל שנים של אתרים ולעמוד
במקומן.
כה .בהא דכתב בדוקא אחר פרשה העקידה שיכוון בל וה ,אפשר עי׳ם האמור שלהגיע לדרגה זו של אהבת הה'
בחם כאילו הם איבר אחד ממש כמש׳׳ב ,זהו רק אחד ביטול העצמיות שלו ורצונותיו ,וע״כ אחר ההתקשרות
לעקידה ,שעוקד עצמו ורצונותיו לקב״ה ,יש מקום לזה .עיין בזה.
כו .וכן מטו משמיה ׳שעיקר עמל של האדם צ חך להיות על עבירות שבין אדם להכירו בכל הדקדוקים׳ (בס״ס
נפש החיים החדש ,עץ החיים עה) .וכן שמעתי משמיה דהחזו״א שה׳שיעור יהודי׳ שיש בכל אדם הוא כפי
ה׳ביז אדם לחבירו׳ שבו .דו״ק (׳שיעור חזו״א׳)
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'4

535

מדו ולב

הרבשמואל כהןשליט״א  -ירושלים

שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,ואמרו רבותינו ז״ל ואהבת לרעך כמוך  -זה כלל גדול
בתורה ,שעל ירי השלום מקיימים ישראל אח התורה ,ואמרו רבותינו ז״ל שקול השלום
כנגד הכל" (אגרת התשובה לר״ית׳) ,ע״ש שהאריך במעלת השלום .ש״מ כדעת החינוך.

 -אהבה לרע ,בשלא מביר חברו באהבה

ולכאורה באופן הנ״ל שאין אדם שיודע מזה [ואי״ז רע בעצם ,אלא דאיהו ממאיס
אגפשיה] ,א״כ לא שייך כאן הטעם הנ״ל וש״ד.
ובספר אורחות צדיקים (בתחילת שער השטחה) כתב" :וי כוון בתפלתו בברכת אתה

א.חקירה מדרהמצוה  -אם הוידיןכנותןאוכמקבל.

חונן ו כו׳ על כל ישראל  -אוהביו ו שונאיו ,וכן בכל הברכות ,כי איך יתכן שיתפלל

נאמר בתורה בספר ויקרא "ואהבת לרעך כמוך אני ה׳" (יט ,ית) .ונסתפקתי בגדר

"רופא חולי" ושאר הברכות ,והוא לא חפץ שחבירו יתרפא או יתחכם .ועבור שזה

<עי׳

היצר הוא רגיל מאד בלבבות בני אדם ואק מרגיש בענק הזה ,לכן נכתב להזהיר יראי

רסב׳׳ס ,עכ״פ הוי במדה מה כמוך .וא״כ יל״ע באופן שלאדם עצמו כל זמן שלא ידע

השם להכק לבם לאלוקים בכונה שלימה אמיתית ,לשפוך נפשם נוכח פני ה׳ ,על כל

מפעולה מסוימת אין שום הפרעה ,אם היה יודע היה זה מפריע לו  -משום שרגיל

ישראל ,אוהביו ו שונאיו ,ובזה יתקיים ואהבת לרעך כמוך ,וטהר ידים יוסיף אומץ".

לחשוב עליו כדבר שלילי ,אך באמת&י^ז דבר שלילי בעצם ,וגם העושה לא היה נמנע

ולהלן מינה (בסוף השעח כתב עוד" :צריך אדם שלא לשמוח על דבר שהוא טוב לו

אם לא היה יודע .וא״כ יש לחקור האם שרי ליה לעשות זאת בלא לומר לו על כך -

ויש בו תקלה לאחרים ,כגק אדם שיש לו תבואה  -לא ישמח אם יהיה יוקר ורעב ,כי

וממילא לא יפריע לו ,דאי״ז רע בעצם ,א״ד כיון שהעושה יודע  -ונמעשה הוא שלילי

בשביל טובתו לא ישמח בתקלת העולם .גם לא ישמח במיתת אדם אע״פ שיהיה לו

בעיניו איכא בהו משום ואהבת לרעך כמוך .כלומר ,האם הוי דין ׳ברעך׳ [וכשאינו

ירושה ממנו או שאר טובות ,סוף דבר ,לא ישמח בתקלת שום אדם בשביל הנאתו,

יודע שפיר דמי] ,או דין ׳בכמוך׳ [והעושה יודע] .וגם אם הוי דין ב׳כמוך׳ יש לדון,

זה נאמר "ואהבת לרעך כמוך" .וירגיל אח לבו להיות שמח כשיש לאחרים טובות,

דעכ״פ גם לעושה לא היה איכפת שיעשו לו כן אם לא ידע מכך לעולם.

וביותר ישמח בראותו בני אדם המחזרק על המצוות לעשות רצון הבורא יתברך"

המצוה ,דהגה התורה הגדירה את המצווה בשיעור ׳כמוך׳ וגם אם אי״ו ממש

דוגמא לדבר ,למזוג מצלחת מרכזית אוכל בכף שהשתמש בה האדם באכילתו

(אורחות צדיקים שם).

ובפיו  -ללא רחיצה( ,באופן שאינוחולה וכח׳> ,דאם שאר המסובים לא ידעו מזה  -לא

הנה באופן שמתפלל על חבירו ,הרי חבירו כלל לא יודע שהלה התפלל עליו ,וגם

איכפת להם כלל מהנהגה זו ,אך כשיודעים מזה נמאס המאכל בעיני עצמם .האם שרי

כששמח בינו לבק עצמו על הצלחתו המיועדת במה שיש לו תבואה ,לכאורה לא

ליטול מצלחת זו בכף שהשתמש בה לאכילתו ,בלי שידעו מזה שאר המסובים ,או לא.

יודעים האחרים משמחתו כלל ,דומיא רמת לו אביו ,דאביו כבר לא יודע בשמחתו

והגם שבציור זה אי״ז כ״כ מנהג דרך ארץ (עי׳ נדרים מסס ,מ״מ יש לעיין באופן דומה

על מיתתו [ועכ״ם אי״ז "כמוך"] ,ואפ״ה כתב דאיכא בזה משום מצות ואהבת לרעך

כשנכנס זבוב וכדו׳ לכוס השתיה ,ואם הציבור ידע מזה  -ימנעו מלשתות ,אך אם לא

כמוך ,אע״פ שלא משיג בזה אהבת שום אדם ,דמי יודע אם זה כיק בתפלתו עליו או

ידעו  -לא ,האם כשהוציא את הזבוב משם מצי להביא את משקה זה לאדם שלא יודע

לא ,או אם זה ישמח במותו או לא ,וכל כיו״ב .ודלא כספר החינוך.

מזה ,ולא להודיעו ,א״ד כיון שאם היה יודע היה נמנע [כשם שגם המוציא את הזבוב
שיודע  -נמנע] אע״פ שאי״ז מהדין ,מ״מ איתא בזה משום ואהבת לרעך כמוך.

ב.לדזסוץבטובתחברוגם בלא ידיעתו

וכן נראה מדברי רבינו ,הכהן הגדול בעל משנ״ב ,בספרו אהבת חסד (ת״ג פ״ח אות ה

שכתב  :״עוד יש בעניני החסד שתלוי בדבור כמה דברים ,היינו -שיתפלל על החולה
שירפאו ה׳ ,שזהו הכל בכלל ביקור חולים ,דהוא גמילות חסדים וכו׳ ,והוא הדק צעד
אחר שיש לאדם שהוא בתוך צרה ומצוקה ,ו אפילו אם אותו פלוני בעצמו אינו יודע

הנה החינוך כתב :שורש מצוה זו ידוע ,כי כמו שיעשה בחבירו ,כן יעשה חבירו

מזה ,וכענק שמצינו שאברהם התפלל על אנשי סרום שלא יהפכו ,וכ״ש על ישראל".

בו ,ובזה יהיה שלום בן הבריות (מעוה יסג> .וראה גם באגרת התשובה לר׳ יונה שכתב:

[וכיו״ב כתב בפניני ים שבסוף ספר אפיקי ים (אוח  ].>:אלא שיש לחלק ,דבזה בסופו

"וחייב אדם לדרוש טוב לעמו וחבריו בכל הדברים שהוא אוהב ודורש טוב לנפשו

של דבר תגיע רעה [או טוב מחמת תפילתו] לחבירו ,וכשהיא תגיע יצטער או ישמח
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הרבשמואל כהןשליט״א  -ירושלים

שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,ואמרו רבותינו ז״ל ואהבת לרעך כמוך  -זה כלל גדול
בתורה ,שעל ירי השלום מקיימים ישראל אח התורה ,ואמרו רבותינו ז״ל שקול השלום
כנגד הכל" (אגרת התשובה לר״ית׳) ,ע״ש שהאריך במעלת השלום .ש״מ כדעת החינוך.

 -אהבה לרע ,בשלא מביר חברו באהבה

ולכאורה באופן הנ״ל שאין אדם שיודע מזה [ואי״ז רע בעצם ,אלא דאיהו ממאיס
אגפשיה] ,א״כ לא שייך כאן הטעם הנ״ל וש״ד.
ובספר אורחות צדיקים (בתחילת שער השטחה) כתב" :וי כוון בתפלתו בברכת אתה

א.חקירה מדרהמצוה  -אם הוידיןכנותןאוכמקבל.

חונן ו כו׳ על כל ישראל  -אוהביו ו שונאיו ,וכן בכל הברכות ,כי איך יתכן שיתפלל

נאמר בתורה בספר ויקרא "ואהבת לרעך כמוך אני ה׳" (יט ,ית) .ונסתפקתי בגדר

"רופא חולי" ושאר הברכות ,והוא לא חפץ שחבירו יתרפא או יתחכם .ועבור שזה

<עי׳

היצר הוא רגיל מאד בלבבות בני אדם ואק מרגיש בענק הזה ,לכן נכתב להזהיר יראי

רסב׳׳ס ,עכ״פ הוי במדה מה כמוך .וא״כ יל״ע באופן שלאדם עצמו כל זמן שלא ידע

השם להכק לבם לאלוקים בכונה שלימה אמיתית ,לשפוך נפשם נוכח פני ה׳ ,על כל

מפעולה מסוימת אין שום הפרעה ,אם היה יודע היה זה מפריע לו  -משום שרגיל

ישראל ,אוהביו ו שונאיו ,ובזה יתקיים ואהבת לרעך כמוך ,וטהר ידים יוסיף אומץ".

לחשוב עליו כדבר שלילי ,אך באמת&י^ז דבר שלילי בעצם ,וגם העושה לא היה נמנע

ולהלן מינה (בסוף השעח כתב עוד" :צריך אדם שלא לשמוח על דבר שהוא טוב לו

אם לא היה יודע .וא״כ יש לחקור האם שרי ליה לעשות זאת בלא לומר לו על כך -

ויש בו תקלה לאחרים ,כגק אדם שיש לו תבואה  -לא ישמח אם יהיה יוקר ורעב ,כי

וממילא לא יפריע לו ,דאי״ז רע בעצם ,א״ד כיון שהעושה יודע  -ונמעשה הוא שלילי

בשביל טובתו לא ישמח בתקלת העולם .גם לא ישמח במיתת אדם אע״פ שיהיה לו

בעיניו איכא בהו משום ואהבת לרעך כמוך .כלומר ,האם הוי דין ׳ברעך׳ [וכשאינו

ירושה ממנו או שאר טובות ,סוף דבר ,לא ישמח בתקלת שום אדם בשביל הנאתו,

יודע שפיר דמי] ,או דין ׳בכמוך׳ [והעושה יודע] .וגם אם הוי דין ב׳כמוך׳ יש לדון,

זה נאמר "ואהבת לרעך כמוך" .וירגיל אח לבו להיות שמח כשיש לאחרים טובות,

דעכ״פ גם לעושה לא היה איכפת שיעשו לו כן אם לא ידע מכך לעולם.

וביותר ישמח בראותו בני אדם המחזרק על המצוות לעשות רצון הבורא יתברך"

המצוה ,דהגה התורה הגדירה את המצווה בשיעור ׳כמוך׳ וגם אם אי״ו ממש

דוגמא לדבר ,למזוג מצלחת מרכזית אוכל בכף שהשתמש בה האדם באכילתו

(אורחות צדיקים שם).

ובפיו  -ללא רחיצה( ,באופן שאינוחולה וכח׳> ,דאם שאר המסובים לא ידעו מזה  -לא

הנה באופן שמתפלל על חבירו ,הרי חבירו כלל לא יודע שהלה התפלל עליו ,וגם

איכפת להם כלל מהנהגה זו ,אך כשיודעים מזה נמאס המאכל בעיני עצמם .האם שרי

כששמח בינו לבק עצמו על הצלחתו המיועדת במה שיש לו תבואה ,לכאורה לא

ליטול מצלחת זו בכף שהשתמש בה לאכילתו ,בלי שידעו מזה שאר המסובים ,או לא.

יודעים האחרים משמחתו כלל ,דומיא רמת לו אביו ,דאביו כבר לא יודע בשמחתו

והגם שבציור זה אי״ז כ״כ מנהג דרך ארץ (עי׳ נדרים מסס ,מ״מ יש לעיין באופן דומה

על מיתתו [ועכ״ם אי״ז "כמוך"] ,ואפ״ה כתב דאיכא בזה משום מצות ואהבת לרעך

כשנכנס זבוב וכדו׳ לכוס השתיה ,ואם הציבור ידע מזה  -ימנעו מלשתות ,אך אם לא

כמוך ,אע״פ שלא משיג בזה אהבת שום אדם ,דמי יודע אם זה כיק בתפלתו עליו או

ידעו  -לא ,האם כשהוציא את הזבוב משם מצי להביא את משקה זה לאדם שלא יודע

לא ,או אם זה ישמח במותו או לא ,וכל כיו״ב .ודלא כספר החינוך.

מזה ,ולא להודיעו ,א״ד כיון שאם היה יודע היה נמנע [כשם שגם המוציא את הזבוב
שיודע  -נמנע] אע״פ שאי״ז מהדין ,מ״מ איתא בזה משום ואהבת לרעך כמוך.

ב.לדזסוץבטובתחברוגם בלא ידיעתו

וכן נראה מדברי רבינו ,הכהן הגדול בעל משנ״ב ,בספרו אהבת חסד (ת״ג פ״ח אות ה

שכתב  :״עוד יש בעניני החסד שתלוי בדבור כמה דברים ,היינו -שיתפלל על החולה
שירפאו ה׳ ,שזהו הכל בכלל ביקור חולים ,דהוא גמילות חסדים וכו׳ ,והוא הדק צעד
אחר שיש לאדם שהוא בתוך צרה ומצוקה ,ו אפילו אם אותו פלוני בעצמו אינו יודע

הנה החינוך כתב :שורש מצוה זו ידוע ,כי כמו שיעשה בחבירו ,כן יעשה חבירו

מזה ,וכענק שמצינו שאברהם התפלל על אנשי סרום שלא יהפכו ,וכ״ש על ישראל".

בו ,ובזה יהיה שלום בן הבריות (מעוה יסג> .וראה גם באגרת התשובה לר׳ יונה שכתב:

[וכיו״ב כתב בפניני ים שבסוף ספר אפיקי ים (אוח  ].>:אלא שיש לחלק ,דבזה בסופו

"וחייב אדם לדרוש טוב לעמו וחבריו בכל הדברים שהוא אוהב ודורש טוב לנפשו

של דבר תגיע רעה [או טוב מחמת תפילתו] לחבירו ,וכשהיא תגיע יצטער או ישמח
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טח ולכ

ב ה  -די דע מזה ,אך בנ ד״ד !וב מש״כ ב אור חות צדיקים] לא יגיע מזה שום ת וע לת או
חיזק לח בי רו ו מ״ ל( .וע׳ חיטב בספרו חפץחיים עשיןב׳ ,ובכללח•0 ,

?.טי

—ו רגע ,לא כ לל נמי מ צות וא הבת לר עך כ מוך ו מצ ות בצדק ת שפוט! .ואולי החינוך
ל טעמיה שלא כתב (במעוה דמג) ש איכא קיום למ צוה זו במח שבה]".
אך על פי ה אמור נ מצא ,ד אין הרב יסוד ושו ה״ע יחידאה בזה  -אלא איכא ב סברתו

גאהבתרעמצווהשקיומה ככלרגע ורגע

ב חד מקמאי  -ב על ה אור חות צ דיקים .ומה שהקשה מדברי ה חינוך לק״מ ,ת תב אר

ובא מת שגם מד ברי ספר יסוד וש ורש ה עבו דה נראה ב הדיא שגם כ שלא תגיע
ל חב ירו כל תוע לת מהמח שבה ע ליו לטו בה ,איכא בזה משום מצ ות ו אה בת לר עך

ב הדיא (בריש דכרינו> דה חיגוך פ ליג בג דר המצוה וכ נ״ל ,ושפיר צידד דאזלי לט עמייהו.

כ מוך .דע ״ש שכ תב כד ברי ה אור חות צדיקים ה נ״ל ,והוסיף ש מצוה זו אדם יכ ול לקיים

ד.תהיומנבדיןזהאתזה

ב כל עת וב כל שעה וב כל רגע ,ב מח שבה ו במ עש ה ,כי צד? אם עו שה ל רע הו איזה
טובה ב פו על  -הוא מקיים מצ ות עשה של ו אה בת וג ר בפ וע ל ,ואם ר ואה או שו מע על
חב ירו איזה טובה ,ו הוא שש ו שמח ב לב שלם מ מש  -כ אלו בא לו אותה ה טובה  -הרי
קיים מצ וה זו של ו אה בת במ חש בה ,ו כן ח״ו לה פך רח״ל ,נ מצא דמ צוה זו י כול אדם
לקיים ב כל עת שת בוא לי דו ,אפ ילו הוא ב מר חץ או במקום שאינו נקי ,ד יכ ול האדם
לע שות על דע תו ל שמ וח בטו בת חב ירו  -הן ב ח ול הן ב שבת ו כר (יסוש״ה .שער א ,ז -ח)

ע ש״ב.
ושם (בפ״ח> הוסיף שם לב אר ,ד כשאדם שמח ב טו בת השני או ל היפך מ צט ער ב צע רו

ובא מת שכן מב ואר ע וד ,בד ברי ב על יסוד ושו ה״ע עצ מו שכתב לקמן מינה" :והוא
מ צות עשה של וא הבת ל רעך כ מוך ,ו מצ ות ל״ת של לא תשנא אח אחיך ב לב בך ,ומ צות
עשה של בצ דק ת שפוט את ע מיתך ,ואם שיער בנפ שו שלא היה נזהר בהם כל כך ,תשית
עצ ות בנפ שו ,י גון ב לב בו יומם ולי לה מאין הפו גות ,כמה וכמה אלפים ורב בות עשה
ולא ת עשה הנ״ל חלף וע בר ע ליהם ב כל שנה ושנה מימי חייו ,כי אלו עוברים עליהם
ב כל עת וב כל ר גע ,כי הם מצו ות שתלויים במ חש בתו של אדם ,כ מו יחוד האל י תברך
שמו וית עלה וכ רו לע ד" (שער י פרק כ> .הרי ש השוה מצרה זו ל מצו ות התמידיות כנ״ל.
ודאה ע וד לו שכתב" ,ובב רכה זו י תפ לל על הח ולה ,רח״ל ,הן אם יהיה איזה ח ולה
מבני ב יתו ,ר ח״ל ,הן אם יהיה על איזה חולאים אחרים הנודעים לו בעיר ,רח״ל ,ואף

 גם הקב״ה מ שתתף בש מחה או בצ עד זה (רחשים -רעך )-ע ש״ב .ומ״מ מ מו צא דב ריונ שמע ,דהוי דין ש בל ב ,ש על האדם ל חש וב טוב על חב ירו גם אם אין חב ירו יו דע

שלא ב קשו מ מנו יבקש רחמים ע ליו ויקיים בזה מ״ע מן התורה  -ו אהבת ל רעך כ מוך"

מזה כ לל ו עיקר .ו כן יצ טער בצ ער חב ירו אע״ם שאין חב ירו יו דע מזה ,וכ מו ש הש ווה

(שעדה פ״ד) .וע וד לו ל עיל מיניה כ תב בשם האר״י" :וקודם התחלת התפלה יזהר האדם

ו תלה זו במ צו ות בצ דק ת שפוט את ע מיתך .וזה מורה כ דברי ה אור חות צדיקים הנ״ל.

מ אוד לק בל על עצ מו מ צות עשה של וא הבת לר עך כמוך ,ויכניס אהבה עצ ומה בל בו

נ מצא א״כ דהחקירה הני צבת בריש דב רינו מי תלא תלי בפ לוג חת הח ינוך וה אור חות

לא הוב כ״א מי שראל כ גו פו וכ נפ שו כדי ש תעלה תפ לתו כל ולה מכ ולם" (שערג ס״י).

צדיקים אשר נ גרר אח ריו בספר יסוד ושו רש ה עבו דה כנ״ל .ד לחי נוך הוי דין "ב רעך"

והגם ש בב׳ המ קורות ה אחרונים אי״ז מו כרח לו מר ד הווי דין ׳בכ מוך׳ ,ד באמת חב ירו

ול או רח ות צדיקים הוי דין ב כמ וך !דגם ב לי שיהיה ידיעה ל רע הו  -ב שר ודם ,מ״מ

נפ על מתפ לתו ,וכ נ״ל בד ברי הרב א הבת חסד ,מ״מ ב התג לות ל נו דבריו הקודמים

הא איכא ידיעה ל קב״ה דנח שב להא בר עהו .ו נמ צא ד הכל בכ לל כ מוך  -דגם כש הוא

ו ככל הנ״ל  -דאין ג דר מצוה זו  -רק ב כדי שיגיע ט וב לחב ירו ויקיים ׳לרעך׳ ,אלא גם

ל בד ,יש לו יחס לקב ״ה].

בהד גשה ע צמ ית דידיה הווי מ צוה  -ו כנ״ל ,דגם אם אין חבירו ו מרגיש ,מ״מ הקב״ה

ו הלום מצ אתי לג רי״ח סופר שליט״א ב ספרו כנסת יעקב (עט׳ ח> שכ תב ע ״ד הרב
יסור ושו רש ה עבו דה ב האי לי שנא, :והנה כמה וכ מה ה לכתא גבי דתא איכא ל מש מע

(שג״כ נקרא רעך וכדלקמן) י ודע ,ורו צה ש נח בב את בניו.
ו כן מ שמע קצת מ דברי תנא ד בי א ליהו ר בה" :אמר הקב״ה לישראל ,ב ני! איני

מדב רות ק דשו של ר בינו זיע״א ,ח רא ,ד מצ ות ו אה בת לר עך כמ וך א פשר לקיים

מב קש א לא שתהיו א והבים זא״ז ,ות היו מ בב דין ז א״ו ותהיו יראים זה מזה" (חד״אסוף

ב מח שבה ג רידא ,ול פי שעה לא ראיתי מפו רש כן בד ברי רבו תינו ה ראשונים ז״ל ,עי׳

פכ״ו) ע״ש( .וכ״הכנס״ח סלאג׳י מע׳ אותא׳ ס״ק מכן .ול כאו רה אם א והב את ח בירו  -הדי גם
מכב דו ,ומ הו הצ ורך ל כפ ול שתהיו או הבים ,וש תהיו מ כבדים .אלא ש״מ דאהבה היא

לרמב״ם וכ ד ,וב ספר ה חינוך (ימג> ,הנ״ל ,וכ ד ,א בל מד ברי הג און מבי״ט בס פרו אגרת
דרך ה׳ (שער בריש ס״א) מת באר ד סובר כד בינו .ו תו שמ עינן מ דברי ר בינו ז״ל  -שמ צות
וא הבת לר עך ו בצ דק ת שפוט נוה גות ב כל עת וב כל ר גע ממש ,וקשה לי ד א״ב מד וע

זזנ״ל) ,דעכ ״פ ל קב״ה יש מזה נ תת רו ח .כנ״ל .ויש מזה פו על יו צא  -ש יכבד את חכ ירו

ב על הח ינוך ז״ל שכ תב בה קדמת ספרו את אותם ה מצ וות שא פשר לקיים ב כל דגע

ב מע שיו ו כד ר! .ו עוד ,דעכ״ס האדם מתקן את מ דות עצ מו בזה כ מש״ב הגר״י סרגא

גם כ לפי האדם עצ מו ,וגם ב לי יד יעת זו לתו צריך לא הוב אח חב ירו (כמש״ב כיסוש״ה
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ב ה  -די דע מזה ,אך בנ ד״ד !וב מש״כ ב אור חות צדיקים] לא יגיע מזה שום ת וע לת או
חיזק לח בי רו ו מ״ ל( .וע׳ חיטב בספרו חפץחיים עשיןב׳ ,ובכללח•0 ,

?.טי

—ו רגע ,לא כ לל נמי מ צות וא הבת לר עך כ מוך ו מצ ות בצדק ת שפוט! .ואולי החינוך
ל טעמיה שלא כתב (במעוה דמג) ש איכא קיום למ צוה זו במח שבה]".
אך על פי ה אמור נ מצא ,ד אין הרב יסוד ושו ה״ע יחידאה בזה  -אלא איכא ב סברתו

גאהבתרעמצווהשקיומה ככלרגע ורגע

ב חד מקמאי  -ב על ה אור חות צ דיקים .ומה שהקשה מדברי ה חינוך לק״מ ,ת תב אר

ובא מת שגם מד ברי ספר יסוד וש ורש ה עבו דה נראה ב הדיא שגם כ שלא תגיע
ל חב ירו כל תוע לת מהמח שבה ע ליו לטו בה ,איכא בזה משום מצ ות ו אה בת לר עך

ב הדיא (בריש דכרינו> דה חיגוך פ ליג בג דר המצוה וכ נ״ל ,ושפיר צידד דאזלי לט עמייהו.

כ מוך .דע ״ש שכ תב כד ברי ה אור חות צדיקים ה נ״ל ,והוסיף ש מצוה זו אדם יכ ול לקיים

ד.תהיומנבדיןזהאתזה

ב כל עת וב כל שעה וב כל רגע ,ב מח שבה ו במ עש ה ,כי צד? אם עו שה ל רע הו איזה
טובה ב פו על  -הוא מקיים מצ ות עשה של ו אה בת וג ר בפ וע ל ,ואם ר ואה או שו מע על
חב ירו איזה טובה ,ו הוא שש ו שמח ב לב שלם מ מש  -כ אלו בא לו אותה ה טובה  -הרי
קיים מצ וה זו של ו אה בת במ חש בה ,ו כן ח״ו לה פך רח״ל ,נ מצא דמ צוה זו י כול אדם
לקיים ב כל עת שת בוא לי דו ,אפ ילו הוא ב מר חץ או במקום שאינו נקי ,ד יכ ול האדם
לע שות על דע תו ל שמ וח בטו בת חב ירו  -הן ב ח ול הן ב שבת ו כר (יסוש״ה .שער א ,ז -ח)

ע ש״ב.
ושם (בפ״ח> הוסיף שם לב אר ,ד כשאדם שמח ב טו בת השני או ל היפך מ צט ער ב צע רו

ובא מת שכן מב ואר ע וד ,בד ברי ב על יסוד ושו ה״ע עצ מו שכתב לקמן מינה" :והוא
מ צות עשה של וא הבת ל רעך כ מוך ,ו מצ ות ל״ת של לא תשנא אח אחיך ב לב בך ,ומ צות
עשה של בצ דק ת שפוט את ע מיתך ,ואם שיער בנפ שו שלא היה נזהר בהם כל כך ,תשית
עצ ות בנפ שו ,י גון ב לב בו יומם ולי לה מאין הפו גות ,כמה וכמה אלפים ורב בות עשה
ולא ת עשה הנ״ל חלף וע בר ע ליהם ב כל שנה ושנה מימי חייו ,כי אלו עוברים עליהם
ב כל עת וב כל ר גע ,כי הם מצו ות שתלויים במ חש בתו של אדם ,כ מו יחוד האל י תברך
שמו וית עלה וכ רו לע ד" (שער י פרק כ> .הרי ש השוה מצרה זו ל מצו ות התמידיות כנ״ל.
ודאה ע וד לו שכתב" ,ובב רכה זו י תפ לל על הח ולה ,רח״ל ,הן אם יהיה איזה ח ולה
מבני ב יתו ,ר ח״ל ,הן אם יהיה על איזה חולאים אחרים הנודעים לו בעיר ,רח״ל ,ואף

 גם הקב״ה מ שתתף בש מחה או בצ עד זה (רחשים -רעך )-ע ש״ב .ומ״מ מ מו צא דב ריונ שמע ,דהוי דין ש בל ב ,ש על האדם ל חש וב טוב על חב ירו גם אם אין חב ירו יו דע

שלא ב קשו מ מנו יבקש רחמים ע ליו ויקיים בזה מ״ע מן התורה  -ו אהבת ל רעך כ מוך"

מזה כ לל ו עיקר .ו כן יצ טער בצ ער חב ירו אע״ם שאין חב ירו יו דע מזה ,וכ מו ש הש ווה

(שעדה פ״ד) .וע וד לו ל עיל מיניה כ תב בשם האר״י" :וקודם התחלת התפלה יזהר האדם

ו תלה זו במ צו ות בצ דק ת שפוט את ע מיתך .וזה מורה כ דברי ה אור חות צדיקים הנ״ל.

מ אוד לק בל על עצ מו מ צות עשה של וא הבת לר עך כמוך ,ויכניס אהבה עצ ומה בל בו

נ מצא א״כ דהחקירה הני צבת בריש דב רינו מי תלא תלי בפ לוג חת הח ינוך וה אור חות

לא הוב כ״א מי שראל כ גו פו וכ נפ שו כדי ש תעלה תפ לתו כל ולה מכ ולם" (שערג ס״י).

צדיקים אשר נ גרר אח ריו בספר יסוד ושו רש ה עבו דה כנ״ל .ד לחי נוך הוי דין "ב רעך"

והגם ש בב׳ המ קורות ה אחרונים אי״ז מו כרח לו מר ד הווי דין ׳בכ מוך׳ ,ד באמת חב ירו

ול או רח ות צדיקים הוי דין ב כמ וך !דגם ב לי שיהיה ידיעה ל רע הו  -ב שר ודם ,מ״מ

נפ על מתפ לתו ,וכ נ״ל בד ברי הרב א הבת חסד ,מ״מ ב התג לות ל נו דבריו הקודמים

הא איכא ידיעה ל קב״ה דנח שב להא בר עהו .ו נמ צא ד הכל בכ לל כ מוך  -דגם כש הוא

ו ככל הנ״ל  -דאין ג דר מצוה זו  -רק ב כדי שיגיע ט וב לחב ירו ויקיים ׳לרעך׳ ,אלא גם

ל בד ,יש לו יחס לקב ״ה].

בהד גשה ע צמ ית דידיה הווי מ צוה  -ו כנ״ל ,דגם אם אין חבירו ו מרגיש ,מ״מ הקב״ה

ו הלום מצ אתי לג רי״ח סופר שליט״א ב ספרו כנסת יעקב (עט׳ ח> שכ תב ע ״ד הרב
יסור ושו רש ה עבו דה ב האי לי שנא, :והנה כמה וכ מה ה לכתא גבי דתא איכא ל מש מע

(שג״כ נקרא רעך וכדלקמן) י ודע ,ורו צה ש נח בב את בניו.
ו כן מ שמע קצת מ דברי תנא ד בי א ליהו ר בה" :אמר הקב״ה לישראל ,ב ני! איני

מדב רות ק דשו של ר בינו זיע״א ,ח רא ,ד מצ ות ו אה בת לר עך כמ וך א פשר לקיים

מב קש א לא שתהיו א והבים זא״ז ,ות היו מ בב דין ז א״ו ותהיו יראים זה מזה" (חד״אסוף

ב מח שבה ג רידא ,ול פי שעה לא ראיתי מפו רש כן בד ברי רבו תינו ה ראשונים ז״ל ,עי׳

פכ״ו) ע״ש( .וכ״הכנס״ח סלאג׳י מע׳ אותא׳ ס״ק מכן .ול כאו רה אם א והב את ח בירו  -הדי גם
מכב דו ,ומ הו הצ ורך ל כפ ול שתהיו או הבים ,וש תהיו מ כבדים .אלא ש״מ דאהבה היא

לרמב״ם וכ ד ,וב ספר ה חינוך (ימג> ,הנ״ל ,וכ ד ,א בל מד ברי הג און מבי״ט בס פרו אגרת
דרך ה׳ (שער בריש ס״א) מת באר ד סובר כד בינו .ו תו שמ עינן מ דברי ר בינו ז״ל  -שמ צות
וא הבת לר עך ו בצ דק ת שפוט נוה גות ב כל עת וב כל ר גע ממש ,וקשה לי ד א״ב מד וע

זזנ״ל) ,דעכ ״פ ל קב״ה יש מזה נ תת רו ח .כנ״ל .ויש מזה פו על יו צא  -ש יכבד את חכ ירו

ב על הח ינוך ז״ל שכ תב בה קדמת ספרו את אותם ה מצ וות שא פשר לקיים ב כל דגע

ב מע שיו ו כד ר! .ו עוד ,דעכ״ס האדם מתקן את מ דות עצ מו בזה כ מש״ב הגר״י סרגא

גם כ לפי האדם עצ מו ,וגם ב לי יד יעת זו לתו צריך לא הוב אח חב ירו (כמש״ב כיסוש״ה
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בעיונים למסילת ישרים (םי״א עט׳ ק מדט״ח)] .ושו״ר שגם בספר תומר ד בורה (פ״א)
במרת "לשארית נחלתו" מתבאר כיסושה״ע ,וע״ש בטעם הדבר .וגם בספר בתו רתו
יהגה (ח״ 3עט׳ קצט) ליקט הרבה ספרים ש כתבו כעי״ז .ע״ש( .ולאהזכיר מכל הנ״ל).

יונה במ סכת א בות ו בש ער ״ת כ צד ב׳ ע ״ש .וע ״פ דר כינו הדברים כפ תור ופ רח .דכ בר
הב אנו את ד ברי ר״י בא גרת ה תש ובה ש כתב כח ינוך ע ״ש ,ו נמ צא א״כ ד אזיל לט עמיה.
ויש ל הוסיף עו ד ,דיסוד ו שו רש ה עבו דה כ תב שאפילו הוא ב מר חץ או במקום שאינו

ה .דעלך מי לחבריך לא תעביד
ו שוב בינותי דהדברים מגיעים למה דאיחא בגמרא בשבת :״אמר הלל  -ד עלך
סני ל חברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ,ואידך פירושה הוא זיל גמור" (שבה
לא .}.ופירש רש״י :״דעלך סני ל חברך לא תעביד  -ריעך וריע אביך אל ת עזוב (טשלי
בס זה הקב״ה ,אל ת עבור על דבריו ,שהרי עליך שנאוי שי עבור חבירך על דבריך .ל״א
 חבירך ממש ,כ גון גזלה גנבה נאוף ו רוב המצוות" .הא קמן דנחית רש״י להסתפקהאם הוי דין באדם כלפי ן עצ מו]  -הקב״ה ,או כלפי חבירו .והיותר נראה דגם ל צד
קמא ב דבריו אינו אלא כלפי מצ ווח שב״א למקום (ואי״ז ענין לנו״ד שהד אהבהלחבירו ע״ל).

וצא וראה במהרש״א שם שהקשה " -כיון ש ^ ^ ן ל ומר לו את מצות ואהבת ל רעך
כמוך ,מ״ט אמר לו זו בל שון שלילה ,ד עלך סני וכ ד ,הרי התרגום של לשק הקרא -
ותרחמי ל חברך כוותך .וי״ל ד משמע ליה דקרא לא איירי אלא בכה״ג בל״ת דגבי לא
תקום ולא תטור כתיב ,ו עליה קאי ואהבת לרעך ו גד ,שלא תעשה לו רעה מכל רסני לך
ו כד ,אבל לגבי ל עשות לו טובה לא קאמר ואהבת ל רעך כ מוך ,כדאמרינן חייך קודמק
לחיי אחיך״ .הא קמן דאין עיקר כוונת מצוה זו  -לא הוב ,אלא שלא ל שנוא .ול פ״ז
בנידון דידן  -דאי״ז שנאה אלא ׳אי אהבה׳ גדולה ,ל כאורה שפיר דמי.
אמנם ברמב״ן (כאן) מתבאר שהוי מצוה לא הוב ו לח פוץ ב הטבת החבר נוזה מוכרח
ממה שלא יקנא! וכן מצאתי כעת בפרי מגדים <א״א סי׳ קני) שעשה בזה מ חלוקת בין
המהרש״א לרמב״ם .ו לפ״ז עדיין יש מקום לומר שבנד״ד לאו שפיר עביד ל דעת
הרמב״ם .ו אכן ז״ל הרמב״ם בסה״מ" :היא ש צונו לא הוב קצתנו את קצתנו ושתהיה
אהבתו וח מלתו ל אחיו כ אהבתו וח מלתו לעצ מו ,במ מונו ,ו בגו פו ,ו בכל מה שירצה
שיהיה ב רשותו אם ירצה אותו ארצה אני אותו ,וכל מה שארצה ל עצמי ארצה לו
כמוהו ,והוא א ומרו יתעלה  -ואהבת לרעך כמוך״ <עשה רו) .והנה כפל ל שונו  -׳אם׳
ירצה ו כד ,מורה קצת שגם אם חבירו אינו יודע ,מ״מ הוי דין באדם כלפי ע צמו( ,וע״ע

נקי יו כל לקיים את מצ ות וא הבת ו כו׳ במ חש בה ,וראה ב ספר ראשית חכמה (שער היראה

פט״ו אות טס ש הביא מר בינו יונה ב ספר היראה ,שכ שהוא ב בית הכסא ירגיל עצ מו
בח שב ונו ת .עי״ש - .ו מש מע שם שח יפש ד בר המו עיל י ותר שי וכל לע שות ב מקום
ז הדו לא י עץ ל עש ות כיסו ש״ה .וב מד רש דברים רבה (פ״ח״ס איתא ,א מרו ל שמ ואל הרי
אתה א סטרו לוגי! ו גד ול בתו רה ,אמר להם ,לא הייתי מ ביט באס טרו לוגין אלא ב שעה
שהייתי פנוי מן ה תורה ,אימתי ,כשהייתי נכנס ל בית ה מים] .ש״מ כ משנ״ת ד לא ס״ל
כוו תיה בג דר המ צוה ,ו כשם ש״ה חינוך" לא מנה זאת כ מצ וה תמידית [ונת באר ש אזיל
ל טעמ יה] ,ה׳׳נ חזינן בד עת ר״י (וע״עבקונטרסהג״ל בהמשך דבריו ,ובמה שצייןהגר״א דסלר זצק״ל

<בשער״ח שהוציא עט׳ פח) ,בד עת ר׳ יונה .וע וד בקונטרס ה נ״ל (עם׳ ד׳) ,ב דעת ה ח״ח).
[ו אפ שר לב אר איפכא  -דאי הוי משום דע לך סני ו כו׳ ,גם לו דבר זה שנאוי ,אך אי הוי
משום וא הבת ו כו׳ אין בזה הוספת א הבה] .ויש ל פל פל וא כ״מ( .וע״ע במסילת ישתם עם
_

עיונים לגר״י סתא זצ״ל פי״א עמ׳ ק׳ בגדמ״ח).

ואהבת לרעך כמוך אניה׳
ו אחר הו דיע ה׳ או תנו את כל זאת  -מה נפ לא סיום הפסוק ״אני ה׳״  -דמה טעם
ת אהב את חב ריך כ מוך  -אע״פ ש אינו יו דע מזה  -וכנ ״ל מ אור ח״צ ויסו שוה״ע,
משום אני ה׳  -דגם אני ר עך שח פץ שתהיו מ כבדים זא״ז כ פשנ״ת( .וע׳ בילקוט מעם לועז
ד״ה ועוד טעם ,ודו״ק).
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בעיונים למסילת ישרים (םי״א עט׳ ק מדט״ח)] .ושו״ר שגם בספר תומר ד בורה (פ״א)
במרת "לשארית נחלתו" מתבאר כיסושה״ע ,וע״ש בטעם הדבר .וגם בספר בתו רתו
יהגה (ח״ 3עט׳ קצט) ליקט הרבה ספרים ש כתבו כעי״ז .ע״ש( .ולאהזכיר מכל הנ״ל).

יונה במ סכת א בות ו בש ער ״ת כ צד ב׳ ע ״ש .וע ״פ דר כינו הדברים כפ תור ופ רח .דכ בר
הב אנו את ד ברי ר״י בא גרת ה תש ובה ש כתב כח ינוך ע ״ש ,ו נמ צא א״כ ד אזיל לט עמיה.
ויש ל הוסיף עו ד ,דיסוד ו שו רש ה עבו דה כ תב שאפילו הוא ב מר חץ או במקום שאינו

ה .דעלך מי לחבריך לא תעביד
ו שוב בינותי דהדברים מגיעים למה דאיחא בגמרא בשבת :״אמר הלל  -ד עלך
סני ל חברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ,ואידך פירושה הוא זיל גמור" (שבה
לא .}.ופירש רש״י :״דעלך סני ל חברך לא תעביד  -ריעך וריע אביך אל ת עזוב (טשלי
בס זה הקב״ה ,אל ת עבור על דבריו ,שהרי עליך שנאוי שי עבור חבירך על דבריך .ל״א
 חבירך ממש ,כ גון גזלה גנבה נאוף ו רוב המצוות" .הא קמן דנחית רש״י להסתפקהאם הוי דין באדם כלפי ן עצ מו]  -הקב״ה ,או כלפי חבירו .והיותר נראה דגם ל צד
קמא ב דבריו אינו אלא כלפי מצ ווח שב״א למקום (ואי״ז ענין לנו״ד שהד אהבהלחבירו ע״ל).

וצא וראה במהרש״א שם שהקשה " -כיון ש ^ ^ ן ל ומר לו את מצות ואהבת ל רעך
כמוך ,מ״ט אמר לו זו בל שון שלילה ,ד עלך סני וכ ד ,הרי התרגום של לשק הקרא -
ותרחמי ל חברך כוותך .וי״ל ד משמע ליה דקרא לא איירי אלא בכה״ג בל״ת דגבי לא
תקום ולא תטור כתיב ,ו עליה קאי ואהבת לרעך ו גד ,שלא תעשה לו רעה מכל רסני לך
ו כד ,אבל לגבי ל עשות לו טובה לא קאמר ואהבת ל רעך כ מוך ,כדאמרינן חייך קודמק
לחיי אחיך״ .הא קמן דאין עיקר כוונת מצוה זו  -לא הוב ,אלא שלא ל שנוא .ול פ״ז
בנידון דידן  -דאי״ז שנאה אלא ׳אי אהבה׳ גדולה ,ל כאורה שפיר דמי.
אמנם ברמב״ן (כאן) מתבאר שהוי מצוה לא הוב ו לח פוץ ב הטבת החבר נוזה מוכרח
ממה שלא יקנא! וכן מצאתי כעת בפרי מגדים <א״א סי׳ קני) שעשה בזה מ חלוקת בין
המהרש״א לרמב״ם .ו לפ״ז עדיין יש מקום לומר שבנד״ד לאו שפיר עביד ל דעת
הרמב״ם .ו אכן ז״ל הרמב״ם בסה״מ" :היא ש צונו לא הוב קצתנו את קצתנו ושתהיה
אהבתו וח מלתו ל אחיו כ אהבתו וח מלתו לעצ מו ,במ מונו ,ו בגו פו ,ו בכל מה שירצה
שיהיה ב רשותו אם ירצה אותו ארצה אני אותו ,וכל מה שארצה ל עצמי ארצה לו
כמוהו ,והוא א ומרו יתעלה  -ואהבת לרעך כמוך״ <עשה רו) .והנה כפל ל שונו  -׳אם׳
ירצה ו כד ,מורה קצת שגם אם חבירו אינו יודע ,מ״מ הוי דין באדם כלפי ע צמו( ,וע״ע

נקי יו כל לקיים את מצ ות וא הבת ו כו׳ במ חש בה ,וראה ב ספר ראשית חכמה (שער היראה

פט״ו אות טס ש הביא מר בינו יונה ב ספר היראה ,שכ שהוא ב בית הכסא ירגיל עצ מו
בח שב ונו ת .עי״ש - .ו מש מע שם שח יפש ד בר המו עיל י ותר שי וכל לע שות ב מקום
ז הדו לא י עץ ל עש ות כיסו ש״ה .וב מד רש דברים רבה (פ״ח״ס איתא ,א מרו ל שמ ואל הרי
אתה א סטרו לוגי! ו גד ול בתו רה ,אמר להם ,לא הייתי מ ביט באס טרו לוגין אלא ב שעה
שהייתי פנוי מן ה תורה ,אימתי ,כשהייתי נכנס ל בית ה מים] .ש״מ כ משנ״ת ד לא ס״ל
כוו תיה בג דר המ צוה ,ו כשם ש״ה חינוך" לא מנה זאת כ מצ וה תמידית [ונת באר ש אזיל
ל טעמ יה] ,ה׳׳נ חזינן בד עת ר״י (וע״עבקונטרסהג״ל בהמשך דבריו ,ובמה שצייןהגר״א דסלר זצק״ל

<בשער״ח שהוציא עט׳ פח) ,בד עת ר׳ יונה .וע וד בקונטרס ה נ״ל (עם׳ ד׳) ,ב דעת ה ח״ח).
[ו אפ שר לב אר איפכא  -דאי הוי משום דע לך סני ו כו׳ ,גם לו דבר זה שנאוי ,אך אי הוי
משום וא הבת ו כו׳ אין בזה הוספת א הבה] .ויש ל פל פל וא כ״מ( .וע״ע במסילת ישתם עם
_

עיונים לגר״י סתא זצ״ל פי״א עמ׳ ק׳ בגדמ״ח).

ואהבת לרעך כמוך אניה׳
ו אחר הו דיע ה׳ או תנו את כל זאת  -מה נפ לא סיום הפסוק ״אני ה׳״  -דמה טעם
ת אהב את חב ריך כ מוך  -אע״פ ש אינו יו דע מזה  -וכנ ״ל מ אור ח״צ ויסו שוה״ע,
משום אני ה׳  -דגם אני ר עך שח פץ שתהיו מ כבדים זא״ז כ פשנ״ת( .וע׳ בילקוט מעם לועז
ד״ה ועוד טעם ,ודו״ק).
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ומצאתי עוד לגר״י ברכה בספר ברכת יצחק(עט׳ נח) ,שכתב לצדד ,שברמב״ן מ בואר
דלא כמהרש״א ,וע״ש עוד ב דעת הר״מ ושאר הראשונים .ו שו״ר אחרי רואי בקונטרס
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הרב יואל רכיץ שליט״א  -ירושלים

אין כלי מחזק כרכ ו^סהשלום

י23

וכן כתב בספר יד קטנה דאין החיוב שיאהבהו כאהבת נפשו ,אלא עיקר המצוה
לשלול מחבירו כל הרע הנזק והקנאה (הל׳ דעות פ״ה מ״ע ,ג> ,עיי״ש .וכן פי׳ המהדש״א
את דברי הלל" :דעלך סני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולה ואידך פירושא הוא

אץ כלי מחזק ברכה אלא השלום

זיל גמור" (שבח בדף לא ,).וכתב המהרש״א" :דהיינו דכתיב בתורה ואהבת לרעך כמוך
שלא תעשה לו רעה מכל-דסני לך ,אבל לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת לרעך
כמוך כדאמרינן חייך קודמין לשל חבירך" עיי״ש.

א .׳ואהבתלרעך כמוךהוא■ כללגדול כתורה
(חו״כ

נמצא מבואר בשיטת הרמב״ן ,היד קטנה ,ובפי׳ המהרש״א הנ״ל ,כי דין "ואהבת
לרעך כמוך" אינו מחייב לעשות ולהיטיב לשני כדרך שדואג להיטיב לעצמו ,דעניין

ויקרא יט ,פה) .ואכן בדור ומובן מאד לכל בר דעת נחיצות יחסי חברה תקינים מתוך

זה אין אדם יכול להשיגו ,דטבע האדם להקדים את טובתו לטובתו של חבידו וכרסי׳

פירגון ואחוה ,ושלא יהיו יחסים מקולקלים בין אדם לחבירו הגורמים לקנאה שנאה

הרמב״ן .ועוד דקשה היה לרמב״ן למימר שמחויב לגמרי להיטיב לחבירו כמותו ,דהא
בא ר״ע ולימד "וחי אחיך עמך" חייך קודמין לחיי חבירך (ב״מ סב ,).עיי״ש .ולכאורה

איחא בחז״ל "אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בחורה"

וכדו׳.
אלא שצריך לעמוד על קביעת חז״ל שעניין זה הוא כלל גדול במיוחד בתורה.
וכתב בשפתי חכמים וז״ל" :ר״ל במצוה זו נבלל כל התורה כמו שאמר הלל הזקן מאי
דסני לך לחברך לא תעביד זהו כל התורה כולה ואידך פירושו הוא" עכ״ל .ולכאורה

אי נימא דמחויב לדאוג לצרכי חבירו ,א״כ מדוע חייו קודמין לחיי חבירו .לכך נוקט
הרמב״ן ,דציוי התורה לא קאי אלא שלא לעשות לו רעה ולא לקנא בהצלחתו ,אולם
אין צי ווי לאהוב ולתת לרעהו ככל אשר ירצה לעצמו.

היה נראה שחשיבותו של כלל זה הוא בעבודת המדות או שזהו כלל גדול בבין אדם
לחבירו .אך בחז״ל אנו רואים שהם קבעו זאת ככלל עיקרי לומר שכל התורה כלולה

אולם כבר ידועה שיטת הרמב״ם ,דמפרש את המצוד .כפשוטה ,שאכן התורה
מחייבת את האדם לא רק להמנע מלהרע או מלקנא בשני ,אלא אף לדאוג ולהיטיב לו

בו .וצריך ביאור מדוע הוא כ״כ חשוב ביסוד התורה .והיכן מונח בו הכל .עוד צריך

ככל אשר מיטיב לעצמו ,וז״ל "מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל

לבאר מדוע נקטה התורה דוקא בלשון "לרעך" דלכאורה לשון זה אינו מורה על

כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך .לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו

הקשר והחביבות הגדולה ביותר .ולא נקטה לשון חבר או ידיד שהם לשונות המביעים

שהוא חם על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו" (הלכות דעותפ״וה״ס .וכן בספר המצוות

קירבה עמוקה יותר מאשר לשון רעך.

כתב וז״ל" :עניין מצוה זו שתהיה אהבתו וחמלתו לאחיו כאהבתו וחמלתו לעצמו
בממונו ובגופו ,מה שירצה ארצה אני בשבילו ,וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו"

כ.גדרחיובהאהבהשחייבלאהובאתרעהו
ובכדי לבאר זאת ,יש להקדים את מחלוקת הראשונים ביסוד מצוה זו .דהנה י עוין
בפי׳ הרמב״ן בפר׳ קדושים שם דכתב וז״ל" :וטעם ואהבת לרעך כמוך הוי הפלגה ,כי
לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא רבי עקיבא
ולימד חייך קודמין לחיי חבירך ,אלא צוותה התורה שיאהב חבירו בכל עניין כאשר
יאהב את נפשו וכו׳ כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להיטיבו בעושר
ולא בחכמה וכ יוצא בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר
ובנכסים וכו׳ ולא שישוה אליו .אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו
בכל טובה ,ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב ברבות
הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו וכו׳" עיי״ש באריכות דברי הרמב״ן בזה.
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(מזנוה רו).

מבואר בדברי הרמב״ם ,דבכלל מצוה זו גם להיטיב לשני ולמלאת את מבוקשו,
כשם שרוצה לעצמו .ולפיכך בהל׳ אבל (פי״דה״א) פסק הרמב״ם ,דמצות ביקור חולים
וניחום אבלים הוצאת המת והכנסת כלה ובו׳ וכן לשמח חתן וכלה ולסעדם בכל
צרכיהם וכו׳ הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,שהרי כל הדברים שאתה רוצהשאחרים
יעשו נצטויגו לעשות אותם לאחינו.

4אין כלימחזיק כרכהאלאהשלום
והנראה לענ״ד לבאר את יסוד מח׳ הראשונים .דהנה צריך להבין בדעת הרמב״ם
היאך ניתן לאהוב את השני כמותו ממש ,הרי סו״ס השני אינו כמותו ,ופשוט וברור
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הרב יואל רכיץ שליט״א  -ירושלים

אין כלי מחזק כרכ ו^סהשלום

י23

וכן כתב בספר יד קטנה דאין החיוב שיאהבהו כאהבת נפשו ,אלא עיקר המצוה
לשלול מחבירו כל הרע הנזק והקנאה (הל׳ דעות פ״ה מ״ע ,ג> ,עיי״ש .וכן פי׳ המהדש״א
את דברי הלל" :דעלך סני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולה ואידך פירושא הוא

אץ כלי מחזק ברכה אלא השלום

זיל גמור" (שבח בדף לא ,).וכתב המהרש״א" :דהיינו דכתיב בתורה ואהבת לרעך כמוך
שלא תעשה לו רעה מכל-דסני לך ,אבל לגבי לעשות לו טובה לא קאמר ואהבת לרעך
כמוך כדאמרינן חייך קודמין לשל חבירך" עיי״ש.

א .׳ואהבתלרעך כמוךהוא■ כללגדול כתורה
(חו״כ

נמצא מבואר בשיטת הרמב״ן ,היד קטנה ,ובפי׳ המהרש״א הנ״ל ,כי דין "ואהבת
לרעך כמוך" אינו מחייב לעשות ולהיטיב לשני כדרך שדואג להיטיב לעצמו ,דעניין

ויקרא יט ,פה) .ואכן בדור ומובן מאד לכל בר דעת נחיצות יחסי חברה תקינים מתוך

זה אין אדם יכול להשיגו ,דטבע האדם להקדים את טובתו לטובתו של חבידו וכרסי׳

פירגון ואחוה ,ושלא יהיו יחסים מקולקלים בין אדם לחבירו הגורמים לקנאה שנאה

הרמב״ן .ועוד דקשה היה לרמב״ן למימר שמחויב לגמרי להיטיב לחבירו כמותו ,דהא
בא ר״ע ולימד "וחי אחיך עמך" חייך קודמין לחיי חבירך (ב״מ סב ,).עיי״ש .ולכאורה

איחא בחז״ל "אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בחורה"

וכדו׳.
אלא שצריך לעמוד על קביעת חז״ל שעניין זה הוא כלל גדול במיוחד בתורה.
וכתב בשפתי חכמים וז״ל" :ר״ל במצוה זו נבלל כל התורה כמו שאמר הלל הזקן מאי
דסני לך לחברך לא תעביד זהו כל התורה כולה ואידך פירושו הוא" עכ״ל .ולכאורה

אי נימא דמחויב לדאוג לצרכי חבירו ,א״כ מדוע חייו קודמין לחיי חבירו .לכך נוקט
הרמב״ן ,דציוי התורה לא קאי אלא שלא לעשות לו רעה ולא לקנא בהצלחתו ,אולם
אין צי ווי לאהוב ולתת לרעהו ככל אשר ירצה לעצמו.

היה נראה שחשיבותו של כלל זה הוא בעבודת המדות או שזהו כלל גדול בבין אדם
לחבירו .אך בחז״ל אנו רואים שהם קבעו זאת ככלל עיקרי לומר שכל התורה כלולה

אולם כבר ידועה שיטת הרמב״ם ,דמפרש את המצוד .כפשוטה ,שאכן התורה
מחייבת את האדם לא רק להמנע מלהרע או מלקנא בשני ,אלא אף לדאוג ולהיטיב לו

בו .וצריך ביאור מדוע הוא כ״כ חשוב ביסוד התורה .והיכן מונח בו הכל .עוד צריך

ככל אשר מיטיב לעצמו ,וז״ל "מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל

לבאר מדוע נקטה התורה דוקא בלשון "לרעך" דלכאורה לשון זה אינו מורה על

כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך .לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו

הקשר והחביבות הגדולה ביותר .ולא נקטה לשון חבר או ידיד שהם לשונות המביעים

שהוא חם על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו" (הלכות דעותפ״וה״ס .וכן בספר המצוות

קירבה עמוקה יותר מאשר לשון רעך.

כתב וז״ל" :עניין מצוה זו שתהיה אהבתו וחמלתו לאחיו כאהבתו וחמלתו לעצמו
בממונו ובגופו ,מה שירצה ארצה אני בשבילו ,וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו"

כ.גדרחיובהאהבהשחייבלאהובאתרעהו
ובכדי לבאר זאת ,יש להקדים את מחלוקת הראשונים ביסוד מצוה זו .דהנה י עוין
בפי׳ הרמב״ן בפר׳ קדושים שם דכתב וז״ל" :וטעם ואהבת לרעך כמוך הוי הפלגה ,כי
לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא רבי עקיבא
ולימד חייך קודמין לחיי חבירך ,אלא צוותה התורה שיאהב חבירו בכל עניין כאשר
יאהב את נפשו וכו׳ כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להיטיבו בעושר
ולא בחכמה וכ יוצא בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר
ובנכסים וכו׳ ולא שישוה אליו .אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו
בכל טובה ,ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב ברבות
הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו וכו׳" עיי״ש באריכות דברי הרמב״ן בזה.
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(מזנוה רו).

מבואר בדברי הרמב״ם ,דבכלל מצוה זו גם להיטיב לשני ולמלאת את מבוקשו,
כשם שרוצה לעצמו .ולפיכך בהל׳ אבל (פי״דה״א) פסק הרמב״ם ,דמצות ביקור חולים
וניחום אבלים הוצאת המת והכנסת כלה ובו׳ וכן לשמח חתן וכלה ולסעדם בכל
צרכיהם וכו׳ הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך ,שהרי כל הדברים שאתה רוצהשאחרים
יעשו נצטויגו לעשות אותם לאחינו.

4אין כלימחזיק כרכהאלאהשלום
והנראה לענ״ד לבאר את יסוד מח׳ הראשונים .דהנה צריך להבין בדעת הרמב״ם
היאך ניתן לאהוב את השני כמותו ממש ,הרי סו״ס השני אינו כמותו ,ופשוט וברור
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דאינו מרגיש מק ושר אליו כשם שמ קושר לעצמך .ה ניחא ל דעת הר מב״ן דה תורה
מצוה רק לה מנע מל גרום לשני צער ול רצות בט וב תו ,א״כ אף שאינו כמ ותו ממש י כול
להש תדל ב כך .א ולם לש יטת הרמ ב״ם צריך ב יאור היאך ניתן ל צוות על ה אדם רעהו
כג ופו .ו בעל כ דחך נראה ל ומד שאכן לא ניתן לצ ווח על האדם ל הדגיש את הזו לת עד

תתקיים ה תודה רק לח צאין ,שהרי אין אף אדם שיוכל לקיים את כל מ צוות התורה

כדי שד אגתו תהא עליו כג ופו מ מש ,אלא שכ וונת ה תורה בדין ׳וא הבת ל רעך כ מו ך,
שנתח ייבנו לח וש את ה אחד לא כשני וכ אחר לג ביו ,אלא כ חלק מ הותי מע צמו.

שנאמרו לכה נים לויים נשים מ לכים וכד׳[ .ומס תבר דזזזו יסוד דין ערבות במ צוות,
שאדם י כול ל הוציא את ח בירו אע״פ שהוא ע צמו כבר נפטר מקיום מצוה זו].

ובב יאור ה דברים נראה דהנה ידוע מ אמר חז ״ל" :אין כלי מ חויק ב רכה לי שראל

[ויעויין ב מה ש כתב החי ד״א (כססר אהבת דוד ,ד רוש ט״ז לשכת כלה) עה״ם "בחודש
ז ^ י ש י ל צאת בנ״י מ א ח מצרים" ,ד זהו היסוד של הא חדות ב קב לת התורה .ורמז ל כך

אלא השלום" (סיף מס׳ עוקציז) ,ו כבר רבו הפי רושים בזה ,מדוע דוקא ה שלום הוא

דאין האח דות וה שלום בי שראל רק מ עלה פרטי1ן.ו.מסוימת בעב ודת ה מדוח ובבין אדם
לח בירו ,אלא זהו ה יסוד ל קיום כל התורה והתרי״ג מצוות ע״י האח דות המ שותפת
לכו לם ,שיהא ל כל אחד חלק וש ייכות אף במצ וות שוובירו ע ושה ,שהרי ללא זה

המ חזיק ברכה הג דול ביו תר .ו הנה ראיתי "בכתב סופר" דפירש עה״ם "ויאמר לו ה בט

ב מה דאיתא ב פ״ק דקדושין <דף ט" ).האומר לאשה חצייך מק ודשת לי אינה מ קודשת

נא הש מימה וס פור את ה כוכ בים אם תו כל לס פור אותם ו יאמר לו כה יהיה זרעך",
ו הביא רכשת ח ז״ל על הא דכ תיב "והיה מ ספר בג״י כ חול אשר לא ימד ולא יספר
מרוב" ,ד לכא ורה נ סתר מיניה וביה האם יש מ ספר כדמ שמע ברישא דקרא ,או שאין

ד אתתא לבי תרי לא חזיא" ,ובמ עמד הר סיני הרי כלל ישראל נמ שלו ל כלה ו הקב״ה

מ ספד כפי ש מסיים ה קרא .ו תירצו ח ז״ל כאן בעושין רצונו של מ קום דאז אין להם
מ ספר ,וכשאין עושין רצונו של מ קום אזי יש ל הם מ ספר .ופירש הכ תב ס ופר <שם) ,כי
ב אמת ׳אין מ ספר לי שראל׳ היינו בב חי נת ׳ישראל׳  -ע ובדי ה׳ שומרי תו רתו ,כי אז
כ ולם מישך שייכי לה דדי ,ובין כ ולם מ תקי ימת הת ורה ,דא״א לאף אדם מי שראל לקיים
את כל התודה ו המצ וות ,דהרי יש מצ וות שניחנו לכ הנים וישנם מ צוות ששייכים דק
בל ויים ,ו חל קם רק במ לכי י שראל ,ומ צוות המ יוח דות לנשים לח וד .אלא ד לכך כ ולם
שייכי ל הדדי ונעשים כמ אוח רים באג ודה א חת ובין כ ולם מת קיימת הת ורה .ומ שו״ה
לא נו פל פירוד ומ ספד בכ לל ישראל דח שיבי כח טי בה א חת ,שיחדיו מ תקי ימת כל
ה תורה מבי ניהם .א ולם כ שאינם שומרים תורה ומצ וות ,א״כ בבח ינה זו יש מס פר ,כי

כ חתן ,כדכ תיב עלו בה כלה שזינתה וכו׳ ,ואיחא ב חז ״ל [במדרש תנח ומא שם] ,עה״ס
" לך אל העם וקדשתו" דהוי לשון קדושין ,והב׳ ל וח ות היו כסף הקדושין ומשה היה
כשליח ל קב לה בע בור ישראל ,ולפ יכך היה נחוץ שכלל ישראל יהיו באח דות גמורה,
ד אל״כ הוי כ קידושין לחצ אין ,משום שלא התק דשה כל ה כלה .ועיי״ש דמוסיף
ה חיד״א ל פרש ד לכך ניתנה ה תורה בחו דש סיון שהוא מזל תאו מים ,לה ורות דכל איש
מישראל י דמה בע צמו כיצא מ בטן א חת עם כל י שראל ,וזהו ס מל האח דות הג מורה,
עיי״ש]
ועוד יעויין בפי׳ ׳ה תורה והמ צוה׳ למלב י״ם ,שכתב ב דעת בן עזאי ,דאמר על
קרא "זה ספר תול דות אדם" דזה הוא כלל ג דול ,וז ״ל" :שכל בני אדם קשורים כגוף
אחד ,וכו לם נב ראו ב צלם אל וקים לה שלים הצלם ו דמות ה עליון ש כולל כל נ פשות

מצד הג ופים הדי הם כשאר ה אומ ות.

בני אדם ,שכ ולם כאיש אחד ו כגוף א חד המו רכב מ איב תם שונים ,שהראש יאהב אח
היד כ מו את ע צמו ו כר כי בה יות כל אישי בנ״א כ ולם כאיש אחד ,הגם שהשלם הוא

ומ עתה מ ובן הי טב מ דוע "אין כלי מח זיק ב רכה לי שראל אלא ה שלום" .ר מכיון
שאין אפ שרות לא חד מי שראל ל קיים את כל התרי״ג מ צווח ,ורק כל ישראל י חדיו

ה לב ו הסג ולה הנה כל ה המון הם כ בשר גידין ועצ מות ועור וס חוס שבגויה שמקיפים
על ה לב וסוכ כים עליו ,וה לב ידגיש בח סרון כל אבד וב חליו ו הפ סדו אף במ כאב העור

יו כלו לקי ימה ,ול כל אחד יש ח לק ב מצ וות ח בירו .אך זה רק ב תנאי שיש בי ניהם שלום

או ב דל אוזן ,ו בזה ירצה ה אדם ל אדם מה שירצה ל עצמו כי הוא בשר מבשרו ועצם

וא חוה ,דאז ה אח דות מ חש יבה אותם ב לב א חד כאיש אחד ,אבל כשאין שלום בי ניהם
אין אפ שרות לאף אדם מי שראל לקיים אח כל התו רה .ול פיכך השלום הוא הי סוד של
ה ברכה הנ ובע מ קיום ה תורה של כלל י שראל בי חד.

מע צמותיו" ע כ״ל.

ד.כחהאחדותשככלל ישראל

;

ול פי״ו מ ובן נמי ,מדוע כ לל ישראל קב לו את ה תורה במ עמד הר סיני רק כאשר
נ תקיים בהם ״ויחן העם כנגד ההר״  -׳כאיש א חד ב לב א חד׳ .שהרי להנ ״ל מת באר
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המב ואר מ כל הני דעיקר הציווי הוא לא לר אות ולה תייחס לשני כאל אחר ותוך
כדי כך להי טיב לו כפי ש מיטיב ל עצ מו ,דזה לא אפשרי ו כפי שנוקט הר מב״ן .אלא
ס״ל ל הרמ ב״ם ש מחו בתו לר אות את השני כח לק מ מנו ,ובא ברים חל וקים השייכים
ויונקים ממ קום א חד .דמ אחר שכ ולם מאו חדים בק יום מ שותף של מ צוות התודה,
נמצא ש התורה היא המק שרת בין כל כלל ישראל להי חשב כ ישות א חת המ אוגדת
ל גמרי.
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דאינו מרגיש מק ושר אליו כשם שמ קושר לעצמך .ה ניחא ל דעת הר מב״ן דה תורה
מצוה רק לה מנע מל גרום לשני צער ול רצות בט וב תו ,א״כ אף שאינו כמ ותו ממש י כול
להש תדל ב כך .א ולם לש יטת הרמ ב״ם צריך ב יאור היאך ניתן ל צוות על ה אדם רעהו
כג ופו .ו בעל כ דחך נראה ל ומד שאכן לא ניתן לצ ווח על האדם ל הדגיש את הזו לת עד

תתקיים ה תודה רק לח צאין ,שהרי אין אף אדם שיוכל לקיים את כל מ צוות התורה

כדי שד אגתו תהא עליו כג ופו מ מש ,אלא שכ וונת ה תורה בדין ׳וא הבת ל רעך כ מו ך,
שנתח ייבנו לח וש את ה אחד לא כשני וכ אחר לג ביו ,אלא כ חלק מ הותי מע צמו.

שנאמרו לכה נים לויים נשים מ לכים וכד׳[ .ומס תבר דזזזו יסוד דין ערבות במ צוות,
שאדם י כול ל הוציא את ח בירו אע״פ שהוא ע צמו כבר נפטר מקיום מצוה זו].

ובב יאור ה דברים נראה דהנה ידוע מ אמר חז ״ל" :אין כלי מ חויק ב רכה לי שראל

[ויעויין ב מה ש כתב החי ד״א (כססר אהבת דוד ,ד רוש ט״ז לשכת כלה) עה״ם "בחודש
ז ^ י ש י ל צאת בנ״י מ א ח מצרים" ,ד זהו היסוד של הא חדות ב קב לת התורה .ורמז ל כך

אלא השלום" (סיף מס׳ עוקציז) ,ו כבר רבו הפי רושים בזה ,מדוע דוקא ה שלום הוא

דאין האח דות וה שלום בי שראל רק מ עלה פרטי1ן.ו.מסוימת בעב ודת ה מדוח ובבין אדם
לח בירו ,אלא זהו ה יסוד ל קיום כל התורה והתרי״ג מצוות ע״י האח דות המ שותפת
לכו לם ,שיהא ל כל אחד חלק וש ייכות אף במצ וות שוובירו ע ושה ,שהרי ללא זה

המ חזיק ברכה הג דול ביו תר .ו הנה ראיתי "בכתב סופר" דפירש עה״ם "ויאמר לו ה בט

ב מה דאיתא ב פ״ק דקדושין <דף ט" ).האומר לאשה חצייך מק ודשת לי אינה מ קודשת

נא הש מימה וס פור את ה כוכ בים אם תו כל לס פור אותם ו יאמר לו כה יהיה זרעך",
ו הביא רכשת ח ז״ל על הא דכ תיב "והיה מ ספר בג״י כ חול אשר לא ימד ולא יספר
מרוב" ,ד לכא ורה נ סתר מיניה וביה האם יש מ ספר כדמ שמע ברישא דקרא ,או שאין

ד אתתא לבי תרי לא חזיא" ,ובמ עמד הר סיני הרי כלל ישראל נמ שלו ל כלה ו הקב״ה

מ ספד כפי ש מסיים ה קרא .ו תירצו ח ז״ל כאן בעושין רצונו של מ קום דאז אין להם
מ ספר ,וכשאין עושין רצונו של מ קום אזי יש ל הם מ ספר .ופירש הכ תב ס ופר <שם) ,כי
ב אמת ׳אין מ ספר לי שראל׳ היינו בב חי נת ׳ישראל׳  -ע ובדי ה׳ שומרי תו רתו ,כי אז
כ ולם מישך שייכי לה דדי ,ובין כ ולם מ תקי ימת הת ורה ,דא״א לאף אדם מי שראל לקיים
את כל התודה ו המצ וות ,דהרי יש מצ וות שניחנו לכ הנים וישנם מ צוות ששייכים דק
בל ויים ,ו חל קם רק במ לכי י שראל ,ומ צוות המ יוח דות לנשים לח וד .אלא ד לכך כ ולם
שייכי ל הדדי ונעשים כמ אוח רים באג ודה א חת ובין כ ולם מת קיימת הת ורה .ומ שו״ה
לא נו פל פירוד ומ ספד בכ לל ישראל דח שיבי כח טי בה א חת ,שיחדיו מ תקי ימת כל
ה תורה מבי ניהם .א ולם כ שאינם שומרים תורה ומצ וות ,א״כ בבח ינה זו יש מס פר ,כי

כ חתן ,כדכ תיב עלו בה כלה שזינתה וכו׳ ,ואיחא ב חז ״ל [במדרש תנח ומא שם] ,עה״ס
" לך אל העם וקדשתו" דהוי לשון קדושין ,והב׳ ל וח ות היו כסף הקדושין ומשה היה
כשליח ל קב לה בע בור ישראל ,ולפ יכך היה נחוץ שכלל ישראל יהיו באח דות גמורה,
ד אל״כ הוי כ קידושין לחצ אין ,משום שלא התק דשה כל ה כלה .ועיי״ש דמוסיף
ה חיד״א ל פרש ד לכך ניתנה ה תורה בחו דש סיון שהוא מזל תאו מים ,לה ורות דכל איש
מישראל י דמה בע צמו כיצא מ בטן א חת עם כל י שראל ,וזהו ס מל האח דות הג מורה,
עיי״ש]
ועוד יעויין בפי׳ ׳ה תורה והמ צוה׳ למלב י״ם ,שכתב ב דעת בן עזאי ,דאמר על
קרא "זה ספר תול דות אדם" דזה הוא כלל ג דול ,וז ״ל" :שכל בני אדם קשורים כגוף
אחד ,וכו לם נב ראו ב צלם אל וקים לה שלים הצלם ו דמות ה עליון ש כולל כל נ פשות

מצד הג ופים הדי הם כשאר ה אומ ות.

בני אדם ,שכ ולם כאיש אחד ו כגוף א חד המו רכב מ איב תם שונים ,שהראש יאהב אח
היד כ מו את ע צמו ו כר כי בה יות כל אישי בנ״א כ ולם כאיש אחד ,הגם שהשלם הוא

ומ עתה מ ובן הי טב מ דוע "אין כלי מח זיק ב רכה לי שראל אלא ה שלום" .ר מכיון
שאין אפ שרות לא חד מי שראל ל קיים את כל התרי״ג מ צווח ,ורק כל ישראל י חדיו

ה לב ו הסג ולה הנה כל ה המון הם כ בשר גידין ועצ מות ועור וס חוס שבגויה שמקיפים
על ה לב וסוכ כים עליו ,וה לב ידגיש בח סרון כל אבד וב חליו ו הפ סדו אף במ כאב העור

יו כלו לקי ימה ,ול כל אחד יש ח לק ב מצ וות ח בירו .אך זה רק ב תנאי שיש בי ניהם שלום

או ב דל אוזן ,ו בזה ירצה ה אדם ל אדם מה שירצה ל עצמו כי הוא בשר מבשרו ועצם

וא חוה ,דאז ה אח דות מ חש יבה אותם ב לב א חד כאיש אחד ,אבל כשאין שלום בי ניהם
אין אפ שרות לאף אדם מי שראל לקיים אח כל התו רה .ול פיכך השלום הוא הי סוד של
ה ברכה הנ ובע מ קיום ה תורה של כלל י שראל בי חד.

מע צמותיו" ע כ״ל.

ד.כחהאחדותשככלל ישראל

;

ול פי״ו מ ובן נמי ,מדוע כ לל ישראל קב לו את ה תורה במ עמד הר סיני רק כאשר
נ תקיים בהם ״ויחן העם כנגד ההר״  -׳כאיש א חד ב לב א חד׳ .שהרי להנ ״ל מת באר
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המב ואר מ כל הני דעיקר הציווי הוא לא לר אות ולה תייחס לשני כאל אחר ותוך
כדי כך להי טיב לו כפי ש מיטיב ל עצ מו ,דזה לא אפשרי ו כפי שנוקט הר מב״ן .אלא
ס״ל ל הרמ ב״ם ש מחו בתו לר אות את השני כח לק מ מנו ,ובא ברים חל וקים השייכים
ויונקים ממ קום א חד .דמ אחר שכ ולם מאו חדים בק יום מ שותף של מ צוות התודה,
נמצא ש התורה היא המק שרת בין כל כלל ישראל להי חשב כ ישות א חת המ אוגדת
ל גמרי.
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ו מעתה נראה נטי ד לכך ב לל י שראל נקרא ׳גוי אחד׳ אע״פ שכ ולל ריבוי פר טים,
מ״מ מ קור הח יות ו היניקה הוא ה תורה וכד איתא בחז ״ל ,דקו ב״ה ואורייתא חד הוא,
א״כ כשם שה קב״ה אחד ואין שייך בו פירוד ח״׳ו ,ה״ה נמי כ לל ישראל המ אוח דים
ב תורת ה׳ ,כשמ קיימים מצ וותיו ו הול כים בדר כיו אין ב הם פירוד ,ו השיבי כגוי אחד.
ועוד יעויין בד ברי בירו שלמי (גדוים ס״ט ה״ה וז ״ל" :כתיב לא ת קום ולא ת טור את בני
עמך ,היאך עבידא הוי מ קטע ק ופר ומ חת סכינא לידיה ת חזור ות מחי לידיה ןבת מיה],
וא הבת לרעך כ מוך רע״א זה כ לל ג דול בתורה" ע כ״ל .ופי׳ ל פי״ז בה עמק דבר [פר׳
קדושים שם] ,דזוהי סמי כות פרשת לא ת קום ולא ת טור ל ציווי של וא הבת לרעך כ מוך,
מכיון ש הנקימה ב חב ירו דומה ל אדם שח ותך ב סכין ו בלא משים הכה בס כינו על ידו
השנית ,האם יעלה על ה דעת שיחזור ויכה את היד הפו געת ול נקום בה ,כך ה״ה נמי
וא הבת לרעך ד אע״פ שחיי עצמו קו דמים לשל ח בירו ל דעת ר״ע בש״ס ןב״מ דף סב].
דחייך קו דמין ,אכתי כשם שהאדם עצמו אין ראוי ל אבר אחד לה כות את ה אבר השני,
מ״מ אם כבר הכה אין סברא שיחזור ו ינקום מא ותו אבר ,כך אין ל נקום מח בירו אחר
שבבר הזיקו מ אחר שכל ישראל נפש א חת_ .
וכן נראה בה עמק דבר <שם> ד כתב ו ז״ל" :דעם י שראל בכ לל נ משלים לח בל
המפ ותל מה רבה חו טים ,ולמ עלה הוא עבה ול מטה נפ רדת כל חוט בפגי ע צמו ,כך
הק ב״ה גשמתא ד נשמתין דכל ישראל וכר" (בראשית .מ״ט .כד) עיי״ש .ו מבו אר בד בריו
נמי דישראל ב פנימ יותם ק רובים ליח שב כא חד ממש.

ה.שם ותואר־אדם־הואבישראלולאבאומותהעולם
וניתן להוסיף בזה מה דאיתא בש״ס "אתם קרויים אדם ואין או מות ה עולם קרויים
אדם" .וכ בר צו וחו ע״כ ח כמי או מות ה עולם היאך ה תורה מ סל קת מהם תורת אדם.
וידוע לפרש דאין ה כונה לש לול מהם ת ואר אדם ל גמרי אלא את היהו דיות שיש
בשם אדם .ד הנה שאר הבנויים כגון איש וכד׳ ניתן לאו מרם אף ב לשון רבים כגון
אנשים ,משא״כ לשון אדם א״א לאו מרו בל שון רבים ,מ כיון דשם זה מורה על נ קודה
פ נימית ה מא חדת ריבוי בגי אדם לי חשב כאדם אחד .וזה פ שיטא דשייך רק בי שראל
שמאו חדים ת חת כנפי ה שכינה לקיים רצון הבו רא .ולכך נמי אסור לס פור את ישראל
מפני עין הרע ,מכיון שפירוד ה שלם זהו דדך ה יצה״ר ,ואכ מ״ל.
ו לפי״ז מובן הי טב הא דאיתא ב מס׳ ס נהדרין ,דל גבי בן נח ,אף גזל ב פח ות משוה
פ רוטה אסור ,משום ד לאו בני מח ילה נינהו <דף נט ע״א) .ופי׳ רש״י שם ו ז״ל" :שאף
ישראל נצ טוו על הגול אלא שבפ חות מ שו״פ אינו נח שב גזל בע יניהם ,שעוברין על
מדתן שרחמנין הן ומו חלין על דבר קל א בל בני נח אכזרים הם" עכ״ל .ולכ אורה צ״ב
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מה הש ייכות בין מ ידת האכז ריות להא שאין מוחלין .וש מעתי בשם הגר״ש וו לבה .
זצ״ל ל באר ,שהרי ב״נ נהרג אפ ילו על פ חות משו״פ ,ולפ יכך ודאי אין אכ זריות ג דולה
מזה ,דלא א כפת לע כו״ם שחב ירו יהרג וה עיקר שיחזיר לו את הפ רוטה .ו זהו עומק
העניין של אכזר דהוא מ לשון ״אך זר״ דהיינו שאין אצל ע כו״ם מ ציאות של קירוב
אמיתי ,אלא הכל זרים זה לזה .מ שא״ב אצל ישראל אע״ם שהוא מק פיד על פ חות
משו״ם מ״מ מח מת ה רגשת הקי רבה לח בירו אינו רוצה שיענש בג ללו .והוא על הדרך
המת באר בד ברינו ה נ״ל.
ו לפי״ו נראה דזהו ע ומק העניין ש אחד בג ימטריא הוי אה בה .שהרי "לתאוה יבקש
"1פרד" וכן איתא במ שלי "נרגן מ פריד אלוף" (משלי ,טז .כח) ,דהיינו שהיצה״ר הקרוי
אלוף דרכו הוא ליצור פ ירוד ,אמנם ככל שמת עסקים בהי פוך מ התאוה החו מרית
ה מתק יימת בפ ירוד ,ו מתק רבים למושגים רו חנים ,שוב אין פירוד אלא של ימות וח יבור
היוצרים וג ורמים אה בה ,ו לכך א הבת ה׳ היא ה אהבה המע ולה ביותר ,שכל כולה
רוח ניות וח יבור אמיתי .ו לכך בק ריאת שמע ישראל נו פל ה יטב לשון "ואהבת את
ה׳ אלוקיך" ,מ אחר ד בק״ש מונ חת דב יקות וק רבת ה׳ מיו חדת ,א״כ זהו מ ציאות של
א הבה אמיתית שאין בה אפי׳ נגיעה קלה של חו מריות ,שהרי הקב״ה ב ולו רוחניות.
והיא המ דרגה הגב והה של קב לת עול מל כות שמים ה מניאה לא הבה ולח יבור הנעלים
ב יותר ,דהיינו אהבה עד אין סוף שהוא החי בור עם ה קב״ה.
ו מעתה לד ברינו מבו ארת ה יטב שיטת הר מב״ם .דאמנם לא ניתן לצ וות ל אהוב
ו להי טיב לשני כמ ותו ,וכד ברי הרמ ב״ן ,דאינו אלא הפל גה ,אך מ״מ מח ייבת התורה
ל חוש ולהת ייחס לשני כ אל חלק מ מנו ,דהא כלל ישראל מ אוחד במ הותו וכמ בואר
באר יכות ל עיל .ו בכך מבו אר היטב מ דוע זהו כלל גדול שכל הת ווה תלויה בו ,ד בלא
זה חסרה הי כולת של כל אדם כשל עצמו לקיים את כל המ צוות ורק ע״י השו תפות
המו חל טת בין כל ישראל ,יש לכו לם שייכות ל כל ה מצוות הנעשות ,בין ב כהנים ובין
בלוים או בנשים ו במל כים.

ו.ביאורמהות ׳רעות׳
ואם כנים ה דברים נ ראה לענ״ד ל הוסיף ול באר גמי ,מדוע נקטה התורה בלשון
"רעך" .דל כאורה ל שק זה אינו מורה על הקשר וה חיבור הג דול ביותר בין בני אדם,
והוה ליה למי נקט לשון חבר או ידיד דמש מעותם ל כאורה ,קשר וקירוב גדולים יותר.
דהנה יש לדון בשורש ה לשון "רעך" דלכ אורה הוא מיסוד רע ,והנה בת הלים כתיב
"תרעם ב שבט ברזל ו ככלי יוצר תנפצם" (מזמור ב׳) ,דמ שמעות הלשון נראה כשכירה
וניפוץ וכפ ירוד מן ה שלם ,ויתכן דזה גמי לשון רעוע ומעורער דמשמעותם גמי שהדבר
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ו מעתה נראה נטי ד לכך ב לל י שראל נקרא ׳גוי אחד׳ אע״פ שכ ולל ריבוי פר טים,
מ״מ מ קור הח יות ו היניקה הוא ה תורה וכד איתא בחז ״ל ,דקו ב״ה ואורייתא חד הוא,
א״כ כשם שה קב״ה אחד ואין שייך בו פירוד ח״׳ו ,ה״ה נמי כ לל ישראל המ אוח דים
ב תורת ה׳ ,כשמ קיימים מצ וותיו ו הול כים בדר כיו אין ב הם פירוד ,ו השיבי כגוי אחד.
ועוד יעויין בד ברי בירו שלמי (גדוים ס״ט ה״ה וז ״ל" :כתיב לא ת קום ולא ת טור את בני
עמך ,היאך עבידא הוי מ קטע ק ופר ומ חת סכינא לידיה ת חזור ות מחי לידיה ןבת מיה],
וא הבת לרעך כ מוך רע״א זה כ לל ג דול בתורה" ע כ״ל .ופי׳ ל פי״ז בה עמק דבר [פר׳
קדושים שם] ,דזוהי סמי כות פרשת לא ת קום ולא ת טור ל ציווי של וא הבת לרעך כ מוך,
מכיון ש הנקימה ב חב ירו דומה ל אדם שח ותך ב סכין ו בלא משים הכה בס כינו על ידו
השנית ,האם יעלה על ה דעת שיחזור ויכה את היד הפו געת ול נקום בה ,כך ה״ה נמי
וא הבת לרעך ד אע״פ שחיי עצמו קו דמים לשל ח בירו ל דעת ר״ע בש״ס ןב״מ דף סב].
דחייך קו דמין ,אכתי כשם שהאדם עצמו אין ראוי ל אבר אחד לה כות את ה אבר השני,
מ״מ אם כבר הכה אין סברא שיחזור ו ינקום מא ותו אבר ,כך אין ל נקום מח בירו אחר
שבבר הזיקו מ אחר שכל ישראל נפש א חת_ .
וכן נראה בה עמק דבר <שם> ד כתב ו ז״ל" :דעם י שראל בכ לל נ משלים לח בל
המפ ותל מה רבה חו טים ,ולמ עלה הוא עבה ול מטה נפ רדת כל חוט בפגי ע צמו ,כך
הק ב״ה גשמתא ד נשמתין דכל ישראל וכר" (בראשית .מ״ט .כד) עיי״ש .ו מבו אר בד בריו
נמי דישראל ב פנימ יותם ק רובים ליח שב כא חד ממש.

ה.שם ותואר־אדם־הואבישראלולאבאומותהעולם
וניתן להוסיף בזה מה דאיתא בש״ס "אתם קרויים אדם ואין או מות ה עולם קרויים
אדם" .וכ בר צו וחו ע״כ ח כמי או מות ה עולם היאך ה תורה מ סל קת מהם תורת אדם.
וידוע לפרש דאין ה כונה לש לול מהם ת ואר אדם ל גמרי אלא את היהו דיות שיש
בשם אדם .ד הנה שאר הבנויים כגון איש וכד׳ ניתן לאו מרם אף ב לשון רבים כגון
אנשים ,משא״כ לשון אדם א״א לאו מרו בל שון רבים ,מ כיון דשם זה מורה על נ קודה
פ נימית ה מא חדת ריבוי בגי אדם לי חשב כאדם אחד .וזה פ שיטא דשייך רק בי שראל
שמאו חדים ת חת כנפי ה שכינה לקיים רצון הבו רא .ולכך נמי אסור לס פור את ישראל
מפני עין הרע ,מכיון שפירוד ה שלם זהו דדך ה יצה״ר ,ואכ מ״ל.
ו לפי״ז מובן הי טב הא דאיתא ב מס׳ ס נהדרין ,דל גבי בן נח ,אף גזל ב פח ות משוה
פ רוטה אסור ,משום ד לאו בני מח ילה נינהו <דף נט ע״א) .ופי׳ רש״י שם ו ז״ל" :שאף
ישראל נצ טוו על הגול אלא שבפ חות מ שו״פ אינו נח שב גזל בע יניהם ,שעוברין על
מדתן שרחמנין הן ומו חלין על דבר קל א בל בני נח אכזרים הם" עכ״ל .ולכ אורה צ״ב
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מה הש ייכות בין מ ידת האכז ריות להא שאין מוחלין .וש מעתי בשם הגר״ש וו לבה .
זצ״ל ל באר ,שהרי ב״נ נהרג אפ ילו על פ חות משו״פ ,ולפ יכך ודאי אין אכ זריות ג דולה
מזה ,דלא א כפת לע כו״ם שחב ירו יהרג וה עיקר שיחזיר לו את הפ רוטה .ו זהו עומק
העניין של אכזר דהוא מ לשון ״אך זר״ דהיינו שאין אצל ע כו״ם מ ציאות של קירוב
אמיתי ,אלא הכל זרים זה לזה .מ שא״ב אצל ישראל אע״ם שהוא מק פיד על פ חות
משו״ם מ״מ מח מת ה רגשת הקי רבה לח בירו אינו רוצה שיענש בג ללו .והוא על הדרך
המת באר בד ברינו ה נ״ל.
ו לפי״ו נראה דזהו ע ומק העניין ש אחד בג ימטריא הוי אה בה .שהרי "לתאוה יבקש
"1פרד" וכן איתא במ שלי "נרגן מ פריד אלוף" (משלי ,טז .כח) ,דהיינו שהיצה״ר הקרוי
אלוף דרכו הוא ליצור פ ירוד ,אמנם ככל שמת עסקים בהי פוך מ התאוה החו מרית
ה מתק יימת בפ ירוד ,ו מתק רבים למושגים רו חנים ,שוב אין פירוד אלא של ימות וח יבור
היוצרים וג ורמים אה בה ,ו לכך א הבת ה׳ היא ה אהבה המע ולה ביותר ,שכל כולה
רוח ניות וח יבור אמיתי .ו לכך בק ריאת שמע ישראל נו פל ה יטב לשון "ואהבת את
ה׳ אלוקיך" ,מ אחר ד בק״ש מונ חת דב יקות וק רבת ה׳ מיו חדת ,א״כ זהו מ ציאות של
א הבה אמיתית שאין בה אפי׳ נגיעה קלה של חו מריות ,שהרי הקב״ה ב ולו רוחניות.
והיא המ דרגה הגב והה של קב לת עול מל כות שמים ה מניאה לא הבה ולח יבור הנעלים
ב יותר ,דהיינו אהבה עד אין סוף שהוא החי בור עם ה קב״ה.
ו מעתה לד ברינו מבו ארת ה יטב שיטת הר מב״ם .דאמנם לא ניתן לצ וות ל אהוב
ו להי טיב לשני כמ ותו ,וכד ברי הרמ ב״ן ,דאינו אלא הפל גה ,אך מ״מ מח ייבת התורה
ל חוש ולהת ייחס לשני כ אל חלק מ מנו ,דהא כלל ישראל מ אוחד במ הותו וכמ בואר
באר יכות ל עיל .ו בכך מבו אר היטב מ דוע זהו כלל גדול שכל הת ווה תלויה בו ,ד בלא
זה חסרה הי כולת של כל אדם כשל עצמו לקיים את כל המ צוות ורק ע״י השו תפות
המו חל טת בין כל ישראל ,יש לכו לם שייכות ל כל ה מצוות הנעשות ,בין ב כהנים ובין
בלוים או בנשים ו במל כים.

ו.ביאורמהות ׳רעות׳
ואם כנים ה דברים נ ראה לענ״ד ל הוסיף ול באר גמי ,מדוע נקטה התורה בלשון
"רעך" .דל כאורה ל שק זה אינו מורה על הקשר וה חיבור הג דול ביותר בין בני אדם,
והוה ליה למי נקט לשון חבר או ידיד דמש מעותם ל כאורה ,קשר וקירוב גדולים יותר.
דהנה יש לדון בשורש ה לשון "רעך" דלכ אורה הוא מיסוד רע ,והנה בת הלים כתיב
"תרעם ב שבט ברזל ו ככלי יוצר תנפצם" (מזמור ב׳) ,דמ שמעות הלשון נראה כשכירה
וניפוץ וכפ ירוד מן ה שלם ,ויתכן דזה גמי לשון רעוע ומעורער דמשמעותם גמי שהדבר
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מחולב
עומד לפני ניתוק ושבירה מהבסים המחזיק אותו .נמצא כי דווקא ב לשון זה ,המורה
על פירוד וניתוק מ צאו הז״ל להשתמש בעניינים הנוגעים ל חיבור ואהבה ,כ גון ב ברכת
חתנים שמברכים "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן" ,ול כאורה צריך
ביאור בזה ,שהרי חתן וכלה ב זמן הנשואין מצויים בפסגת הקירוב והקשר ביניהם,
ואם כן מדוע חז״ל נקטו בכדי לתאר אח מצבם רק בל שון "רעים" .ו עוד צריך לבאר
מדוע ל שון אהבה נו פל דוקא ביחס לל שון "רעים" ,כדמצץט/בברכת חתנים וכן הוא
בקרא "ואהבת לרעך כמוך" .וכן י עויק במס׳ ב״ב (דף טע״  ,) 3גבי רעיו של איוב שהיו
אוהביו ב כל נפשם כדאיתא בגם׳ שם ,ונקטה הגט׳ דוקא את הלשון "רעיו" של איוב
ולא חבידיו ,אף שחז״ל מציינים את החיבור ביניהם לבין איוב כיחסי רעות וקשר
הקרובים ביותר ,דאמרינן בגט׳ שם "אמר רבא היינו דאמדי אינשי או חברא כחברי
דאיוב או מיתותא".

האהבה הוא החיבור כמבואר .וכן מיושב היטב ל שון התורה "ואהבת לרעך כמוך".
דמאחר ד כווגת התורה לצ ווח שכל אדם ירגיש ב חוש שכל כלל ישראל הינם שורש
אחד .נמצא ,שהדרך לקנות הרגשה נעלה שכזו היא רק ע״י שמתחילה חשים בבחינת
"רעך" ,דהיינו שכל אדם מישראל ירגיש שבפני ע צמו אינו אלא כחלק מן הכלל.
[ואין בזה סחירה להרגשת "בשבילי נברא העולם" שלכן האדם נברא יחידי ,דאמנם
כל אדם הוא עולם שלם מבחינה פרטית ,אלא שביחס לכלל הבריאה ול כלל ישראל
הרי הוא כחלק ,ופ שוטן .ואז יוכל לתפוס בהשגתו שכל יהודי אינו כדבר נוסף ונפרד
ממנו ,אלא ששניהם משולים כאברים שונים המאוחדים להוות גוף אחד ,ובכך תהא
אהבתו לבל-גשראל כאהבתו את עצ מו ,משום שאף בני אדם הסובבים אותו הרי הם
חלק ממנו[ .אמנם דק בכה״ג שהשני אינו רשע כדאיתא ברמב״ם ,דאין ציווי ואהבת
לרעך כמוך לאינו שומר תורה ומ צוות ,דכלפיו אין את ההרגשה שכל ישראל יונקים

והנראה לבאר בזה דאכן ל שון אהבה נ ופל בדוקא על ל שון "רעך" .דכבר נתבאר
לעיל שמהות האהבה היא ההתקשרות וה חיבור בין בני אדם בנקודה הרוחנית

משורש אחד ,מאחר שאין הוא מ חובר לתורה שהיא המציאות הרוחנית שמדבקח אח
כולם ל יחשב כגוי אחד בארץ ,דהוא אינו שייך ליניקה הרוחנית המשותפת של כלל

הפנימית .ו ככל שהנקודה הרוחנית חזקה ומ שמעותית יותר ,כן תהא ה אחדות יציבה

ישראל].

ומ אוחדת בתכלית ,דלא תהא אחיזה לכח היצה״ר ׳הנרגן מפ חד׳ של "לתאוה יבקש
נפרד" .ומעתה פשוט ד בב ח ל יצור חיבור אדוק בין ב׳ ד בחם נפרדים ,נצרך שכל אחר
מהחלקים יהא רק חצי וחלק מהשלם .דאם כל אחד יהא שלם בפני עצ מו שוב לא יהא
ניתן לחברם יחדיו ,שהרי דבר שלם לא יקבל תוספת מעבד למה שכבר קיים א צלו.
ורק כשכל דבר בפנ״ע הוא חסר ,ו חשיב כחלק מן השליטות ,אזי ניתן לחברם יחד עד
כ ח שיהפכו להיות כדבר אחד מושלם ללא יכולת להיפרד.
נמצא לד בח נו ,שב כח שיהא מקום וא פשרות ליצור חיבור וקשר מו חלט ,בעינן
שכל דבר ל כשע צמו יהא חסר את הדבר הנוסף ,ובזה יתמזגו ל דבר שלם ומ אוחד .א״כ
באמת יסוד המושג ׳רע׳ הוא מל שון הכתוב בתהילים המובא לעיל" ,תרעם בשבט
ברזל ו ככלי יוצר תנפצם" .שהוא מיסוד הפירוד והחילוק .אלא דכשנמצאים מקודם
ב מצב של חלקים נפרדים אזי ניתן לחברם ליחידה אחת מושלמת.

,

אץכלי מחזיק כרכה אלא השלם

222,

ז.החיבורהשלם שכין רעים
ואם כנים הדברים נראה לענ״ד לבאר עניין נוסף .דהנה בספר איוב מובאת כל
השתלשלות המ אורעות וחיסורים שהשטן מייסרהו בשליחות הקב״ה ,דמקודם המית
את מקנהו ואיבד לו את כל רכושו ,ולאחמ״כ המית אח ילדיו ואף את אשתו .ולאחר
כל אסון מובא ,ד איוב הלך להתנחם אצל רעיו שאכן הצליחו לעו דדו .ולכאורה עולה
השאלה ,מ דוע השטן לא הרג את חביריו של איוב ,כדי שלא יהא לו מקום להתנחם,
ובכך היה גורם צער עצום לאיוב ללא יכולת נחמה.
ושמא 3יתן לומר ,דמה דהיה ל איוב נחמה לאחר כל צרה ,הוא גופא היה חלק
מהצער ה גדול שנגרם באסון הבא .דאם איוב לא היה מוצא נחמה ,אזי בצרה הנוספת
לא היה מרגיש כלל אח הצער הנוסף ,מאחד שלא היה מספיק להתאושש מצרתו
הקודמת .ורק משום שאיוב כבר מצא נחמה ,י כול היה לחוש ביתר שאח את האבידה
הנוספת .וכ דכתיב בתהילים "המגביהי לשבת המשפילי לראות" ופי׳ בזה ,דלעיתים

ולפי״ז אתי שפיר מדוע ב ברכת חתנים נקטו חז״ל ל שון "רעים אהובים" כדי
לתאר את הקשר בין חתן ו כלה ,והוא משום שחתן וכלה בפני עצמם אינם אלא
"פלג גופא" ,ש הח קודם י חדתם ל עולם היו מאוחדים בנשמתם ונ פרדו רק בלידתם,

הקב״ה מגביה אח מע מדו של האדם רק בכדי שכשישפילו ,תהא הנפילה כואבת יותר.

ו בגשואין הם חוזרים ומתאחדים בא חדות ג מורה .ובש״ס איתא דחתן מ שול למ וצא

ולכך השטן לא הרג את רעי איוב ,בכדי שיוכל להתנחם ואז ל חזור ו לספוג את הנסיון
הבא.

אבידהמיתשין דף ב ע״  ,) 3ומאחר שהיו ב כלל פירוד כשירדו לע ולם ,שוב נו פלת בהם
ד י מציאות של חיבור מושלם היוצר התהוות של בית אחד .ולד ברינו נמצא כי דווקא

־ אולם לד ברינו נ״ל בא ופן אחר .דהנה איתא בש״ס" :וישמעו שלשת רעי איוב

המציאות של "רעים" הוא הגורם ל תוצאה של "אהובים" ,דהחכלית והדרך ל יצור את

אח כל הרעה הזאת ,הבאה ע ליו וי באו איש ממקומו וכף מאי ויו עדו יחדיו אמר רב
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מחולב
עומד לפני ניתוק ושבירה מהבסים המחזיק אותו .נמצא כי דווקא ב לשון זה ,המורה
על פירוד וניתוק מ צאו הז״ל להשתמש בעניינים הנוגעים ל חיבור ואהבה ,כ גון ב ברכת
חתנים שמברכים "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן" ,ול כאורה צריך
ביאור בזה ,שהרי חתן וכלה ב זמן הנשואין מצויים בפסגת הקירוב והקשר ביניהם,
ואם כן מדוע חז״ל נקטו בכדי לתאר אח מצבם רק בל שון "רעים" .ו עוד צריך לבאר
מדוע ל שון אהבה נו פל דוקא ביחס לל שון "רעים" ,כדמצץט/בברכת חתנים וכן הוא
בקרא "ואהבת לרעך כמוך" .וכן י עויק במס׳ ב״ב (דף טע״  ,) 3גבי רעיו של איוב שהיו
אוהביו ב כל נפשם כדאיתא בגם׳ שם ,ונקטה הגט׳ דוקא את הלשון "רעיו" של איוב
ולא חבידיו ,אף שחז״ל מציינים את החיבור ביניהם לבין איוב כיחסי רעות וקשר
הקרובים ביותר ,דאמרינן בגט׳ שם "אמר רבא היינו דאמדי אינשי או חברא כחברי
דאיוב או מיתותא".

האהבה הוא החיבור כמבואר .וכן מיושב היטב ל שון התורה "ואהבת לרעך כמוך".
דמאחר ד כווגת התורה לצ ווח שכל אדם ירגיש ב חוש שכל כלל ישראל הינם שורש
אחד .נמצא ,שהדרך לקנות הרגשה נעלה שכזו היא רק ע״י שמתחילה חשים בבחינת
"רעך" ,דהיינו שכל אדם מישראל ירגיש שבפני ע צמו אינו אלא כחלק מן הכלל.
[ואין בזה סחירה להרגשת "בשבילי נברא העולם" שלכן האדם נברא יחידי ,דאמנם
כל אדם הוא עולם שלם מבחינה פרטית ,אלא שביחס לכלל הבריאה ול כלל ישראל
הרי הוא כחלק ,ופ שוטן .ואז יוכל לתפוס בהשגתו שכל יהודי אינו כדבר נוסף ונפרד
ממנו ,אלא ששניהם משולים כאברים שונים המאוחדים להוות גוף אחד ,ובכך תהא
אהבתו לבל-גשראל כאהבתו את עצ מו ,משום שאף בני אדם הסובבים אותו הרי הם
חלק ממנו[ .אמנם דק בכה״ג שהשני אינו רשע כדאיתא ברמב״ם ,דאין ציווי ואהבת
לרעך כמוך לאינו שומר תורה ומ צוות ,דכלפיו אין את ההרגשה שכל ישראל יונקים

והנראה לבאר בזה דאכן ל שון אהבה נ ופל בדוקא על ל שון "רעך" .דכבר נתבאר
לעיל שמהות האהבה היא ההתקשרות וה חיבור בין בני אדם בנקודה הרוחנית

משורש אחד ,מאחר שאין הוא מ חובר לתורה שהיא המציאות הרוחנית שמדבקח אח
כולם ל יחשב כגוי אחד בארץ ,דהוא אינו שייך ליניקה הרוחנית המשותפת של כלל

הפנימית .ו ככל שהנקודה הרוחנית חזקה ומ שמעותית יותר ,כן תהא ה אחדות יציבה

ישראל].

ומ אוחדת בתכלית ,דלא תהא אחיזה לכח היצה״ר ׳הנרגן מפ חד׳ של "לתאוה יבקש
נפרד" .ומעתה פשוט ד בב ח ל יצור חיבור אדוק בין ב׳ ד בחם נפרדים ,נצרך שכל אחר
מהחלקים יהא רק חצי וחלק מהשלם .דאם כל אחד יהא שלם בפני עצ מו שוב לא יהא
ניתן לחברם יחדיו ,שהרי דבר שלם לא יקבל תוספת מעבד למה שכבר קיים א צלו.
ורק כשכל דבר בפנ״ע הוא חסר ,ו חשיב כחלק מן השליטות ,אזי ניתן לחברם יחד עד
כ ח שיהפכו להיות כדבר אחד מושלם ללא יכולת להיפרד.
נמצא לד בח נו ,שב כח שיהא מקום וא פשרות ליצור חיבור וקשר מו חלט ,בעינן
שכל דבר ל כשע צמו יהא חסר את הדבר הנוסף ,ובזה יתמזגו ל דבר שלם ומ אוחד .א״כ
באמת יסוד המושג ׳רע׳ הוא מל שון הכתוב בתהילים המובא לעיל" ,תרעם בשבט
ברזל ו ככלי יוצר תנפצם" .שהוא מיסוד הפירוד והחילוק .אלא דכשנמצאים מקודם
ב מצב של חלקים נפרדים אזי ניתן לחברם ליחידה אחת מושלמת.

,

אץכלי מחזיק כרכה אלא השלם

222,

ז.החיבורהשלם שכין רעים
ואם כנים הדברים נראה לענ״ד לבאר עניין נוסף .דהנה בספר איוב מובאת כל
השתלשלות המ אורעות וחיסורים שהשטן מייסרהו בשליחות הקב״ה ,דמקודם המית
את מקנהו ואיבד לו את כל רכושו ,ולאחמ״כ המית אח ילדיו ואף את אשתו .ולאחר
כל אסון מובא ,ד איוב הלך להתנחם אצל רעיו שאכן הצליחו לעו דדו .ולכאורה עולה
השאלה ,מ דוע השטן לא הרג את חביריו של איוב ,כדי שלא יהא לו מקום להתנחם,
ובכך היה גורם צער עצום לאיוב ללא יכולת נחמה.
ושמא 3יתן לומר ,דמה דהיה ל איוב נחמה לאחר כל צרה ,הוא גופא היה חלק
מהצער ה גדול שנגרם באסון הבא .דאם איוב לא היה מוצא נחמה ,אזי בצרה הנוספת
לא היה מרגיש כלל אח הצער הנוסף ,מאחד שלא היה מספיק להתאושש מצרתו
הקודמת .ורק משום שאיוב כבר מצא נחמה ,י כול היה לחוש ביתר שאח את האבידה
הנוספת .וכ דכתיב בתהילים "המגביהי לשבת המשפילי לראות" ופי׳ בזה ,דלעיתים

ולפי״ז אתי שפיר מדוע ב ברכת חתנים נקטו חז״ל ל שון "רעים אהובים" כדי
לתאר את הקשר בין חתן ו כלה ,והוא משום שחתן וכלה בפני עצמם אינם אלא
"פלג גופא" ,ש הח קודם י חדתם ל עולם היו מאוחדים בנשמתם ונ פרדו רק בלידתם,

הקב״ה מגביה אח מע מדו של האדם רק בכדי שכשישפילו ,תהא הנפילה כואבת יותר.

ו בגשואין הם חוזרים ומתאחדים בא חדות ג מורה .ובש״ס איתא דחתן מ שול למ וצא

ולכך השטן לא הרג את רעי איוב ,בכדי שיוכל להתנחם ואז ל חזור ו לספוג את הנסיון
הבא.

אבידהמיתשין דף ב ע״  ,) 3ומאחר שהיו ב כלל פירוד כשירדו לע ולם ,שוב נו פלת בהם
ד י מציאות של חיבור מושלם היוצר התהוות של בית אחד .ולד ברינו נמצא כי דווקא

־ אולם לד ברינו נ״ל בא ופן אחר .דהנה איתא בש״ס" :וישמעו שלשת רעי איוב

המציאות של "רעים" הוא הגורם ל תוצאה של "אהובים" ,דהחכלית והדרך ל יצור את

אח כל הרעה הזאת ,הבאה ע ליו וי באו איש ממקומו וכף מאי ויו עדו יחדיו אמר רב
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אין כלן ט חזיק ב ר כ ד| ^ 1ו של ום

•*י■וווו**>**■**•**. *•• —,י
י הו דה א מר רב מל מ ד שנ כנ סו כו לן ב ש ער אח ד ,ות נא ב ין כ ל א ח ד ו אח ד של ש מא רת
פר סי מ נא ה וו יד עי ,אי כא ד א מ רי כל יל א ה וה ל הו ו אי כא ד אמ רי איל גא ה וה להר ו כי ון
ד כמ שי ה וו י דעי" (כ״ 3ק• טז ע״ב) ,ופי רש ״י בד ״ה כל יל א וכ ו׳ וז ״ל כת רי ם ,ו ב כ ל כ תר

ח.ביאורבדיןחייךקודמין
א לא ש עד יין צר יך ל יי שב ל שי טת הר מ ב״ ם את הע רת הר מב ״ן ,ד הא ש נים ש היו
מה לכ ין בד רך וק ית ון א ח ד של מי ם ,קי ״ל ל מ דר ש "וחי אח יך עמך" ש חי יך קו דמ ין

ש לו שה פ רצ ופ ים וא יש אח ש מו מ חו ק ק על פ רצ ופ ו ,וכ ש בא ין יסו רין על א ח ד מ הן

ול כך ה וא י ש תה ה כ ל ו ח בי רו י מו ת .מו כ ח א״ כ ,ד אין ח יו ב לה שו ות לג מ רי אח ט וב תו

פ ר צו פו מ שת נה ו כן אי לני ע כ״ ל .מ בו א ר ,ד אף דה יה מר ח ק של ש מ או ת פר סה בין כ ל

ל טו ב תו של חב יר ו ,דא ״כ מד וע מק די ם א ת חי יו לח יי ח ב יר ו .ו על הר מב ״ם דנ קט

א ח ד מר עי איו ב ,מ ״מ כ ל א ח ד ה רג יש את הכ אב ו הצ רה של רע יו ,ו כך הם גם יד עו ע ל

^ ח ו י ב ל הי טי ב ל ש ני כ מו תו מ מ ש וכ מ בו א ר ,ק ש ה ,הי אך יי שב דין חי יך קו דמ ין.

צע רו של א יו ב .מ וכ ח א״ כ ,ד מ תו ך שה יו מ או חד ים כ ״ב ב נפ ש ם ,וה יו ד בק ים ז ה בז ה

וה נה ה ח ת ם סו פ ר (עה-תשם) פי רש ר כל מה ד אמ רי׳ ד חי יך ק וד מין הי ינו דו קא ב ענ יני

ב סו ד א יח וד ה נפ שו ת ,אף מר ח ק ג דו ל לא י צר ש ום חצ יצ ה [ .וע יין בד ע ת חכ מ ה ו מו סר

ע ול ם הז ה ,א ב ל ב כ ל מה שנו גע ל ח יי ה נצ ח ד ה יי נו ב לי מ וד ה תו רה ו ב כ ל קנ יני הת ור ה,

(מאמר א׳> ש הא ריך דס וד ה רו חנ יו ת הו א שאין ב זה פ יר וד כ ל ל ,ו כי ענ יין ה נפ ש ות ה וא

ה וא חי יב ל ל מ ד ל א ח רי ם א פי׳ אם ה וא מ ב ט ל עצ מו מ לי מ וד ו ,ורק על זה א מר ר ״ע

מ צי א ות של א חד ות  ].ה עו לה ל פי ״ ז ,כי רעי אי וב הם ה ס מ ל ו הד וג מ ה ל חי בו ר ו אי חו ד

ו א הב ת לר עך כ מו ך ז הו כ ל ל ג דו ל ב ת ור ה ,ד ה יי נו ש בל ימ וד ה תו רה הוא כ לל ג ד ול ל א הו ב

ג מו ר ,עד כ די כך ש לא ה יה ב מ ר ח ק המ צי או תי שום ה פר ע ה לה רג ש תם א חד אח ה ש ני,

את ח בי רו כ מו ה ו ,או לם ל כ ל ענ יני ה צל ת גו פו מ קד ים אח עצ מו מ שום ד חי יך קו דמ ין.

— ר ש נפ שו תי הם ה יו מ או ח דו ת .ו מ ע ת ה ני תן ליי ש ב ,דה נה ה ש טן קי בל ר ש ות רק ל פ גו ע

אמ נם ד בר יו צר יכ ים ב יא ור ר ב .דל פי ״ז אין מ קו ם כ לל ל דב רי ה רא שונ ים די לפ ינן מ דין

ב גו פו של איו ב ,א בל כל פי נפ שו צ יו וי ה׳ ה יה "רק ב נפ שו אל תג ע" ,וכ שם שב נפ שו

ו א הב ת לר עך כ מ וך ח יו ב ל הי טי ב ל ש ני אף בע ני ני הע וה ״ז ,כ מ בו אר בר מב ״ם לג בי

ש לו לא ה יה יכ ול ל פ גו ע ,כ מו כן ל א ה יה יכ ול לפ גו ע בנ פ שו ת רע יו ,מ ש ום ש הם ה יו
חל ק מ נפ שו של א יו ב .ול פי כך ה תו אר של א לי פז הת ימ ני ו ב ל ד ד ה שו חי ו צו פר ה נע מ תי
לא ה יה ׳ חב יר יו׳ או ׳ ידי דיו׳ של אי וב א לא ב דו ק א ׳ של שת ר עי איו ב׳.
נ מ צא דל שון " רעים א הו בי ם" ב ח תן ו כל ה" ,ו אה בת לר עך כ מו ך" ב צי ווי ה תו ר ה,
ול ש ון "של שת רעי איו ב" לג בי או הב יו של א יו ב ,מו רה על מ ש מע ות א ח ת הק יי מ ת

הכ נס ת כ ל ה וכ ו׳ ש אי נם ד בר ים ה נו גע ים ל ת ל מו ד ת ור ה .ו אף ל הר מב ״ן מח וי יב ל המ גע
מ לה רע לו ב כ ל ד בר ול א רק ב ענ יינ ים של רו חנ יו ת .וע וד הק שה בא גר ות מ שה [ אה ע״ז
ח ״ד סי׳ כו או ת ד׳] ש הרי גם ב חו רה וד אי ד תו ר חו ק וד מ ת ,כד אי תא בק דו ש ין ,ש אף
מל מו ד תו רה של ב נו ה וא קו דם (דף כט ע ״ס ,כ״ ש ד קו דם לת ״ת דא חרי ם .ו כן ל ענ יין
מצ וה אם הו א ו ח בי רו צר יכ ים ל קי ים מצ וה ו א״ א א לא ל א ח ד מ ה ם ל קי ימ ה ,פ ש וט ה וא
ש אם יוזן ל ח בי רו י עב ור ע ל הע ש ה .ו דב רי ה ח ת ״ ס צע ״ג.

ב בס יס ה חי ב ור ו הק שר ב ין ב ני אד ם .שכ די שה א חד ות תה א חז ק ה ו של מ ה ,זק וק ים

ל כך נר אה ל ענ ״ד ליי שב ב או פן אח ר .ד הנ ה כ ל מט רת הנ תי נה ל שני היא ב שב יל

מ ק וד ם ל ת חו ש ת הפ יר וד ו ה פי זו ר ,מל ש ון ד בר רע וע כ עו מ ד ל ינ תק ול ה פר ד ,ו אז

ש תג רם מ כך ה ט ב ה ו תו על ת של לא נת ינ תו ל א היי תה ב אה לו ,או לם ב כי ה אי גוו גא ד גם

כ ש מח בר ים ח לק ים ש אי נם של מ ים ב פ ני ע צמ ם ,נ וצ רת א ח דו ת ו ש לי מ ות לי ח ש ב כ ד בר

אם י ח לו ק עם ה שני את קי תון המ ים ה ש ני י מו ת ,נמ צא ד בנ ת ינ תו אין בכ די ל הצ יל את

ש אי נו ני תן ש וב ל פי רו ד .ו כן נר אה דז הו ל שון ה מג יל ח אס תר " ומ של וח מ נו ת א יש

נ פש ח בי רו ו בכ ה ״ג ס ״ל לר ״ע ד אי נו מ צו וה לה מ ית את עצ מו ,וע דיף ש יש תה ל ב דו

לר עה ו" ש הרי מ טר ת ה מ ש לו ח מ נו ת ה וא ל ה רב ות א הב ה ו רע ות ב כ ל ל י שר אל ,ול ש ון

וב זה ה וא י נצ ל ,דל ת ת ה כל ל ש ני זה פ שי טא ד אי נו מ חו יב ד אי נו חי יב לה עד יף את ח בי רו

"ר עהו" נו פל הי ט ב ל ת אר א ה ב ה פ ני מ ית ה מו ש תת על חי ב ור וק שר ר וח ני.

א לא רק ל ה ש וו ת ו .וכ יון ד אין תו על ת ו הנ אה ב ח לו ק ת ה קית ון* ס ״ל לר ״ע דב כה ״ג חי יך
ק וד מי ן .א ול ם ב בי א ור ה גר ״א מו כח ד לא כ הי סו ד הנ ״ל דה נה כ ת ב ה רמ ״א (יו״ד סי׳ ת א

וז הו ל שי טת הר מב ״ם כו ונ ת ה תו רה ב צי ווי "ו אה בת לר עך כ מו ך" ש כל י שר אל

סק״ס דפ רנ סת ע צ מו קו ד מ ת לפ ר נס ת אח רי ם ,וב בי א ור הגר ״א שם ציין לה א דר ״ע נ קט

ה מק ימ ים תו רה ו מ צו ות י ת אג דו לי חי דה א ח ת ה מ כו ונ ת ל יב ה ל א בי נו שב ש מי ם,

ד חי יך קו דמ ין ל כ ל אד ם? ול דב רי נו כ ל דב רי ר ״ע שם אי נם אל א כ שאין ת וע לת ל שני

ול ה ת א ח ד ב א ה ב ת ה׳ ב א ח דו ת של מ ה ,ומ מי לא אין ש ום קו שי ל א הו ב את ה שני כ מו תו
 .ד ה א גם ה שני ה וא חל ק מ מנ ו ,וכ ש ם ש או הב את ע צ מו מ מ ש כן יא הב את ה א ח ר,
שמ ש ול כ א בר נו סף ב נפ ש ו .שה די ז הו ס וד א יח וד ה נפ שו ת.
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טח ולב
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***י—*
אין כלן ט חזיק ב ר כ ד| ^ 1ו של ום

•*י■וווו**>**■**•**. *•• —,י
י הו דה א מר רב מל מ ד שנ כנ סו כו לן ב ש ער אח ד ,ות נא ב ין כ ל א ח ד ו אח ד של ש מא רת
פר סי מ נא ה וו יד עי ,אי כא ד א מ רי כל יל א ה וה ל הו ו אי כא ד אמ רי איל גא ה וה להר ו כי ון
ד כמ שי ה וו י דעי" (כ״ 3ק• טז ע״ב) ,ופי רש ״י בד ״ה כל יל א וכ ו׳ וז ״ל כת רי ם ,ו ב כ ל כ תר

ח.ביאורבדיןחייךקודמין
א לא ש עד יין צר יך ל יי שב ל שי טת הר מ ב״ ם את הע רת הר מב ״ן ,ד הא ש נים ש היו
מה לכ ין בד רך וק ית ון א ח ד של מי ם ,קי ״ל ל מ דר ש "וחי אח יך עמך" ש חי יך קו דמ ין

ש לו שה פ רצ ופ ים וא יש אח ש מו מ חו ק ק על פ רצ ופ ו ,וכ ש בא ין יסו רין על א ח ד מ הן

ול כך ה וא י ש תה ה כ ל ו ח בי רו י מו ת .מו כ ח א״ כ ,ד אין ח יו ב לה שו ות לג מ רי אח ט וב תו

פ ר צו פו מ שת נה ו כן אי לני ע כ״ ל .מ בו א ר ,ד אף דה יה מר ח ק של ש מ או ת פר סה בין כ ל

ל טו ב תו של חב יר ו ,דא ״כ מד וע מק די ם א ת חי יו לח יי ח ב יר ו .ו על הר מב ״ם דנ קט

א ח ד מר עי איו ב ,מ ״מ כ ל א ח ד ה רג יש את הכ אב ו הצ רה של רע יו ,ו כך הם גם יד עו ע ל

^ ח ו י ב ל הי טי ב ל ש ני כ מו תו מ מ ש וכ מ בו א ר ,ק ש ה ,הי אך יי שב דין חי יך קו דמ ין.

צע רו של א יו ב .מ וכ ח א״ כ ,ד מ תו ך שה יו מ או חד ים כ ״ב ב נפ ש ם ,וה יו ד בק ים ז ה בז ה

וה נה ה ח ת ם סו פ ר (עה-תשם) פי רש ר כל מה ד אמ רי׳ ד חי יך ק וד מין הי ינו דו קא ב ענ יני

ב סו ד א יח וד ה נפ שו ת ,אף מר ח ק ג דו ל לא י צר ש ום חצ יצ ה [ .וע יין בד ע ת חכ מ ה ו מו סר

ע ול ם הז ה ,א ב ל ב כ ל מה שנו גע ל ח יי ה נצ ח ד ה יי נו ב לי מ וד ה תו רה ו ב כ ל קנ יני הת ור ה,

(מאמר א׳> ש הא ריך דס וד ה רו חנ יו ת הו א שאין ב זה פ יר וד כ ל ל ,ו כי ענ יין ה נפ ש ות ה וא

ה וא חי יב ל ל מ ד ל א ח רי ם א פי׳ אם ה וא מ ב ט ל עצ מו מ לי מ וד ו ,ורק על זה א מר ר ״ע

מ צי א ות של א חד ות  ].ה עו לה ל פי ״ ז ,כי רעי אי וב הם ה ס מ ל ו הד וג מ ה ל חי בו ר ו אי חו ד

ו א הב ת לר עך כ מו ך ז הו כ ל ל ג דו ל ב ת ור ה ,ד ה יי נו ש בל ימ וד ה תו רה הוא כ לל ג ד ול ל א הו ב

ג מו ר ,עד כ די כך ש לא ה יה ב מ ר ח ק המ צי או תי שום ה פר ע ה לה רג ש תם א חד אח ה ש ני,

את ח בי רו כ מו ה ו ,או לם ל כ ל ענ יני ה צל ת גו פו מ קד ים אח עצ מו מ שום ד חי יך קו דמ ין.

— ר ש נפ שו תי הם ה יו מ או ח דו ת .ו מ ע ת ה ני תן ליי ש ב ,דה נה ה ש טן קי בל ר ש ות רק ל פ גו ע

אמ נם ד בר יו צר יכ ים ב יא ור ר ב .דל פי ״ז אין מ קו ם כ לל ל דב רי ה רא שונ ים די לפ ינן מ דין

ב גו פו של איו ב ,א בל כל פי נפ שו צ יו וי ה׳ ה יה "רק ב נפ שו אל תג ע" ,וכ שם שב נפ שו

ו א הב ת לר עך כ מ וך ח יו ב ל הי טי ב ל ש ני אף בע ני ני הע וה ״ז ,כ מ בו אר בר מב ״ם לג בי

ש לו לא ה יה יכ ול ל פ גו ע ,כ מו כן ל א ה יה יכ ול לפ גו ע בנ פ שו ת רע יו ,מ ש ום ש הם ה יו
חל ק מ נפ שו של א יו ב .ול פי כך ה תו אר של א לי פז הת ימ ני ו ב ל ד ד ה שו חי ו צו פר ה נע מ תי
לא ה יה ׳ חב יר יו׳ או ׳ ידי דיו׳ של אי וב א לא ב דו ק א ׳ של שת ר עי איו ב׳.
נ מ צא דל שון " רעים א הו בי ם" ב ח תן ו כל ה" ,ו אה בת לר עך כ מו ך" ב צי ווי ה תו ר ה,
ול ש ון "של שת רעי איו ב" לג בי או הב יו של א יו ב ,מו רה על מ ש מע ות א ח ת הק יי מ ת

הכ נס ת כ ל ה וכ ו׳ ש אי נם ד בר ים ה נו גע ים ל ת ל מו ד ת ור ה .ו אף ל הר מב ״ן מח וי יב ל המ גע
מ לה רע לו ב כ ל ד בר ול א רק ב ענ יינ ים של רו חנ יו ת .וע וד הק שה בא גר ות מ שה [ אה ע״ז
ח ״ד סי׳ כו או ת ד׳] ש הרי גם ב חו רה וד אי ד תו ר חו ק וד מ ת ,כד אי תא בק דו ש ין ,ש אף
מל מו ד תו רה של ב נו ה וא קו דם (דף כט ע ״ס ,כ״ ש ד קו דם לת ״ת דא חרי ם .ו כן ל ענ יין
מצ וה אם הו א ו ח בי רו צר יכ ים ל קי ים מצ וה ו א״ א א לא ל א ח ד מ ה ם ל קי ימ ה ,פ ש וט ה וא
ש אם יוזן ל ח בי רו י עב ור ע ל הע ש ה .ו דב רי ה ח ת ״ ס צע ״ג.

ב בס יס ה חי ב ור ו הק שר ב ין ב ני אד ם .שכ די שה א חד ות תה א חז ק ה ו של מ ה ,זק וק ים

ל כך נר אה ל ענ ״ד ליי שב ב או פן אח ר .ד הנ ה כ ל מט רת הנ תי נה ל שני היא ב שב יל

מ ק וד ם ל ת חו ש ת הפ יר וד ו ה פי זו ר ,מל ש ון ד בר רע וע כ עו מ ד ל ינ תק ול ה פר ד ,ו אז

ש תג רם מ כך ה ט ב ה ו תו על ת של לא נת ינ תו ל א היי תה ב אה לו ,או לם ב כי ה אי גוו גא ד גם

כ ש מח בר ים ח לק ים ש אי נם של מ ים ב פ ני ע צמ ם ,נ וצ רת א ח דו ת ו ש לי מ ות לי ח ש ב כ ד בר

אם י ח לו ק עם ה שני את קי תון המ ים ה ש ני י מו ת ,נמ צא ד בנ ת ינ תו אין בכ די ל הצ יל את

ש אי נו ני תן ש וב ל פי רו ד .ו כן נר אה דז הו ל שון ה מג יל ח אס תר " ומ של וח מ נו ת א יש

נ פש ח בי רו ו בכ ה ״ג ס ״ל לר ״ע ד אי נו מ צו וה לה מ ית את עצ מו ,וע דיף ש יש תה ל ב דו

לר עה ו" ש הרי מ טר ת ה מ ש לו ח מ נו ת ה וא ל ה רב ות א הב ה ו רע ות ב כ ל ל י שר אל ,ול ש ון

וב זה ה וא י נצ ל ,דל ת ת ה כל ל ש ני זה פ שי טא ד אי נו מ חו יב ד אי נו חי יב לה עד יף את ח בי רו

"ר עהו" נו פל הי ט ב ל ת אר א ה ב ה פ ני מ ית ה מו ש תת על חי ב ור וק שר ר וח ני.

א לא רק ל ה ש וו ת ו .וכ יון ד אין תו על ת ו הנ אה ב ח לו ק ת ה קית ון* ס ״ל לר ״ע דב כה ״ג חי יך
ק וד מי ן .א ול ם ב בי א ור ה גר ״א מו כח ד לא כ הי סו ד הנ ״ל דה נה כ ת ב ה רמ ״א (יו״ד סי׳ ת א

וז הו ל שי טת הר מב ״ם כו ונ ת ה תו רה ב צי ווי "ו אה בת לר עך כ מו ך" ש כל י שר אל

סק״ס דפ רנ סת ע צ מו קו ד מ ת לפ ר נס ת אח רי ם ,וב בי א ור הגר ״א שם ציין לה א דר ״ע נ קט

ה מק ימ ים תו רה ו מ צו ות י ת אג דו לי חי דה א ח ת ה מ כו ונ ת ל יב ה ל א בי נו שב ש מי ם,

ד חי יך קו דמ ין ל כ ל אד ם? ול דב רי נו כ ל דב רי ר ״ע שם אי נם אל א כ שאין ת וע לת ל שני

ול ה ת א ח ד ב א ה ב ת ה׳ ב א ח דו ת של מ ה ,ומ מי לא אין ש ום קו שי ל א הו ב את ה שני כ מו תו
 .ד ה א גם ה שני ה וא חל ק מ מנ ו ,וכ ש ם ש או הב את ע צ מו מ מ ש כן יא הב את ה א ח ר,
שמ ש ול כ א בר נו סף ב נפ ש ו .שה די ז הו ס וד א יח וד ה נפ שו ת.
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א .ועיין בח וו״א (יו״ד סט סק״ב) דכיאר ,דהנידון הוא משום חיי שעה של רעהו דכהא אפשר ד מחויב להשוות
חי שעה שלו לשל רעהו.
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אין כלי מחזיקכרכה אלא השלום

טח ולב
דממ״נ הוא ימות ,אבל היכן שמיטיב לו בפרנסתו מדוע לר״ע הוא קודם הרי ילפינן

וכלפיו אין את הקשר והחיבור העמוק והפנימי ביותר ,ואעפ״כ חידש התנא דמחויב

מואהבת לרעך כמוך דמהויב להשוותם[ .ושמא ביאור הגר״א ,דציין על פסק הרמ״א
את הסוגיא בב״מ דף סב .דחייך קודמין ,ס״ל כדעת הדמב״ן עה״ת שם ולכך לעולם

לכבדו .וע״ז כתב הד״י שזהו רק מדרך המוסר מאחר שאין בכה״ג חיוב מדין ׳ואהבת
לרעך כמוך׳ .וכך באמת נראה מלשון המשנה באבות "כבוד חברך" שאינו מורה על

הוא קודם להכירו ,וצריך תלמוד].

חיבור עמוק ,ו אילו לשון התורה הוא "ואהבת לרעך" המודה על קשר וחיבור עמוק.
!ויש לדון בדבר האם ליכא "ואהבת לרעך כמוך" בכי האי גוונא]

ונראה לבאר באופן אחר .דאכן מעיקר הדין היה ראוי לחלוק בשוה ,דטובתו וטובת
חבירו שוין .אלא דילפינן מקרא "וחי אחיך עמך" ,דחייו קודמין ,וממילא פיקוח נפש

ושמא ניתן לדחות באופן נוסף דבאמת ס״ל לר״י באבות כדעת הרמב״ם דלעיל.

דוחה את כל התורה כולה ואף את מצות הצלת חבירו ,אלא דבן פטורא סובר למידרש

אלא ס״ל שהאדם אינו מצווה מדאורייתא לחזר אחר טובת חבירו ולחפש להיטיב

מ״וחי אחיך" שאל יראה אחד במיתת חבירו ,ולכך ליכא להיתרא דפיקות נפש דוחה

לו ,ורק בכה״ג שנתקל ונקרה בדרכו אפשרות להיטיב ולעזור אזי מחויב מדאורייתא.

את כל התורה .ואכן היכא דליכא לטעמא של "וחי אחיך עמך" דחייך קודמין ,יהא
מחוייב להשוותם ,כמובא בפסקי תשובה [ח״ג סי׳ רנד] בשם זקינו ,שאם יש לאחד

אבל התנא באבות בא להוסיף כ לשון הר״י "לחזר אחד כבוד הכירו" אף כשאץ נזקק
לפניו ,וזה אינו חייב אלא מדרך המוסר[ .ואף בזה יש להתיישב בדבר עד כמה מצווה

קיתון של מים ויש לפניו שני בני אדם צמאים שאם לא ישחו ימותו ,ופסק שבזה

מהתורה בדין "ואהבת לרעך כמוך".

אף לדעת ד״ע יתן לשניהם וימותו מכיון שלא שייך בזה להך טעמא דחייך קודמין,
עיי״ש[ *.אך גם מהלך זה נסתר מהא דלמדו מדין זה גם לקדימה בפרנסה]

י.חיוב ואהבתלרעך,עיקרובלבאושמאבמעשה

ט .הלנותדרך ארץהמסתעפיםמחיוב ואהבת לרעך

העולה מן הדברים דשורש מצות "ואהבת לרעך כמוך" שנוי במח׳ הראשונים
הנ״ל .דלשיטת הרמב״ן עיקר הצ יווי הוא על מעשי האדם שלא להרע ולהזיק לשני,

ויש לדון בדעת הרבינו יוגה באבות" :רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב
עליך כשלך" .ופי׳ שם דבינו יונה וז״ל" :הלכות דרך א ח שנו כאן ,לחזר אחר כבוד

וכן על מניעתהקנאה בהצלחת חבירו כמבואר ברמב״ן שם .אולם לדעת הרמב״ם עיקר

חבירו ,ויחפוץ כי יכבדוהו כאשר חפץ בכבוד עצמו .והוא על דרך המוסר" <ד׳ יתה

ה ציווי הוא על הרגשת הלב ועל תחושת הקשר והשותפות ,מיסוד איחוד הנפשות של

אבוח ,כ ,טז> .ולכאורה צריך לבאר מדוע נקט רבנו יונה שהחיוב לכבד אח הכירו הוא רק

כלל ישראל ע״י התורה והמצוות ,דכל ישראל הם כחטיבה אחת ועל כן קרויים "גוי

מדרך המוסר ,והלא המצווה לכבדו הוי מדאורייתא ,משום דין "ואהבת לרעך כמוך".
ובפשטות היה נראה להוכיח מדבריו ,דס״ל כדעת הרמב״ן ,דליכא חיוב להיטיב בקום
ועשה לשני מדין ואהבת לרעך כמוך ,ואינו חייב אלא להמנע מלגרום צער ולא לעשות

אחד" .דכשם שהקב״ה אחד שלא שייך בו פירוד כלל[ .וזהו עומק יסוד הקלקול
רצונו של מקום ,אינו נופל בהם מספר [רכל מספר חשיב כפירוד וכהיפך השליטות

לחבירו דברים השנואים עליו .וכפי שלימד הלל את הגד "מאן דסני עלך לחבר לא

והאחדות] ,ו אילו ישראל כשמחוברים לתורה הרי חם מקושרים בזה אף לקב״ה ,שהרי

תעביד" .וכפי׳ המהרש״א <שם) .דלגבי לעשות לו טובה כמו לעצמו ,לא נאמר דין

קוב״ה ואורייתא חד הוא ,ולפיכך הם בבחינת איחוד גמור.

של ע״ז ,לומר שיש ח״ו ב׳ רשויות] .ה״ה נמי כלל ישראל כשהם במצב של עושין

ואהבת לרעך כמוך .דהרי נקט ר״ע דחייך קודמין .ואפשר דכן ס״ל לר״י ולכך כל

ולדעת הרמב״ם לזה כיוונה התורה בציווי "ואהבת לרעך כמוך" שחייבים להרגיש

הציווי שיהי כבוד חברך חביב עליך כשלך הוא מדרך המוסר.

את המעלה הרוחנית הזאת ,וממילא תהא יכולת להיטיב לשני כמותו ,משום שאף

אולם נ״ל דלא מוכח מידי .דניתן לומר שבכלל רעך נכלל רק מי שחשוב קשור

האחר הוא חלק ממנו .ולפי״ז הדרך לרכוש אח המעלה הזאת היא לחזק ולרומם את

איתו בתכלית איחוד הנפשות וכמבואר לעיל .אולם התנא באבות מיידי בכל אדם

ההדגשים הרוחנים שבאדם ,ולהחליש את התחושות הגשמיות והחומריות שבהם

אף הפשוט ביותר דק שאינו רשע שכבר (דא״כ אינו בכלל "עושה מעשה עמך" ומצווה לשנאותו)

מונח כח הפירוד ,כדכתיב "לתאוה יבקש נפרד" .וככל שיתעלה במעלות רוחניות כן
יגבר כח האחדות .וככל שישקע בהרגשות ובתאות חומריות ילך ויתחזק כה הפירוד,

ג .עיין בחזו״א נשם) דנקט דגם זה תלוי במה׳ בן פטורא ור״ע .דלכן פטורא יתן לשניהם וימותו ולד״ע יתן
•  :ג י י■ י■״
דע לאזזדמהז.
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אין כלי מחזיקכרכה אלא השלום

טח ולב
דממ״נ הוא ימות ,אבל היכן שמיטיב לו בפרנסתו מדוע לר״ע הוא קודם הרי ילפינן

וכלפיו אין את הקשר והחיבור העמוק והפנימי ביותר ,ואעפ״כ חידש התנא דמחויב

מואהבת לרעך כמוך דמהויב להשוותם[ .ושמא ביאור הגר״א ,דציין על פסק הרמ״א
את הסוגיא בב״מ דף סב .דחייך קודמין ,ס״ל כדעת הדמב״ן עה״ת שם ולכך לעולם

לכבדו .וע״ז כתב הד״י שזהו רק מדרך המוסר מאחר שאין בכה״ג חיוב מדין ׳ואהבת
לרעך כמוך׳ .וכך באמת נראה מלשון המשנה באבות "כבוד חברך" שאינו מורה על

הוא קודם להכירו ,וצריך תלמוד].

חיבור עמוק ,ו אילו לשון התורה הוא "ואהבת לרעך" המודה על קשר וחיבור עמוק.
!ויש לדון בדבר האם ליכא "ואהבת לרעך כמוך" בכי האי גוונא]

ונראה לבאר באופן אחר .דאכן מעיקר הדין היה ראוי לחלוק בשוה ,דטובתו וטובת
חבירו שוין .אלא דילפינן מקרא "וחי אחיך עמך" ,דחייו קודמין ,וממילא פיקוח נפש

ושמא ניתן לדחות באופן נוסף דבאמת ס״ל לר״י באבות כדעת הרמב״ם דלעיל.

דוחה את כל התורה כולה ואף את מצות הצלת חבירו ,אלא דבן פטורא סובר למידרש

אלא ס״ל שהאדם אינו מצווה מדאורייתא לחזר אחר טובת חבירו ולחפש להיטיב

מ״וחי אחיך" שאל יראה אחד במיתת חבירו ,ולכך ליכא להיתרא דפיקות נפש דוחה

לו ,ורק בכה״ג שנתקל ונקרה בדרכו אפשרות להיטיב ולעזור אזי מחויב מדאורייתא.

את כל התורה .ואכן היכא דליכא לטעמא של "וחי אחיך עמך" דחייך קודמין ,יהא
מחוייב להשוותם ,כמובא בפסקי תשובה [ח״ג סי׳ רנד] בשם זקינו ,שאם יש לאחד

אבל התנא באבות בא להוסיף כ לשון הר״י "לחזר אחד כבוד הכירו" אף כשאץ נזקק
לפניו ,וזה אינו חייב אלא מדרך המוסר[ .ואף בזה יש להתיישב בדבר עד כמה מצווה

קיתון של מים ויש לפניו שני בני אדם צמאים שאם לא ישחו ימותו ,ופסק שבזה

מהתורה בדין "ואהבת לרעך כמוך".

אף לדעת ד״ע יתן לשניהם וימותו מכיון שלא שייך בזה להך טעמא דחייך קודמין,
עיי״ש[ *.אך גם מהלך זה נסתר מהא דלמדו מדין זה גם לקדימה בפרנסה]

י.חיוב ואהבתלרעך,עיקרובלבאושמאבמעשה

ט .הלנותדרך ארץהמסתעפיםמחיוב ואהבת לרעך

העולה מן הדברים דשורש מצות "ואהבת לרעך כמוך" שנוי במח׳ הראשונים
הנ״ל .דלשיטת הרמב״ן עיקר הצ יווי הוא על מעשי האדם שלא להרע ולהזיק לשני,

ויש לדון בדעת הרבינו יוגה באבות" :רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב
עליך כשלך" .ופי׳ שם דבינו יונה וז״ל" :הלכות דרך א ח שנו כאן ,לחזר אחר כבוד

וכן על מניעתהקנאה בהצלחת חבירו כמבואר ברמב״ן שם .אולם לדעת הרמב״ם עיקר

חבירו ,ויחפוץ כי יכבדוהו כאשר חפץ בכבוד עצמו .והוא על דרך המוסר" <ד׳ יתה

ה ציווי הוא על הרגשת הלב ועל תחושת הקשר והשותפות ,מיסוד איחוד הנפשות של

אבוח ,כ ,טז> .ולכאורה צריך לבאר מדוע נקט רבנו יונה שהחיוב לכבד אח הכירו הוא רק

כלל ישראל ע״י התורה והמצוות ,דכל ישראל הם כחטיבה אחת ועל כן קרויים "גוי

מדרך המוסר ,והלא המצווה לכבדו הוי מדאורייתא ,משום דין "ואהבת לרעך כמוך".
ובפשטות היה נראה להוכיח מדבריו ,דס״ל כדעת הרמב״ן ,דליכא חיוב להיטיב בקום
ועשה לשני מדין ואהבת לרעך כמוך ,ואינו חייב אלא להמנע מלגרום צער ולא לעשות

אחד" .דכשם שהקב״ה אחד שלא שייך בו פירוד כלל[ .וזהו עומק יסוד הקלקול
רצונו של מקום ,אינו נופל בהם מספר [רכל מספר חשיב כפירוד וכהיפך השליטות

לחבירו דברים השנואים עליו .וכפי שלימד הלל את הגד "מאן דסני עלך לחבר לא

והאחדות] ,ו אילו ישראל כשמחוברים לתורה הרי חם מקושרים בזה אף לקב״ה ,שהרי

תעביד" .וכפי׳ המהרש״א <שם) .דלגבי לעשות לו טובה כמו לעצמו ,לא נאמר דין

קוב״ה ואורייתא חד הוא ,ולפיכך הם בבחינת איחוד גמור.

של ע״ז ,לומר שיש ח״ו ב׳ רשויות] .ה״ה נמי כלל ישראל כשהם במצב של עושין

ואהבת לרעך כמוך .דהרי נקט ר״ע דחייך קודמין .ואפשר דכן ס״ל לר״י ולכך כל

ולדעת הרמב״ם לזה כיוונה התורה בציווי "ואהבת לרעך כמוך" שחייבים להרגיש

הציווי שיהי כבוד חברך חביב עליך כשלך הוא מדרך המוסר.

את המעלה הרוחנית הזאת ,וממילא תהא יכולת להיטיב לשני כמותו ,משום שאף

אולם נ״ל דלא מוכח מידי .דניתן לומר שבכלל רעך נכלל רק מי שחשוב קשור

האחר הוא חלק ממנו .ולפי״ז הדרך לרכוש אח המעלה הזאת היא לחזק ולרומם את

איתו בתכלית איחוד הנפשות וכמבואר לעיל .אולם התנא באבות מיידי בכל אדם

ההדגשים הרוחנים שבאדם ,ולהחליש את התחושות הגשמיות והחומריות שבהם

אף הפשוט ביותר דק שאינו רשע שכבר (דא״כ אינו בכלל "עושה מעשה עמך" ומצווה לשנאותו)

מונח כח הפירוד ,כדכתיב "לתאוה יבקש נפרד" .וככל שיתעלה במעלות רוחניות כן
יגבר כח האחדות .וככל שישקע בהרגשות ובתאות חומריות ילך ויתחזק כה הפירוד,

ג .עיין בחזו״א נשם) דנקט דגם זה תלוי במה׳ בן פטורא ור״ע .דלכן פטורא יתן לשניהם וימותו ולד״ע יתן
•  :ג י י■ י■״
דע לאזזדמהז.
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ב.הלאאבאחד לכולנו ־־־
וכמה תמיהות יש כאן ,דאף אם לא נצטוינו באהבה מופלגת זו ,אך ודאי כי לא

הלא אב אחד לכולנו

בכדי אפקיה קרא בהאי לישנא .ומלבד זאת הא לא מצינו בשום מקום שתדבר תורה
בלשון הפלגה .ועוד יש להעיר במה שפי׳ במהרש״א דהא דשינה לו ללשון ארמי הוא
משום שכך היה לשונם ,והא כל המעיין שם יראה כי הנכרי פנה אליו בלה״ק ,ורק
הלל ענה לו תשובה זו בארמית .עוד יש להעיר אמאי שינה הלל מלשון הפסוק ׳רעך׳
ללשון חברך .ועוד ,דבמהרש״א פי׳ דהא דנקט הלל בלשון השלילה הוא משום דאין

69כפמ^

א.דעלך מי לחברך לאתעביד
כתיב :ואהבת לרעך כמוך (ויקראי״טי״ח) ,ובאונקלוסתרגם  :ותרחמיה לחברך כותך,
אך בתרגום יב״ע תירגם :ותרחמיה לחברך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה ,וצ״ב מה
ראה התרגום יב״ע לנטות מפשטות המקרא דואהבת ולהוסיף נמי שלא תעביד ליה
מה דאגת סני .כדברי היוגתן מצינו נמי בפסיקתא זוטרחא קדושים שם ,גבי הגט׳ שוב
מעשה בנכרי א׳ שבא לפני שמאי וכו׳ בא לפני הלל גייריה א״ל דעלך סני לחברך
לא תעביד זו היא כל התודה כולה ואידך פירושה היא זיל גמור (שבת לא ,).וכתב ע״ז
בפסיקתא שם :ואהבת וכר היינו דאמר הלל מאן דסני ו כר.
ובמהרש״א שבת שם כת׳ וז״ל "ויל״ע בזה ,גם שא״ל בלשון תרגום שכן היה
לשונם אז בירושלים ,מ״מ אמאי שינה לומר לו בלשון שלילה ,דעלך סני וכר ,דתרגום
מלישנא דקרא הר׳ל למימר ותרחמיה לחברך כוותך כתרגום אונקלוס .וי״ל דמשמע
ליה דקרא לא איירי אלא בכה״ג ,בל״ת ,דגביה לא תיקום ולא תיטור כתיב ,ועלה
קאי ואהבת לרעך וגו׳ שלא תעשה לו רעה מכל רסני לך ,אבל לגבי לעשות לו טובה
לא קאמר ואהבת לרעך כמוך כדאמרין חייך קודמק לחיי חבירך( ".פהדש״א ,חידושי

אגדות שבת לא) .ולדברי המהרש״א מיושבים נמי דברי היונתן ב״ע שהוסיף על ותרחמה
לחברך  -דלא תעביד ליה מה דאנת סני ,כיון ד׳ותרחמה׳ לא גשנה אלא בהגבלת ׳חייך
קודמיך .וכדברי המהרש״א מצינו נמי ברמב״ן בתוספת דברים וז״ל" :כמוך הפלגה,
כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא ר״ע ולימד
חייך קודמין" (רמב״ן ,ויקרא ,יט ,יח) .ולמדנו מדברי הרמב״ן והמהרש״א ,כי לא נתחייבנו
בצווי זה לאהוב זולתינו כמידת אהבתנו לעצמינו ,אלא רק לנהוג בו באותה מידה
המקווה לנו ממנו ,וכ לשון רש״י :לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר
שאינו חפץ לעשות לעצמו( .רש״י ,סנהדרין פד :ד״ה ואהבת)
העליה  -ד  :קובץ ( }29 7 {)297עמוד מס  132הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אגו מצווים לאהבה גדולה זו .אך לכאו׳ עדיין לא נדרשת כאן לשון שלילה ,דהיה
יכול לומר לו בלשון חיובית נהג בחברך כפי חפצך שינהגו בך .ועוד יש להעיר בלשון
הפס׳ אמאי נקט לשון ׳כמוך׳ ,ולא כתב בלשון בנ״א ׳ואהבת לרעך כאהבתך לעצמך׳
או ׳כנפשך׳ ,וצ״ב.
נראה כי ביאורם של דברים נעוץ בדברי הירושלמי" :ואהבת לרעך כמוך רבי
עקיבה אומר זה כלל גדול בתורה ,בין עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול
מזה" (ירושלמי נדרים פ״ט ה״ד) .וכתב הרש״ש שם זה ספר תולדות אדם יש לפרשו ע״ם
הכתוב ,הלא אב א׳ לכולנו הלא קל א׳ בראנו מדוע נבגוד איש באחיו וכו׳ .וביאוה״ד
דכיון דלכולנו אב א׳ ,א״כ אי״ז אלא כגוף א׳ מחולק לכמה אברים .ובירושלמי (שם)
המשיל ע״ז לא׳ שהיה חותך בשר וירד הסכין לתוך ידו ,וכי יחתוך ידו זו על שחתכה
חבירתה .ועיין עוד במדרש ויקר״ר שהאריך בעניין זה ,וביאר בזה הא דנמשלו ישראל
לשה" ,מה שה הזה לוקה על ראשו או באחד מאבריו וכל איבריו מרגישים כך הן
ישראל וכו׳ " ובסו״ד שם" ,בעשיו כתיב נפשות הרבה וביעקב שבעים נפש וכתיב ביה
נפש אחת" (מדרש רבה ויקרא ,ס״ד ו׳) .ומשמעותן של דברים ,שגדלותו של כלל זה היא
זמשום דקרא דואהבת יוכל להתפרש נמי שהוזהרנו בו רק להתנהג בחברינו בצורההנאותה ,אך מקרא דזה ספר תולדות אדם למדנו ,שהנהגה זו מחוייבח היא מעצם
מציאותינו כגוף א׳ ,ושלילתה אינה רק כאינה ראויה אלא משוללת המציאות.
ונראה ,דלא פליג ר״ע בעצם יסוד דברי ב״ע ,וכדסיים הרש״ש כסוף דבריו בביאור
דברי ב״ע דהוה כעין דברי ר״ע .וכן משמע במדר״ר שם דב״ע נמי לא נחכוין לחלוק
על ר״ע ביסוד ,דבמדרש שם הוסיף על דברי ר״ע שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה
חבירי עמי ,ופי׳ באמרי יושר שם ,דמה״ט כללא דזה ספר תולדות גדול מכללא דואהבת
דבקרא דזה ספר לא י וכל אדם לטעות בזה ,ומשמע מזה שב״ע מודה בעצם דקרא
דואהבח יש בו משמעות שוה לקרא דזה ספר ,אלא דבקרא דזה ספר הוא מפורש טסי,
אך ודאי שכלל א׳ הם .ואפשר דהא דר״ע לא אוקמה לדרשתו כב״ע אלא דוקא על
קרא דואהבת ,משום דרצה לאשמועינן גם הדרשא דמאן דסני עלך ,דב׳ משמעויות
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ב.הלאאבאחד לכולנו ־־־
וכמה תמיהות יש כאן ,דאף אם לא נצטוינו באהבה מופלגת זו ,אך ודאי כי לא

הלא אב אחד לכולנו

בכדי אפקיה קרא בהאי לישנא .ומלבד זאת הא לא מצינו בשום מקום שתדבר תורה
בלשון הפלגה .ועוד יש להעיר במה שפי׳ במהרש״א דהא דשינה לו ללשון ארמי הוא
משום שכך היה לשונם ,והא כל המעיין שם יראה כי הנכרי פנה אליו בלה״ק ,ורק
הלל ענה לו תשובה זו בארמית .עוד יש להעיר אמאי שינה הלל מלשון הפסוק ׳רעך׳
ללשון חברך .ועוד ,דבמהרש״א פי׳ דהא דנקט הלל בלשון השלילה הוא משום דאין

69כפמ^

א.דעלך מי לחברך לאתעביד
כתיב :ואהבת לרעך כמוך (ויקראי״טי״ח) ,ובאונקלוסתרגם  :ותרחמיה לחברך כותך,
אך בתרגום יב״ע תירגם :ותרחמיה לחברך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה ,וצ״ב מה
ראה התרגום יב״ע לנטות מפשטות המקרא דואהבת ולהוסיף נמי שלא תעביד ליה
מה דאגת סני .כדברי היוגתן מצינו נמי בפסיקתא זוטרחא קדושים שם ,גבי הגט׳ שוב
מעשה בנכרי א׳ שבא לפני שמאי וכו׳ בא לפני הלל גייריה א״ל דעלך סני לחברך
לא תעביד זו היא כל התודה כולה ואידך פירושה היא זיל גמור (שבת לא ,).וכתב ע״ז
בפסיקתא שם :ואהבת וכר היינו דאמר הלל מאן דסני ו כר.
ובמהרש״א שבת שם כת׳ וז״ל "ויל״ע בזה ,גם שא״ל בלשון תרגום שכן היה
לשונם אז בירושלים ,מ״מ אמאי שינה לומר לו בלשון שלילה ,דעלך סני וכר ,דתרגום
מלישנא דקרא הר׳ל למימר ותרחמיה לחברך כוותך כתרגום אונקלוס .וי״ל דמשמע
ליה דקרא לא איירי אלא בכה״ג ,בל״ת ,דגביה לא תיקום ולא תיטור כתיב ,ועלה
קאי ואהבת לרעך וגו׳ שלא תעשה לו רעה מכל רסני לך ,אבל לגבי לעשות לו טובה
לא קאמר ואהבת לרעך כמוך כדאמרין חייך קודמק לחיי חבירך( ".פהדש״א ,חידושי

אגדות שבת לא) .ולדברי המהרש״א מיושבים נמי דברי היונתן ב״ע שהוסיף על ותרחמה
לחברך  -דלא תעביד ליה מה דאנת סני ,כיון ד׳ותרחמה׳ לא גשנה אלא בהגבלת ׳חייך
קודמיך .וכדברי המהרש״א מצינו נמי ברמב״ן בתוספת דברים וז״ל" :כמוך הפלגה,
כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא ר״ע ולימד
חייך קודמין" (רמב״ן ,ויקרא ,יט ,יח) .ולמדנו מדברי הרמב״ן והמהרש״א ,כי לא נתחייבנו
בצווי זה לאהוב זולתינו כמידת אהבתנו לעצמינו ,אלא רק לנהוג בו באותה מידה
המקווה לנו ממנו ,וכ לשון רש״י :לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר
שאינו חפץ לעשות לעצמו( .רש״י ,סנהדרין פד :ד״ה ואהבת)
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אגו מצווים לאהבה גדולה זו .אך לכאו׳ עדיין לא נדרשת כאן לשון שלילה ,דהיה
יכול לומר לו בלשון חיובית נהג בחברך כפי חפצך שינהגו בך .ועוד יש להעיר בלשון
הפס׳ אמאי נקט לשון ׳כמוך׳ ,ולא כתב בלשון בנ״א ׳ואהבת לרעך כאהבתך לעצמך׳
או ׳כנפשך׳ ,וצ״ב.
נראה כי ביאורם של דברים נעוץ בדברי הירושלמי" :ואהבת לרעך כמוך רבי
עקיבה אומר זה כלל גדול בתורה ,בין עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול
מזה" (ירושלמי נדרים פ״ט ה״ד) .וכתב הרש״ש שם זה ספר תולדות אדם יש לפרשו ע״ם
הכתוב ,הלא אב א׳ לכולנו הלא קל א׳ בראנו מדוע נבגוד איש באחיו וכו׳ .וביאוה״ד
דכיון דלכולנו אב א׳ ,א״כ אי״ז אלא כגוף א׳ מחולק לכמה אברים .ובירושלמי (שם)
המשיל ע״ז לא׳ שהיה חותך בשר וירד הסכין לתוך ידו ,וכי יחתוך ידו זו על שחתכה
חבירתה .ועיין עוד במדרש ויקר״ר שהאריך בעניין זה ,וביאר בזה הא דנמשלו ישראל
לשה" ,מה שה הזה לוקה על ראשו או באחד מאבריו וכל איבריו מרגישים כך הן
ישראל וכו׳ " ובסו״ד שם" ,בעשיו כתיב נפשות הרבה וביעקב שבעים נפש וכתיב ביה
נפש אחת" (מדרש רבה ויקרא ,ס״ד ו׳) .ומשמעותן של דברים ,שגדלותו של כלל זה היא
זמשום דקרא דואהבת יוכל להתפרש נמי שהוזהרנו בו רק להתנהג בחברינו בצורההנאותה ,אך מקרא דזה ספר תולדות אדם למדנו ,שהנהגה זו מחוייבח היא מעצם
מציאותינו כגוף א׳ ,ושלילתה אינה רק כאינה ראויה אלא משוללת המציאות.
ונראה ,דלא פליג ר״ע בעצם יסוד דברי ב״ע ,וכדסיים הרש״ש כסוף דבריו בביאור
דברי ב״ע דהוה כעין דברי ר״ע .וכן משמע במדר״ר שם דב״ע נמי לא נחכוין לחלוק
על ר״ע ביסוד ,דבמדרש שם הוסיף על דברי ר״ע שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה
חבירי עמי ,ופי׳ באמרי יושר שם ,דמה״ט כללא דזה ספר תולדות גדול מכללא דואהבת
דבקרא דזה ספר לא י וכל אדם לטעות בזה ,ומשמע מזה שב״ע מודה בעצם דקרא
דואהבח יש בו משמעות שוה לקרא דזה ספר ,אלא דבקרא דזה ספר הוא מפורש טסי,
אך ודאי שכלל א׳ הם .ואפשר דהא דר״ע לא אוקמה לדרשתו כב״ע אלא דוקא על
קרא דואהבת ,משום דרצה לאשמועינן גם הדרשא דמאן דסני עלך ,דב׳ משמעויות
העליה  -ד  :קובץ ( }297 {)297עמוד מס 133חח־פס ע״י תכנת אוצר חחבמח

הלב

מדו ולב
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______

אלו ק י י נ ן § ^ [ו אפ שר ד הוא לשי טתו בזה ב מה ש דרש ד חייך קוד מין ,ול המ שמ עות

בגר דה לל ,שאין שייכת בו אלא חו בת ההנהגה מכח השלילה ,ואין לה עם האהבה

ד דרשת בן עזאי אין מקום לה לכה זו ד הכל חד גו פא ה וא].

ולא כלו ם].

גבישראלאהבתהרעיםהיאטבחהאחדות

ב זאת י תבאר נמי מה ששינה הלל ל שון רעך לל שון חבירך .דההפרש בין דע לח בר,
ביאר ב ספר בא וד שמות נרדפים (לוזרש׳ס ,דרע הוא מי ש התרועע ע מו ב אהבה רבה
כרעים האהו בים ,וח בר הוא שנת חבר ע מו באיזה ד בר ,ו לכן גם על השווי והד מיון

נמ צינו למדים כי בהאי קרא דו אה בת ישנם ב׳ מש מעו יות ,הא׳ ,הנהגה ח ברתית
המ חייבת הנהגת הא׳ ל רע הו בד רגה ה מקווה לו מ חבי רו ,וז הו ח יוב חב רתי כ שאר

יאמר ח בר ,כ מו ח בר הוא ל איש מש חית .והיינו שרע הוא מכח מ ציאות אהבה ,וח בר

הנ הגות המ חויי בות בין אדם ל הכ ירו [וה נהגה זו מ חויי בת גם בש כל א נושי ,ו שייכת

אינו אלא חי בור ב פו על ו אף מ תול דת המקרה ,ו אינו דבר מהותי .ו ע״כ נקטה תורה

גם כ לפי המ חוי בות לע בו דת ה׳ וע ״כ ה חש יבו ה לל כי סוד כל התודה כו לה וכ מו שפי׳

ל שון ר עך ,כי הנהגה זו מכח ה אהבה והא חדות היא .משא״כ גוי של״ש בו הנהגת

רש״י שם דקב״ה נמי קרוי רע כדכ תיב רעך ו דע א ביך אל ת עזו ב] .ו הב׳ ,שענ יינו הוא

ר עות ו כל חיו בו הוא אנושי ג רידא המ תחייב ב המצ אות כמה אנשים יחדיו .ול כן ל״ש

גד ו^.י ותר ,ונד רש ככ לל גד ול מזה ,ו הוא היחס ל כל הפרטים כג וף א׳ ,ו לפ יהו לא תיתכן

בו אלא ל שון ח בר.

כ לל ב מצי אות ה עדר הנהגה זו ו במ של הירו שלמי[ ,ול מש מע ות זו מה דחש יבא כ לל
גד ול ב תורה ריחם זה שייך גם כ לפי קוב״ה ,דהא קוב״ה ויש ראל חד ,ו א״כ לא תיתכן
עב ירת רצ תו הנותנת מקום ל העל מת מ ציא ותו ו מע רע רת גם א חדו תו עם יש ראל ,ו זהו
נמי ממש שהוא כחו תך ידו השניה].
להמ תבאר ,יבו ארו כל התמיהות ש הע לינו כ מין חו מר .דהא רב׳ הר מב״ן דהוה
ה פלגה ,אק כת תו תק טה התורה ל שון גוז מא ,א לא ד ביחס ל הנהגה המ עשית המחו ייבת
מ האהבה כ מוך הויא הפ לגה ,דלה לכה אין מ חויי בת הנהגת האהבה אלא בהג בלת
ה כלל ד חייך קו דמין [ ואפ שר דהג בלה זו ענינה ב הע דר יכו לת האדם לה גיע עד כדי
אהבה זו] ,אך מ צד "סוג האהבה" הנדרשת אין כאן הפ לגה כ לל ,ד ענין ה אהבה אינו
רק חו בת ההנהגה הנ״ל ,אלא הכרה כי כו לנו בני אב א׳ נ חנו ,ו אשר לפיה בא מת אין

וש פיר יבו אר גם ל שון הכ תוב כ מו ך ,כי כל שורש אהבה זו הוא מכח היות רעך
כ מוך היינו חלק ממך ו מע צמו תך ,ו אין הוא ג וף ל עצ מו כלל.

ד.השווכולםונעשואגודהאחת
כ תיב" :ויחץ שם ישראל נגד ההר" (שמותי״טג׳) .ופירש״י בשם מכילתא ,כאיש א׳
ב לב א חד וכ ו׳ ,וכן איתא ב תנחו מא " :ביקש הקב״ה ל יתן תורה לי שראל ב שעה שי צאו
ממצרים ו היו חולקים זע״ז ו כו׳ כ שב או לרפידים ה שוו כולם ונע שו אגודה א׳ שנא׳,
ו יחן שם ,וי חנו אק כתיב כאן .אמד הקב״ה התורה כולה שלום ו למי אתננה ל אומה
שאו הבת של ום" (מעחומא ישן יחווט׳> .ומב ואר במד רש ,שא חדותם היתד ,תנאי מו כרח

מקום ל חלק כ לל בין אהבת עצ מו לא הבת חבי רו[ .ו עי׳ בס׳ פ חד יצחק ,ש בוע ות מאמר

לק בלת ה תורה ו בל ״ז לא היו יכולים ל קבלה ,וצ ״ב מהי השייכות בין א חדות לקב לת

כא ,שבי׳ ב סג נונו המי וחד ב או פן נ פלא איך יתכן שיד ורו בכפ יפה א׳ הגב לת ה״חייך

התורה .לא ור הדברים הנ״ל יב ואר שפיר דאין כ ונת המדרש רק ל העדר מחל וקת

קו דמין" עם ענין ה אהבה ה מוח לטת שמ שול לת ב עצ מו תה מהג בלה ז ו] ,ומ ה״ט נקטה

וכ מדויק בל שון דה שוו כ ולם ו נע שו א גודה א׳ ,והיינו שא חדותם לא היתה רק ה עדר

תורה דוקא בל שון זו ו לא כתבה כל שון התרגום ד מן אנת סני לך לא תע ביד ליה.

מחל וקת על דרך הש לילה אלא א חד ות חיובית .וא חד ות זו שייכת רק מכח ההכרה כי

ע וד י תבאר ל הנ״ל ,הא ד הלל השיב לו בל שון ארמית ו בל שון השל ילה .דב גוי
ל״ש כ לל אהבה מכח אח דות ,ר כל אחד מהם פרט ל עצ מו ,ו כד הב אנו לע יל מהמ דרש
רע שיו נפ שות הרבה כ תיב ביה [ומה״ט מו פקעים הם נמי מיחס ,וזדמתם זרמת סוסים
חשי בא] .ו א״כ כל ה שגתו בח יוב זה הוא דק על דרך השל ילה ,וה המנ עות מל פג וע
ב זול תו או להפ סידו היחס הראוי לו ,וע ״כ הש יבו דוקא בל שון ארמי ,ד דוקא בל שון
ארמי אין נא מרת חו בה זו אלא על דרך השל ילה [ .ומדו קדק כן ב יונ תן ש כתב ל ש ון זו
דק כפי רוש למ שמ עות ה אהבה ,דתידגם ותר חמה ל חב רך ,ו הוסיף ד מן ד אנת סני דהיינו
שאי״ז אלא הש עור בהנ הגת חובה זו ,אך ב עצ מו תה מ תול דת ה אהבה היא .מ שא״ב

ב אמת ג וף א׳ הם המ חולק לא ברים .ו מה שהיתה תנאי מוכרח לק בלת התורה משום
דהה תאח דות עם התורה שנתה וותה בנתינתה אינה אלא מכח אותה א חדות של קוב״ה
ואו רייתא ויש ראל ו אין שם י שראל מת הווה אלא בכ לל ות העם הקיים כ גוף א׳ ולא
כא בר אבד לב דו.

ד״ואגודתועלארץיסדה
איתא ב גט׳  :מ קדש רא שון מ פני מה חרב מפני ג׳ עבי רות שהיו בו .מקדש שני מפני
; מה ח רב ,מפני שנאת חינם .ע וד שם ר״י וד״א ד אמרי תר וויהו .ראשונים שנתגלה עונם
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הלב

מדו ולב

הלא אב אחד לכולנו

______

אלו ק י י נ ן § ^ [ו אפ שר ד הוא לשי טתו בזה ב מה ש דרש ד חייך קוד מין ,ול המ שמ עות

בגר דה לל ,שאין שייכת בו אלא חו בת ההנהגה מכח השלילה ,ואין לה עם האהבה

ד דרשת בן עזאי אין מקום לה לכה זו ד הכל חד גו פא ה וא].

ולא כלו ם].

גבישראלאהבתהרעיםהיאטבחהאחדות

ב זאת י תבאר נמי מה ששינה הלל ל שון רעך לל שון חבירך .דההפרש בין דע לח בר,
ביאר ב ספר בא וד שמות נרדפים (לוזרש׳ס ,דרע הוא מי ש התרועע ע מו ב אהבה רבה
כרעים האהו בים ,וח בר הוא שנת חבר ע מו באיזה ד בר ,ו לכן גם על השווי והד מיון

נמ צינו למדים כי בהאי קרא דו אה בת ישנם ב׳ מש מעו יות ,הא׳ ,הנהגה ח ברתית
המ חייבת הנהגת הא׳ ל רע הו בד רגה ה מקווה לו מ חבי רו ,וז הו ח יוב חב רתי כ שאר

יאמר ח בר ,כ מו ח בר הוא ל איש מש חית .והיינו שרע הוא מכח מ ציאות אהבה ,וח בר

הנ הגות המ חויי בות בין אדם ל הכ ירו [וה נהגה זו מ חויי בת גם בש כל א נושי ,ו שייכת

אינו אלא חי בור ב פו על ו אף מ תול דת המקרה ,ו אינו דבר מהותי .ו ע״כ נקטה תורה

גם כ לפי המ חוי בות לע בו דת ה׳ וע ״כ ה חש יבו ה לל כי סוד כל התודה כו לה וכ מו שפי׳

ל שון ר עך ,כי הנהגה זו מכח ה אהבה והא חדות היא .משא״כ גוי של״ש בו הנהגת

רש״י שם דקב״ה נמי קרוי רע כדכ תיב רעך ו דע א ביך אל ת עזו ב] .ו הב׳ ,שענ יינו הוא

ר עות ו כל חיו בו הוא אנושי ג רידא המ תחייב ב המצ אות כמה אנשים יחדיו .ול כן ל״ש

גד ו^.י ותר ,ונד רש ככ לל גד ול מזה ,ו הוא היחס ל כל הפרטים כג וף א׳ ,ו לפ יהו לא תיתכן

בו אלא ל שון ח בר.

כ לל ב מצי אות ה עדר הנהגה זו ו במ של הירו שלמי[ ,ול מש מע ות זו מה דחש יבא כ לל
גד ול ב תורה ריחם זה שייך גם כ לפי קוב״ה ,דהא קוב״ה ויש ראל חד ,ו א״כ לא תיתכן
עב ירת רצ תו הנותנת מקום ל העל מת מ ציא ותו ו מע רע רת גם א חדו תו עם יש ראל ,ו זהו
נמי ממש שהוא כחו תך ידו השניה].
להמ תבאר ,יבו ארו כל התמיהות ש הע לינו כ מין חו מר .דהא רב׳ הר מב״ן דהוה
ה פלגה ,אק כת תו תק טה התורה ל שון גוז מא ,א לא ד ביחס ל הנהגה המ עשית המחו ייבת
מ האהבה כ מוך הויא הפ לגה ,דלה לכה אין מ חויי בת הנהגת האהבה אלא בהג בלת
ה כלל ד חייך קו דמין [ ואפ שר דהג בלה זו ענינה ב הע דר יכו לת האדם לה גיע עד כדי
אהבה זו] ,אך מ צד "סוג האהבה" הנדרשת אין כאן הפ לגה כ לל ,ד ענין ה אהבה אינו
רק חו בת ההנהגה הנ״ל ,אלא הכרה כי כו לנו בני אב א׳ נ חנו ,ו אשר לפיה בא מת אין

וש פיר יבו אר גם ל שון הכ תוב כ מו ך ,כי כל שורש אהבה זו הוא מכח היות רעך
כ מוך היינו חלק ממך ו מע צמו תך ,ו אין הוא ג וף ל עצ מו כלל.

ד.השווכולםונעשואגודהאחת
כ תיב" :ויחץ שם ישראל נגד ההר" (שמותי״טג׳) .ופירש״י בשם מכילתא ,כאיש א׳
ב לב א חד וכ ו׳ ,וכן איתא ב תנחו מא " :ביקש הקב״ה ל יתן תורה לי שראל ב שעה שי צאו
ממצרים ו היו חולקים זע״ז ו כו׳ כ שב או לרפידים ה שוו כולם ונע שו אגודה א׳ שנא׳,
ו יחן שם ,וי חנו אק כתיב כאן .אמד הקב״ה התורה כולה שלום ו למי אתננה ל אומה
שאו הבת של ום" (מעחומא ישן יחווט׳> .ומב ואר במד רש ,שא חדותם היתד ,תנאי מו כרח

מקום ל חלק כ לל בין אהבת עצ מו לא הבת חבי רו[ .ו עי׳ בס׳ פ חד יצחק ,ש בוע ות מאמר

לק בלת ה תורה ו בל ״ז לא היו יכולים ל קבלה ,וצ ״ב מהי השייכות בין א חדות לקב לת

כא ,שבי׳ ב סג נונו המי וחד ב או פן נ פלא איך יתכן שיד ורו בכפ יפה א׳ הגב לת ה״חייך

התורה .לא ור הדברים הנ״ל יב ואר שפיר דאין כ ונת המדרש רק ל העדר מחל וקת

קו דמין" עם ענין ה אהבה ה מוח לטת שמ שול לת ב עצ מו תה מהג בלה ז ו] ,ומ ה״ט נקטה

וכ מדויק בל שון דה שוו כ ולם ו נע שו א גודה א׳ ,והיינו שא חדותם לא היתה רק ה עדר

תורה דוקא בל שון זו ו לא כתבה כל שון התרגום ד מן אנת סני לך לא תע ביד ליה.

מחל וקת על דרך הש לילה אלא א חד ות חיובית .וא חד ות זו שייכת רק מכח ההכרה כי

ע וד י תבאר ל הנ״ל ,הא ד הלל השיב לו בל שון ארמית ו בל שון השל ילה .דב גוי
ל״ש כ לל אהבה מכח אח דות ,ר כל אחד מהם פרט ל עצ מו ,ו כד הב אנו לע יל מהמ דרש
רע שיו נפ שות הרבה כ תיב ביה [ומה״ט מו פקעים הם נמי מיחס ,וזדמתם זרמת סוסים
חשי בא] .ו א״כ כל ה שגתו בח יוב זה הוא דק על דרך השל ילה ,וה המנ עות מל פג וע
ב זול תו או להפ סידו היחס הראוי לו ,וע ״כ הש יבו דוקא בל שון ארמי ,ד דוקא בל שון
ארמי אין נא מרת חו בה זו אלא על דרך השל ילה [ .ומדו קדק כן ב יונ תן ש כתב ל ש ון זו
דק כפי רוש למ שמ עות ה אהבה ,דתידגם ותר חמה ל חב רך ,ו הוסיף ד מן ד אנת סני דהיינו
שאי״ז אלא הש עור בהנ הגת חובה זו ,אך ב עצ מו תה מ תול דת ה אהבה היא .מ שא״ב

ב אמת ג וף א׳ הם המ חולק לא ברים .ו מה שהיתה תנאי מוכרח לק בלת התורה משום
דהה תאח דות עם התורה שנתה וותה בנתינתה אינה אלא מכח אותה א חדות של קוב״ה
ואו רייתא ויש ראל ו אין שם י שראל מת הווה אלא בכ לל ות העם הקיים כ גוף א׳ ולא
כא בר אבד לב דו.

ד״ואגודתועלארץיסדה
איתא ב גט׳  :מ קדש רא שון מ פני מה חרב מפני ג׳ עבי רות שהיו בו .מקדש שני מפני
; מה ח רב ,מפני שנאת חינם .ע וד שם ר״י וד״א ד אמרי תר וויהו .ראשונים שנתגלה עונם
_
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מק זלג
■*♦'״א**
נתגלה קיצם אחרונים שלא נתגלה עונם לא גתגלה קיצם רומא טס .ובמהרש״א שם
פי׳ לא נתגלה עונם כז־לעיל שהיה להם שנאת חנם בלב ולפנים כאילו אוהבים .וצ״ב
מהו החומר הנורא בעון זה ששקול כנגד ג׳ עבירות ובכוחו להביא לחורבן ביהמ״ק.

הלאאב אחד
?

י)"#גד**.י

•"*.׳•!••,.׳י*•!

־בשמים מעלותיו ,אימתי ,ואגודתו על ארץ יסדה" (במדב״ר טו יח) .וא״כ זהו המתבאר
במדרש שכל מציאות כסאו היא דוקא בהתחברות כל היחידים לכלל וביהמ״ק נמי
מהאי ענעא הוא [ולא זכר "הדום רגליו"] וכמושנ״ת.

ועוד צ״ב אמאי חמיר לא נתגלה עונם והיינו שהיתה שנאתם בלב מאם היתה שנאתם
גלויה ,ועוד צ״ב דהא לא מצינו חילוק בלאו דלא תשנא בין שנאת חנם לשאינה של

ו.תפילהמתוךאהבה והתאחדותעם כלל ישראל

חנם ,וא״כ אמאי דוקא שנאת חנם היא סיבה לחורבן.
כתבו בספה״ק [בשם זוה״ק] קודם כל תפילה יקבל עליו מ״ע של ואהבת לרעך
וראשית צריכים אנו לבאר שנאת חינם מהי .דהא שום אדם אתו שונא אח זולתו
בלא סיבה המסבבתו לזה .ושמעתי בשם הגר״א פילץ שליט״א דשנאת חנם יסודה
בטבע האדם לאהוב את הדומה לו ולשנוא את השונה ממנו ,ולא משום שיגרם לו
ממנו איזה רעה ,אלא רק מחמת השוני שביניהם .כי האהבה יסודה בתחושת החיבור
המתהווה מעצם השווי והשנאה יסודה בתחושת הריחוק והפירוד [וזהו המבו׳ בדברי
חכמינו כי שונא הוא מי שלא דיבר עמו ג׳ ימים מחמת איבה (סנהדרין מס .ועניין אי
הדבור בהתעצמות תחושת הריחוק עד כדי התעלמות מקיומו כאומר "בעולמי אין
אחה קיים"] ואף עצם השוני לבדו גורם לתחושה זו.
ולאור מה שנתבאר לעיל בעניין האהבה ,נוכל להבין היטב את חומרתה של שנאה
זו .כי שנאה שאינה של חנם היא רק חסרון בהנהגת י צן ! שאף שאינה מותרת ,אך
שורשה אינו אלא בתאוות נקמה .משא״כ שנאת חנם ששורשה נעוץ בחחושת פירוד

כמוך וכו׳ ועי״ז תקובל תפילתו בתוך תפילות כל ישראל .וצ״ב מה עניין תפילה למ״ע
של ואהבת לרעך כמוך ,ונראה לבאר דהנה בתפילה מצעו גודל עניין תפילת הציבור
עד כדי שאמרו חז״ל [ראש השנה יח ].דאין תפילת היחיד מועלת לקרוע גז״ד אלא
בעשי״ת ,ולאור מה שבי׳ דיש במצוה זו ענין ההכללות בכל נפשות ישראל מכח
היותם גוף א׳ נוכל להבין גמי דזהו עניעה של מצווח ואהבת לרעך לתפילה ,שע״י
מצוה זו עולה ממעמד היחיד להיות כחלק מכלל ישראל ,ומוסיף בחינה בתפילת
הציבור שלו ,שאעה תפילת יחיד אלא תפילת חלק מכלל.

ז.מצוות׳ואהבתלרעך•היאמחובתהלבבות
נמצינו למדים כי מצוה זו אף כי צורתה כחובת הלבבות הוקבעה[ ,מלבד חובת
ההנהגה המעשית המחוייבת ממנה ,וכבר שנו לנו חז״ל כמה הלכות מעשיות ששרשם

"ומתעלמת ממהות הגוף המשותף שלא שייך כלל פירוד באבריו .וזהו נמי ביאור הענין
דלא נתגלה עוונם וכמו שפירש המהרש״א שלפנים נראים כאוהבים ,והיינו שלא היה
שנאתם מחמת סיבה חיצונית ,אלא שנאה מהותית ופנימית שיסודה בתחושת פירוד.
ובזה יבואר גם הא דחטא זה הוא סיבה לחורבן ביהמ״ק דהא מהותו של ביהמ״ק

בני אב א׳ גחנו .והגה כתב המס״י סוף פ״ז כי חובת הלבבות אעה מסורה בידינו

הוא החיבור בין ישראל לאביהם שבשמים בעצם המציאות שמקיים דירתו בתחתונים

כחובת האברים ,וצריכים אנו תחבולה איך לכפות ולנווט רגשות הלב אשר בטבעם

וחיבור זה בל מציאותו הוא רק ביחס למציאות ׳כלל ישראל׳ שבה שייכת אותה
התאחדות של קוב״ה וישראל ,וכמו שבי׳ לעיל גבי מתן תורה ,שכל מציאות ישראל

גואים הם וכמו שהאריך שם פי״א בענין השנאה והנקימה ,כי קשה מאד היא שימלט

הוא רק כגוף א׳ המתחלק לאברים ולא כרבוי של יחידים שאינו יכול ליצור לעולם
מציאות של ׳כלל ישראל׳[ .והעולה מזה שחורבן ביהמ״ק לא היה ׳עונש׳ על ערן
דשנאת חגם ,אלא דבמצב של שנאת חנם נשללת מעצמה מציאותו של ביהמ״ק .ופוק
חזי מש״כ בירושלמי יומא פ״א ה״א אבותינו העבירו את התיקרה אבל אנו פעפענו
את הבית ,והן הן הדברים].
וכיסוד זה מציגובמדרש ״ואגודתו על ארץ יסדה  -משל לפלטין שהיתה בנויה ע״ג
הספינות כל זמן שהספינות מחוברות פלטין שע״ג עומדת כך הבונה בשמים מעלותיו
כביכול כסאו מבוסס למעלה בזמן שישראל עשוין אגודה אחת .לכך נאמר הבונה
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במצוה זו ,בקדושין (0א >.דאסור לקדש את האשה עד שיראנה ,וכן עוד בנדה (יזס,
ובסנהדרין (פיס ברור לו מיתה יפה] אך שורשה בהל׳ דעות מכח השקפה זו כי כולנו

ממנה לב הותל אשר לבנ״א כי האדם מרגיש מאד וכו׳.

ח .ניהתנועההחיצונהמעוררתהפנימית
והאופן הא׳ לכפות הלב על טבעו ,כתב המס״י סוף פ״ז כי הוא ע״י המעשים
החצוניים ,כי התנועה החצונית מעוררת אל התנועה הפנימית ואם ישתמש בה יקנה
בהמשך גם מה שאינו בידו ,ואחר הפעולות ימשכו הלבבות ,וכ״כהר״מ פ״א מדיעות
ה״ז ,וא״כ ע״י שיתנהג בפעולות האהבה החצוניות יתעורר לבוגםאל האהבה הפנימית
[ועיי׳ בס׳ ארחוח צדיקים שער האהבה בד״ה ובאתה דרך יגיע האדם לאהבת כל אדם
שהאריך לפרט מהם פעולות אלו].
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נתגלה קיצם אחרונים שלא נתגלה עונם לא גתגלה קיצם רומא טס .ובמהרש״א שם
פי׳ לא נתגלה עונם כז־לעיל שהיה להם שנאת חנם בלב ולפנים כאילו אוהבים .וצ״ב
מהו החומר הנורא בעון זה ששקול כנגד ג׳ עבירות ובכוחו להביא לחורבן ביהמ״ק.

הלאאב אחד
?

י)"#גד**.י

•"*.׳•!••,.׳י*•!

־בשמים מעלותיו ,אימתי ,ואגודתו על ארץ יסדה" (במדב״ר טו יח) .וא״כ זהו המתבאר
במדרש שכל מציאות כסאו היא דוקא בהתחברות כל היחידים לכלל וביהמ״ק נמי
מהאי ענעא הוא [ולא זכר "הדום רגליו"] וכמושנ״ת.

ועוד צ״ב אמאי חמיר לא נתגלה עונם והיינו שהיתה שנאתם בלב מאם היתה שנאתם
גלויה ,ועוד צ״ב דהא לא מצינו חילוק בלאו דלא תשנא בין שנאת חנם לשאינה של

ו.תפילהמתוךאהבה והתאחדותעם כלל ישראל

חנם ,וא״כ אמאי דוקא שנאת חנם היא סיבה לחורבן.
כתבו בספה״ק [בשם זוה״ק] קודם כל תפילה יקבל עליו מ״ע של ואהבת לרעך
וראשית צריכים אנו לבאר שנאת חינם מהי .דהא שום אדם אתו שונא אח זולתו
בלא סיבה המסבבתו לזה .ושמעתי בשם הגר״א פילץ שליט״א דשנאת חנם יסודה
בטבע האדם לאהוב את הדומה לו ולשנוא את השונה ממנו ,ולא משום שיגרם לו
ממנו איזה רעה ,אלא רק מחמת השוני שביניהם .כי האהבה יסודה בתחושת החיבור
המתהווה מעצם השווי והשנאה יסודה בתחושת הריחוק והפירוד [וזהו המבו׳ בדברי
חכמינו כי שונא הוא מי שלא דיבר עמו ג׳ ימים מחמת איבה (סנהדרין מס .ועניין אי
הדבור בהתעצמות תחושת הריחוק עד כדי התעלמות מקיומו כאומר "בעולמי אין
אחה קיים"] ואף עצם השוני לבדו גורם לתחושה זו.
ולאור מה שנתבאר לעיל בעניין האהבה ,נוכל להבין היטב את חומרתה של שנאה
זו .כי שנאה שאינה של חנם היא רק חסרון בהנהגת י צן ! שאף שאינה מותרת ,אך
שורשה אינו אלא בתאוות נקמה .משא״כ שנאת חנם ששורשה נעוץ בחחושת פירוד

כמוך וכו׳ ועי״ז תקובל תפילתו בתוך תפילות כל ישראל .וצ״ב מה עניין תפילה למ״ע
של ואהבת לרעך כמוך ,ונראה לבאר דהנה בתפילה מצעו גודל עניין תפילת הציבור
עד כדי שאמרו חז״ל [ראש השנה יח ].דאין תפילת היחיד מועלת לקרוע גז״ד אלא
בעשי״ת ,ולאור מה שבי׳ דיש במצוה זו ענין ההכללות בכל נפשות ישראל מכח
היותם גוף א׳ נוכל להבין גמי דזהו עניעה של מצווח ואהבת לרעך לתפילה ,שע״י
מצוה זו עולה ממעמד היחיד להיות כחלק מכלל ישראל ,ומוסיף בחינה בתפילת
הציבור שלו ,שאעה תפילת יחיד אלא תפילת חלק מכלל.

ז.מצוות׳ואהבתלרעך•היאמחובתהלבבות
נמצינו למדים כי מצוה זו אף כי צורתה כחובת הלבבות הוקבעה[ ,מלבד חובת
ההנהגה המעשית המחוייבת ממנה ,וכבר שנו לנו חז״ל כמה הלכות מעשיות ששרשם

"ומתעלמת ממהות הגוף המשותף שלא שייך כלל פירוד באבריו .וזהו נמי ביאור הענין
דלא נתגלה עוונם וכמו שפירש המהרש״א שלפנים נראים כאוהבים ,והיינו שלא היה
שנאתם מחמת סיבה חיצונית ,אלא שנאה מהותית ופנימית שיסודה בתחושת פירוד.
ובזה יבואר גם הא דחטא זה הוא סיבה לחורבן ביהמ״ק דהא מהותו של ביהמ״ק

בני אב א׳ גחנו .והגה כתב המס״י סוף פ״ז כי חובת הלבבות אעה מסורה בידינו

הוא החיבור בין ישראל לאביהם שבשמים בעצם המציאות שמקיים דירתו בתחתונים

כחובת האברים ,וצריכים אנו תחבולה איך לכפות ולנווט רגשות הלב אשר בטבעם

וחיבור זה בל מציאותו הוא רק ביחס למציאות ׳כלל ישראל׳ שבה שייכת אותה
התאחדות של קוב״ה וישראל ,וכמו שבי׳ לעיל גבי מתן תורה ,שכל מציאות ישראל

גואים הם וכמו שהאריך שם פי״א בענין השנאה והנקימה ,כי קשה מאד היא שימלט

הוא רק כגוף א׳ המתחלק לאברים ולא כרבוי של יחידים שאינו יכול ליצור לעולם
מציאות של ׳כלל ישראל׳[ .והעולה מזה שחורבן ביהמ״ק לא היה ׳עונש׳ על ערן
דשנאת חגם ,אלא דבמצב של שנאת חנם נשללת מעצמה מציאותו של ביהמ״ק .ופוק
חזי מש״כ בירושלמי יומא פ״א ה״א אבותינו העבירו את התיקרה אבל אנו פעפענו
את הבית ,והן הן הדברים].
וכיסוד זה מציגובמדרש ״ואגודתו על ארץ יסדה  -משל לפלטין שהיתה בנויה ע״ג
הספינות כל זמן שהספינות מחוברות פלטין שע״ג עומדת כך הבונה בשמים מעלותיו
כביכול כסאו מבוסס למעלה בזמן שישראל עשוין אגודה אחת .לכך נאמר הבונה
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במצוה זו ,בקדושין (0א >.דאסור לקדש את האשה עד שיראנה ,וכן עוד בנדה (יזס,
ובסנהדרין (פיס ברור לו מיתה יפה] אך שורשה בהל׳ דעות מכח השקפה זו כי כולנו

ממנה לב הותל אשר לבנ״א כי האדם מרגיש מאד וכו׳.

ח .ניהתנועההחיצונהמעוררתהפנימית
והאופן הא׳ לכפות הלב על טבעו ,כתב המס״י סוף פ״ז כי הוא ע״י המעשים
החצוניים ,כי התנועה החצונית מעוררת אל התנועה הפנימית ואם ישתמש בה יקנה
בהמשך גם מה שאינו בידו ,ואחר הפעולות ימשכו הלבבות ,וכ״כהר״מ פ״א מדיעות
ה״ז ,וא״כ ע״י שיתנהג בפעולות האהבה החצוניות יתעורר לבוגםאל האהבה הפנימית
[ועיי׳ בס׳ ארחוח צדיקים שער האהבה בד״ה ובאתה דרך יגיע האדם לאהבת כל אדם
שהאריך לפרט מהם פעולות אלו].
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אמנם ע״ד פרט ,ה מעשים המבי אים ל אה בה ,נת באר כ מס׳ ד״א וז״ל ,אם חפץ אחה
להי דבק בא הבת חבירך הוי נושא ונותן בט וב תו (מסכת ד רו ארץ זוטא ,ס .ו בבי אור ה דבר
כת׳ ב מכ תב מא ליהו <ח*א כקונטרסהחסד ס-ח ,כי הי הוד יות שב נתינה היא בזה שכ שהאדם
נותן את ע עמו ל מען ח בירו ,מרגיש הוא כי ה כירו הוא ח ל^ ממ נו שהרי ח לק מעצ מותו
נמ צאת אצל ח בירו ע״י שנתנה בעב ורו ,ו זוהי מצ יאות הא הבה ששניהם נעשים כא׳,
וכמו ש״ב .וזהו מה שכת׳ ב מס׳ ד״א שיהא ׳נושא ו נותן׳ בט וב תו דיקא ולא רק שיעשה
עמו טוב ות ,והיינו שיתאמץ וי עמול ל מען טו בת חב ירו ואז י חוש כי עצם הוא מע צמיו
ובשר מב שרו .ופ שוט ,שהיפך זה ג ורם ל הפ סד הא הבה ו היינו ש ככל שיעשה פעו לות
שנאה ונ קימה י גברו גם בל יבו רגשות שנאה.

ט .האהבה והשנאה תלויות בהכרה שכליוג

__קלז

הלא אב אחד לכולנו

ר  11א( ו־  !<111( 11־

ושום אדם ב עולם אינו יכול לעשות מאום מעצמו .הב׳ ,מוכחשת מיסוד אמונתנו כי
אין אדם נוגע במוכן לח בירו כמלא נימה .ו כולם יח דו מת עלמות מא מונתינו כי יש
מנהיג לבירה והוא ברא את חבירו וגם אוהבו ,ובשנאתו זו אינו אלא חולק על ה׳
החפץ בקיום חבירו ואו הבו כבנו.
כמה נ פלאים הם דברי מרנא הח זו״א " -רוב הרגלי לערוך את החיים ב ודאות
גמורה של י״ג העקרים שעם ישראל עליהם נטעו הקנו לי וכו׳ גם עשיר אני ב אהבת
זולתי" (קוב״א ח״א אגרת יד) .והן הן ה דברים.

יא .ואהבת לרעך כמוך אניה׳

וה אופן הב׳ ל כפ ות ה לב על ט בעו הוא חיזוק ה הכרה השכ לית ,דהנה הר״מ כ לל
כל עניני מ דות ב הל׳ דעות ,וצ״ב מה ענין מ דות לד עות ,וא פשר ד הוא משום דכל
ענין המ דות תלוי בד עות ,ודו גמה ל דבר ,אדם שידוע במ דת ע צל ותו אם תו עמד בפ ניו
האפ שרות לז כות ב רוב ממון ת מורת פע ולה מסו ימת הרי מיד ת יעלם עצ לותו כלא
היתה ,נ מצא א״כ שכל עצל ותו אינו אלא רק משום ש חסר הוא ב הכ רח הכד איות של
הפע ולה ,ונמ צאת ל מד ,כי כל פע ולת המ דוח תליא בד עות ו בח וזק ה הכרה הש כלית.
וכמו ש״כ בדרך עץ חיים לה רמ ח״ל כי אם היתה הידיעה רחבה ועו מדת על לב בנ״א,
לא היו חוט אים מע ולם [וכן ביאר ב משך חכ מה ,עניין הכפ יית הד כג יגית ב מ״ת ,דע״י

נ חתום דברינו ב דברי דורשי ר שומות שאמרו כי סיום הקרא דו אהבת באני ה׳ ,נעוץ
ביסוד הנ״ל ,והיינו דדק מח מת שאני ה׳ ואתם כולם מי חלק א׳ וגוף א׳ הוה חבירך
כמוך ממש בלא שום ה פר קנ ^״ז מת פרש צווי ה אהבה :כמוך ! אני ה׳.

ס <> ס

ה הכרה כי מ ציאות כל הנב ראים ת לויה רק ב קב לת ה תודה נעשו מ וכר חים ( 0שףחכמה.

ס׳ יתרובד״ה ויתיצבון] .וא״כ גם בענ יינינו אנו ,כ וח ות הא הבה וה שנאה תל ויות בה כרה
ש כלית .ו להא מוד ,ה הכרה ה שכלית הנצ רכת ב כאן הוא חי זוק הה כרה ב אח דות י שראל
ובהי ותם גוף א׳ וכו לם בני איש א׳ ,והפ סדה יפ חית מדת ה אה בה.

י .שנאת ישראל סותרת יסודות האמונה
ישנם עוד ג׳ מיסו דות אמו נתנו שהכ רתם בה כרח מ קנה מ דת הא הבה ו העדרן
מ פסי דה .כי הנה שנאת חב ירו תהיה מג׳ פנים ,הא׳ ,משום ש גמל עמו רעה ,ו הב׳,
משום שח ושב שמצ יאות ח בירו גו רמת לו ל הפ סד או למנ יעת דו וח ,והג׳ ,חנם ,רק
משום תחו שת הר חוק הנג רמת מח מת אי ה שתו ותם ,ותו צאת הש נאה היא ב הרגשה כי
אין להכ ירו מ קום בעו למו ו במח שבה כי טוב לי שלא נברא משנ ברא וכמו ש״ב .וכ ולם
מ וכח שות מא מונ תנו .הא׳ ,מ וכח שת מי סוד האמונה ה ראשון ו הוא שה בורא ית״ש הוא
בורא ומנ היג ל כל הברו אים והוא לב דו עשה ו עושה ו יעשה ל כל המע שים .הוא לב דו.
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אמנם ע״ד פרט ,ה מעשים המבי אים ל אה בה ,נת באר כ מס׳ ד״א וז״ל ,אם חפץ אחה
להי דבק בא הבת חבירך הוי נושא ונותן בט וב תו (מסכת ד רו ארץ זוטא ,ס .ו בבי אור ה דבר
כת׳ ב מכ תב מא ליהו <ח*א כקונטרסהחסד ס-ח ,כי הי הוד יות שב נתינה היא בזה שכ שהאדם
נותן את ע עמו ל מען ח בירו ,מרגיש הוא כי ה כירו הוא ח ל^ ממ נו שהרי ח לק מעצ מותו
נמ צאת אצל ח בירו ע״י שנתנה בעב ורו ,ו זוהי מצ יאות הא הבה ששניהם נעשים כא׳,
וכמו ש״ב .וזהו מה שכת׳ ב מס׳ ד״א שיהא ׳נושא ו נותן׳ בט וב תו דיקא ולא רק שיעשה
עמו טוב ות ,והיינו שיתאמץ וי עמול ל מען טו בת חב ירו ואז י חוש כי עצם הוא מע צמיו
ובשר מב שרו .ופ שוט ,שהיפך זה ג ורם ל הפ סד הא הבה ו היינו ש ככל שיעשה פעו לות
שנאה ונ קימה י גברו גם בל יבו רגשות שנאה.

ט .האהבה והשנאה תלויות בהכרה שכליוג

__קלז

הלא אב אחד לכולנו

ר  11א( ו־  !<111( 11־

ושום אדם ב עולם אינו יכול לעשות מאום מעצמו .הב׳ ,מוכחשת מיסוד אמונתנו כי
אין אדם נוגע במוכן לח בירו כמלא נימה .ו כולם יח דו מת עלמות מא מונתינו כי יש
מנהיג לבירה והוא ברא את חבירו וגם אוהבו ,ובשנאתו זו אינו אלא חולק על ה׳
החפץ בקיום חבירו ואו הבו כבנו.
כמה נ פלאים הם דברי מרנא הח זו״א " -רוב הרגלי לערוך את החיים ב ודאות
גמורה של י״ג העקרים שעם ישראל עליהם נטעו הקנו לי וכו׳ גם עשיר אני ב אהבת
זולתי" (קוב״א ח״א אגרת יד) .והן הן ה דברים.

יא .ואהבת לרעך כמוך אניה׳

וה אופן הב׳ ל כפ ות ה לב על ט בעו הוא חיזוק ה הכרה השכ לית ,דהנה הר״מ כ לל
כל עניני מ דות ב הל׳ דעות ,וצ״ב מה ענין מ דות לד עות ,וא פשר ד הוא משום דכל
ענין המ דות תלוי בד עות ,ודו גמה ל דבר ,אדם שידוע במ דת ע צל ותו אם תו עמד בפ ניו
האפ שרות לז כות ב רוב ממון ת מורת פע ולה מסו ימת הרי מיד ת יעלם עצ לותו כלא
היתה ,נ מצא א״כ שכל עצל ותו אינו אלא רק משום ש חסר הוא ב הכ רח הכד איות של
הפע ולה ,ונמ צאת ל מד ,כי כל פע ולת המ דוח תליא בד עות ו בח וזק ה הכרה הש כלית.
וכמו ש״כ בדרך עץ חיים לה רמ ח״ל כי אם היתה הידיעה רחבה ועו מדת על לב בנ״א,
לא היו חוט אים מע ולם [וכן ביאר ב משך חכ מה ,עניין הכפ יית הד כג יגית ב מ״ת ,דע״י

נ חתום דברינו ב דברי דורשי ר שומות שאמרו כי סיום הקרא דו אהבת באני ה׳ ,נעוץ
ביסוד הנ״ל ,והיינו דדק מח מת שאני ה׳ ואתם כולם מי חלק א׳ וגוף א׳ הוה חבירך
כמוך ממש בלא שום ה פר קנ ^״ז מת פרש צווי ה אהבה :כמוך ! אני ה׳.

ס <> ס

ה הכרה כי מ ציאות כל הנב ראים ת לויה רק ב קב לת ה תודה נעשו מ וכר חים ( 0שףחכמה.

ס׳ יתרובד״ה ויתיצבון] .וא״כ גם בענ יינינו אנו ,כ וח ות הא הבה וה שנאה תל ויות בה כרה
ש כלית .ו להא מוד ,ה הכרה ה שכלית הנצ רכת ב כאן הוא חי זוק הה כרה ב אח דות י שראל
ובהי ותם גוף א׳ וכו לם בני איש א׳ ,והפ סדה יפ חית מדת ה אה בה.

י .שנאת ישראל סותרת יסודות האמונה
ישנם עוד ג׳ מיסו דות אמו נתנו שהכ רתם בה כרח מ קנה מ דת הא הבה ו העדרן
מ פסי דה .כי הנה שנאת חב ירו תהיה מג׳ פנים ,הא׳ ,משום ש גמל עמו רעה ,ו הב׳,
משום שח ושב שמצ יאות ח בירו גו רמת לו ל הפ סד או למנ יעת דו וח ,והג׳ ,חנם ,רק
משום תחו שת הר חוק הנג רמת מח מת אי ה שתו ותם ,ותו צאת הש נאה היא ב הרגשה כי
אין להכ ירו מ קום בעו למו ו במח שבה כי טוב לי שלא נברא משנ ברא וכמו ש״ב .וכ ולם
מ וכח שות מא מונ תנו .הא׳ ,מ וכח שת מי סוד האמונה ה ראשון ו הוא שה בורא ית״ש הוא
בורא ומנ היג ל כל הברו אים והוא לב דו עשה ו עושה ו יעשה ל כל המע שים .הוא לב דו.
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הרבאברהם יהודה וייסכרגשליט״א  -ירושלים

אהבת ישראל  -מצווה תמידית וכוללת

אהבת ישראל-ט^! 0טידית וכוללת
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קלט

אמר ביהונתן :׳כי אהבת נפשו אהבו׳ בעבור שהסיר מדת הקנאה מלבו ואמר :ואתה
תמלוך על ישראל׳" (פירושהרמב״ן ויקרא יט ,י.0

שיתאחדהאוהבעםהאהוב
בעל העיקרים מחדד את הדברים באופן נפלא ,וז״ל" :דרך כריתת הברית לפי מה
שנמצא בכתובים הוא שהיו חותכין בעל חי לשנים ,והיו כורתי הברית עוברין בין

במשנה ברורה (קנוסק״ח מנה את מצווח ׳ואהבת לרעך כמוך׳ בין המצוות התדירות,
המוטלות על האדם לעשות ולהיזהר בהן בכל עת .במאמר שלפנינו נראה כי אכן
מצווה זו מוטלת על האדם בכל עת ,ניווכח כי רחבה מצווה זו מיני ים ,ונוגעת היא
לכל תחומי החיים .נלמד גם על חשיבות המצווה ,דרכי קניינה ,וההרחק ממפסידה.

בתריו .. . .והטעם לפעל הזה בכריתת הברית הוא-טכריחת הבריח הוא קשר קיים בין
שני אנשים כורחי הברית כדי לקשור ולדבק האהבה ביניהם ,עד שיהיו שניהם כאלו
הם גוף אחד וישמור כל אחד מהם את חבירו כשמירתו את עצמו ,לפיכך היו כורתין
בעל חי לשנים ועוברין בין הבתרים ההם ,לאות כי כמו ששני הבתרים ההם היו גוף
אחד בבעל חי ההוא בהיותו חי ,והיה כל חלק מהם מרגיש בצער חבירו ,עד שכאשר

א .המצווה ומעלתה
שיעורהאהבהשנתחייכנולזולתנו

היה מגיע חולי או נזק בחלק האחד היה חבירו מרגיש בחולי או הנזק ההוא ,ולא הפריד
בין שני אלו החלקים רק המות ,כן שני האנשים כורתי הברית יהיו כגוף אחד בהיותם
בחיים ,ולא יפריד ביניהם רק המות .ומזה יתחייב כי כאשר ירגיש האחד איזה נזק או
צער בא על חבירו בעל בריתו שיכניס עצמו בדוחק להצילו ,כמו שיכניס עצמו בסכנה

הרמב״ם מגדיר בקצרה מהי המצווה שצוונו יתברך באמרו "ואהבת לרעך כמוך"
וז״ל" :והמצווה הר״ו היא שצונו לאהוב קצחנו את קצתנו כמו שנאהב עצמנו ושתהיה
חמלתי ואהבתי לאחי בחמלתי ואהבתי לעצמי בממונו ובגופו וכל מה שיהיה ברשותו
או ירצה אותו וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה שאשנא לעצמי או

בעד עצמו ,וכן שלא יכחיד ממנו דבר ממה שידע או ירגיש שחושבים להרע אליו או
שחשבו עליו איזו מחשבה רעה ,וכן יגלה לו סודותיו ומצפוני לבו כמו שיגלה אותם
לעצמו ,כי אק החבר זולת עצמו ,וראוי לו שיאהב אותו כאהבתו לעצמו .וזהו שאמרה

למי שידבק בי אשנא לו כמוהו .והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעך כמוך"< .ספר המצוות

תורה ואהבת לרעך כמוך ,כלומר כמו שאהבתך את עצמך אין בה זולתיוח כך אהבתך

לרמב׳־ם ,ט*ע רו)

את חבירך לא תחשוב שהוא דבר זולתך ,שהוא גדר האהבה הגמורה שיתאחד האוהב

כל אדם מכיר את עצמו ,ויודע עד כמה הוא חומל ואוהב את עצמו ,וכמה זמן
ומחשבה הוא משקיע להשיג לעצמו אח הטוב ביותר ,ואיך משתדל הוא תמיד להרחיק
מעל עצמו את השגאוי עליו .והתבוננות בדברי הרמב״ם ו״ל בהגדרת המצווה ,ניווכח
כי בעצם ,כל מחשבותינו צריכות להיות נתונות כל העת על הטבה לזולתנו .וכבר
הרחיב בזאת הרמב״ן ,וז״ל" :אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב
את נפשו בכל הטוב .ויתכן בעבור שלא אמר ׳ואהבת את רעך כמוך׳ ,והשוה אותם
במלת ׳לרעך׳ ,וכן ואהבת לו כמוך דגר ,שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו.
כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא
בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד
ובדעת ובחכמה ,ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר
ממנו בכל טובה ,ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב
ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו ולא יתן שיעורין באהבה .ועל כן
העליה  -ד :קובץ ( }297 {)297עמוד מס  140הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

עם האהוב .ולזה תמצא כי אהבה בגימטרי״א עולה לאחד ,כי אק האהוב זולת עצמו
כלל ,ולזה יבטח בו ויגלה אליו סודותיו כמו שמגלה אותם לעצמו ,וזה כאשר יבטח
באוהב שיהיה נאמן בבריתו ,שאם לא כן אין ראוי לו לאדם לגלות סודותיו לכל אוהב,
כי כאשר אין האוהב נאמן ובדוק לו אין ראוי לו לגלות אליו סודותיו ,כי אולי יתהפך
לאויב ויהיה זה לו לפוקה ולמכשול בהיות זולתו יודע סודותיו ,ובפרט מי שיחשוב
בו שהוא אוהב ואינו כן ,לפי שאי אפשר לו להשמד ממנו"( .מאסר רביעיפרקמ״ח> מבהיל
על הרעיון עד לאיזו דרגא נדרשים אנו להגיע במצווה גדולה זו ,עד לדרגת הרגשה
׳שאין החבר זולת עצמו׳ ,כלומר להגיע לדרגת הרגשה שבעצם אין כאן ׳זולת׳ ,אלא
הזולת הוא אני בעצמי .וממילא ראוי לו שיאהב אוחו כאהבתו לעצמו".
ועפ״ז יובן מה שדרשו חז״ל על הפסוק ואהבת לרעך כמוך" ,ברור לו מיתה יפה"
(סנהדריןמ״ה־) .כלומר אפילו אם אדם עבר במזיד והתרעה על עבירה חמורה שחייבים
עליה מיתת בית דין ,והנה הוא עומד ברגעיו האחרונים עלי אדמות ,וחייבים להמיתו,
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קלט

אמר ביהונתן :׳כי אהבת נפשו אהבו׳ בעבור שהסיר מדת הקנאה מלבו ואמר :ואתה
תמלוך על ישראל׳" (פירושהרמב״ן ויקרא יט ,י.0

שיתאחדהאוהבעםהאהוב
בעל העיקרים מחדד את הדברים באופן נפלא ,וז״ל" :דרך כריתת הברית לפי מה
שנמצא בכתובים הוא שהיו חותכין בעל חי לשנים ,והיו כורתי הברית עוברין בין

במשנה ברורה (קנוסק״ח מנה את מצווח ׳ואהבת לרעך כמוך׳ בין המצוות התדירות,
המוטלות על האדם לעשות ולהיזהר בהן בכל עת .במאמר שלפנינו נראה כי אכן
מצווה זו מוטלת על האדם בכל עת ,ניווכח כי רחבה מצווה זו מיני ים ,ונוגעת היא
לכל תחומי החיים .נלמד גם על חשיבות המצווה ,דרכי קניינה ,וההרחק ממפסידה.

בתריו .. . .והטעם לפעל הזה בכריתת הברית הוא-טכריחת הבריח הוא קשר קיים בין
שני אנשים כורחי הברית כדי לקשור ולדבק האהבה ביניהם ,עד שיהיו שניהם כאלו
הם גוף אחד וישמור כל אחד מהם את חבירו כשמירתו את עצמו ,לפיכך היו כורתין
בעל חי לשנים ועוברין בין הבתרים ההם ,לאות כי כמו ששני הבתרים ההם היו גוף
אחד בבעל חי ההוא בהיותו חי ,והיה כל חלק מהם מרגיש בצער חבירו ,עד שכאשר

א .המצווה ומעלתה
שיעורהאהבהשנתחייכנולזולתנו

היה מגיע חולי או נזק בחלק האחד היה חבירו מרגיש בחולי או הנזק ההוא ,ולא הפריד
בין שני אלו החלקים רק המות ,כן שני האנשים כורתי הברית יהיו כגוף אחד בהיותם
בחיים ,ולא יפריד ביניהם רק המות .ומזה יתחייב כי כאשר ירגיש האחד איזה נזק או
צער בא על חבירו בעל בריתו שיכניס עצמו בדוחק להצילו ,כמו שיכניס עצמו בסכנה

הרמב״ם מגדיר בקצרה מהי המצווה שצוונו יתברך באמרו "ואהבת לרעך כמוך"
וז״ל" :והמצווה הר״ו היא שצונו לאהוב קצחנו את קצתנו כמו שנאהב עצמנו ושתהיה
חמלתי ואהבתי לאחי בחמלתי ואהבתי לעצמי בממונו ובגופו וכל מה שיהיה ברשותו
או ירצה אותו וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה שאשנא לעצמי או

בעד עצמו ,וכן שלא יכחיד ממנו דבר ממה שידע או ירגיש שחושבים להרע אליו או
שחשבו עליו איזו מחשבה רעה ,וכן יגלה לו סודותיו ומצפוני לבו כמו שיגלה אותם
לעצמו ,כי אק החבר זולת עצמו ,וראוי לו שיאהב אותו כאהבתו לעצמו .וזהו שאמרה

למי שידבק בי אשנא לו כמוהו .והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעך כמוך"< .ספר המצוות

תורה ואהבת לרעך כמוך ,כלומר כמו שאהבתך את עצמך אין בה זולתיוח כך אהבתך

לרמב׳־ם ,ט*ע רו)

את חבירך לא תחשוב שהוא דבר זולתך ,שהוא גדר האהבה הגמורה שיתאחד האוהב

כל אדם מכיר את עצמו ,ויודע עד כמה הוא חומל ואוהב את עצמו ,וכמה זמן
ומחשבה הוא משקיע להשיג לעצמו אח הטוב ביותר ,ואיך משתדל הוא תמיד להרחיק
מעל עצמו את השגאוי עליו .והתבוננות בדברי הרמב״ם ו״ל בהגדרת המצווה ,ניווכח
כי בעצם ,כל מחשבותינו צריכות להיות נתונות כל העת על הטבה לזולתנו .וכבר
הרחיב בזאת הרמב״ן ,וז״ל" :אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב
את נפשו בכל הטוב .ויתכן בעבור שלא אמר ׳ואהבת את רעך כמוך׳ ,והשוה אותם
במלת ׳לרעך׳ ,וכן ואהבת לו כמוך דגר ,שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו.
כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא
בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד
ובדעת ובחכמה ,ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר
ממנו בכל טובה ,ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו ,אבל יאהב
ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו ולא יתן שיעורין באהבה .ועל כן
העליה  -ד :קובץ ( }297 {)297עמוד מס  140הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

עם האהוב .ולזה תמצא כי אהבה בגימטרי״א עולה לאחד ,כי אק האהוב זולת עצמו
כלל ,ולזה יבטח בו ויגלה אליו סודותיו כמו שמגלה אותם לעצמו ,וזה כאשר יבטח
באוהב שיהיה נאמן בבריתו ,שאם לא כן אין ראוי לו לאדם לגלות סודותיו לכל אוהב,
כי כאשר אין האוהב נאמן ובדוק לו אין ראוי לו לגלות אליו סודותיו ,כי אולי יתהפך
לאויב ויהיה זה לו לפוקה ולמכשול בהיות זולתו יודע סודותיו ,ובפרט מי שיחשוב
בו שהוא אוהב ואינו כן ,לפי שאי אפשר לו להשמד ממנו"( .מאסר רביעיפרקמ״ח> מבהיל
על הרעיון עד לאיזו דרגא נדרשים אנו להגיע במצווה גדולה זו ,עד לדרגת הרגשה
׳שאין החבר זולת עצמו׳ ,כלומר להגיע לדרגת הרגשה שבעצם אין כאן ׳זולת׳ ,אלא
הזולת הוא אני בעצמי .וממילא ראוי לו שיאהב אוחו כאהבתו לעצמו".
ועפ״ז יובן מה שדרשו חז״ל על הפסוק ואהבת לרעך כמוך" ,ברור לו מיתה יפה"
(סנהדריןמ״ה־) .כלומר אפילו אם אדם עבר במזיד והתרעה על עבירה חמורה שחייבים
עליה מיתת בית דין ,והנה הוא עומד ברגעיו האחרונים עלי אדמות ,וחייבים להמיתו,
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אהבת ישראל  -מצווה תמידית וכוללת

____

הדס"•

.קטא

אם יש באפשרותנו להמיתו בצורה מעט יותר קלה ,הרי עלינו לעשות זאת .וכ״כ למה ן

גם הרמח״ל כתב כדברים האלה" :על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל

ולאמור הדברים מובנים מאד ,כי היות והמצווה היא ׳כמוך׳ ,הרי שצריך להיות ׳כמוך׳

בו" :ואהבת לרעך כמוך" ,כמוך בלי שום הפרש ,כמוך בלי חלוקים ,בלי תחבולות

ממש ,והרי ודאי שכל אחד לעצמו היה רוצה להקל מעליו אף ברגעיו האחרונים.

ומזימות ,כמוך ממש".

ככלאחד ישממשחלקמחמדו

ואהבתלרעך נמוך -היסוד לכלהמצוותשכיןאדםלחברו

_ומצאנו עוד חבל נביאים מתנבאים בסגנון אחד ממש כדבריו אלו של בעל

(מפילח ישרים פרק יא)

על פי ההבנה זו בגדר מצוות האהבה ש נצטווינו לזולתנו ,לא פלא הוא מדוע
כשבא הגוי לפני הלל ורצה להתגייר כשהוא עומד על רגל אחת ,לימדו הלל פסוק זה

העיקרים.
התומר דבורה כתב ,וז״ל" :הנה הקב״ה מתנהג עם ישראל בדרך זה ,לומר ,מה
אעשה לישראל והם קרובי .שאר בשר לי עמהם ,שהם בת זוג להקב״ה ,ו כו׳ ממש
קורבה יש לו עמהם ובניו הם .והיינו ׳לשארית נחלתו׳ ,לשון שאר בשר ,וסוף סוף
הם נחלתו ,וכו׳ לסי שאינו סובל צערם וקלונם ,מפני שהם שאריח נחלתו .כך יתנהג
האדם עם חבירו ,כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו מפני שהנשמות כלולות יחד,
יש בזה חלק מזה ,ובזה חלק מזה ,ולכך אינו דומה מרובים העושים את המצווה ,וכל
זה מפני כללותם .. . .וכן מטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה ,מפני שממש יעז בכל
אחד חלק אחד מחבירו ,וכשחוטא האחד פוגם את עצמו ופוגם חלק אשר לחבירו בו,
נמצא מצד החלק ההוא ,חבירו ערב עליו ,אם כן הם שאר זה עם זה .ולכך ראוי לאדם
להיות חפץ בטובתו של חבירו ,ועינו טובה על טובת חבירו ,וכבודו יהיה חביב עליו
כשלו ,שהרי הוא הוא ממש .ומטעם זה נצטוינו :׳ואהבת לרעך כמוך׳ .וראוי שירצה
בכשרות חבירו ולא ידבר בגנותו כלל ולא ירצה בו .כדרך שאין הקב״ה רוצה בגנותנו
ולא בצערנו ,מטעם הקורבה ,אף הוא לא ירצה בגנות חבירו ולא בצערו ולא בקלקולו
וירע לו ממנו ,כאלו הוא ממש היה שרוי באותו צעד או באותה טובה"( .פרק

ראשון,

מידת לשארית נ חלתו)

״ואהבת לרעך כמוך״ .וכך מבאר הכלי היקר גמרא זו וז״ל .. . :וכפי הנראה שהגר היה
גר צדק ,ולא היה מהתל התולים לומר בדרך שחוק שילמדו כל התורה בעוד שהוא
עומד על דגל אחד ממש .אלא ודאי בקש ממש שיעמיד לו כל מצות התורה על יסוד
אחד ,דהיינו רגל אחד ,אשד עליו יעמיד לו כל המצות ,כדי שלא יבא לידי שכחה
המצויה בגר אשר לא למד מנעוריו כלום ממצות התורה .ע״כ בקש ממנו שימסור לו
כלל אחד הכולל כל התורה ,ועל דרך המליצה אמר כשאני עומד על רגל אחד ,וכוונתו
למסור לו דבר הנאמר מהרה בלשון קצר ,והיינו ג״כ יסוד ורגל אחד ,וע״י שיזכור כלל
זה יזכור את כל מ צו ת  ^,ולמדו פסוק ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ .כי כבר אדז״ל "בא
חבקוק ו הע מיק על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה" .וזה אינו סותר דברי הלל .כי
כל מצות התורה הם על שני סוגים .האחד הוא ,המצות שבין אדם למקום ב״ה ,ויסוד
לכולם האמונה בה.׳ השני הוא ,המצות שבין אדם לחבירו ,ויסוד לכלם פסוק ואהבת
לרעך כמוך .ומטעם זה היו הכרובים פורעזים כנפים למעלה ,מחוי כלפי מעלה ,כנגד
המצות שבין אדם למקום ,ופניהם איש אל אחיו ,כנגד המצות שבין איש לחבירו.
וכשאמר כאן על רגל אחד ,היינו יסוד אחד לכל סוג .וע״כ אמר לו פסוק ואהבת לרעך
כמוך .ועל רגל זה העמיד לו כל המצות שבין אדם לחבירו .ואמר לו גם סוף הפסוק
אני ה׳ ,דהיינו היסוד שעליו העמיד חבקוק כל מצות התורה ,והיינו האמונה בה׳.

וכעין זה ממש כתב גם האור החיים וז״ל" :עוד נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת

(ויקרא יו ,יה)*

הכללות בקיום התורה והראה וכו׳ ואולי כי לזה רמז באומרו ואהבת לרעך כמוך,
סירועו לצד שהוא כמותך כי בשלומו יי טי ב לך ובאמצעותו אתה משלים שלימותך
ואם כן אינו אחר אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך .וכו׳ והוא מה שאמר הכתוב כאן
ויעשו בני יעזראל ככל אשר צוה ה׳ ,כינה לכולם יחד מעשה כולם הגם שמהם הביאו
הנדבה ,מהם עשו מלאכה .יאמר על כללותם שעשו הבל .וסמך מאמר זה למלאכת
הבגדים אשר עשאום יחידים מישראל ,להעירך כי על פרט זה יאמר שעשאוהו בני
 ישראל באין הבדל .ומעתה כל אחד מישראל הביא כל הי״ג מינים שבנדבה ועשה כלהמלאכות האמורות" .נאיה״ח

*

אילו כך היתה התנהגותנו ,הרי כל צורת חיינו היתה שונה הן במישור הפרטי ,והן
במישור המשפחתי ,החברתי ,והציבורי .מחיים מלאי מתח ,חיינו היו נהפכים לחיים
נעימים ,שמחים ,ו שלוים.
א .ו כעין וה כתב גס ( במדבר טו לח) וו״ל" ,ויש ע וד מעווה אחת המוכרת את כל מעות והוא ואהבת לרעך כמוך
(ויקרא יט יח) וכו׳" ,יעויי״ש באורך.

שפות לט .לבז
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קיוםהמצווו*! כהלכהמשפיע עלכלאורחותהחיים
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אהבת ישראל  -מצווה תמידית וכוללת

____

הדס"•

.קטא

אם יש באפשרותנו להמיתו בצורה מעט יותר קלה ,הרי עלינו לעשות זאת .וכ״כ למה ן

גם הרמח״ל כתב כדברים האלה" :על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל

ולאמור הדברים מובנים מאד ,כי היות והמצווה היא ׳כמוך׳ ,הרי שצריך להיות ׳כמוך׳

בו" :ואהבת לרעך כמוך" ,כמוך בלי שום הפרש ,כמוך בלי חלוקים ,בלי תחבולות

ממש ,והרי ודאי שכל אחד לעצמו היה רוצה להקל מעליו אף ברגעיו האחרונים.

ומזימות ,כמוך ממש".

ככלאחד ישממשחלקמחמדו

ואהבתלרעך נמוך -היסוד לכלהמצוותשכיןאדםלחברו

_ומצאנו עוד חבל נביאים מתנבאים בסגנון אחד ממש כדבריו אלו של בעל

(מפילח ישרים פרק יא)

על פי ההבנה זו בגדר מצוות האהבה ש נצטווינו לזולתנו ,לא פלא הוא מדוע
כשבא הגוי לפני הלל ורצה להתגייר כשהוא עומד על רגל אחת ,לימדו הלל פסוק זה

העיקרים.
התומר דבורה כתב ,וז״ל" :הנה הקב״ה מתנהג עם ישראל בדרך זה ,לומר ,מה
אעשה לישראל והם קרובי .שאר בשר לי עמהם ,שהם בת זוג להקב״ה ,ו כו׳ ממש
קורבה יש לו עמהם ובניו הם .והיינו ׳לשארית נחלתו׳ ,לשון שאר בשר ,וסוף סוף
הם נחלתו ,וכו׳ לסי שאינו סובל צערם וקלונם ,מפני שהם שאריח נחלתו .כך יתנהג
האדם עם חבירו ,כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו מפני שהנשמות כלולות יחד,
יש בזה חלק מזה ,ובזה חלק מזה ,ולכך אינו דומה מרובים העושים את המצווה ,וכל
זה מפני כללותם .. . .וכן מטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה ,מפני שממש יעז בכל
אחד חלק אחד מחבירו ,וכשחוטא האחד פוגם את עצמו ופוגם חלק אשר לחבירו בו,
נמצא מצד החלק ההוא ,חבירו ערב עליו ,אם כן הם שאר זה עם זה .ולכך ראוי לאדם
להיות חפץ בטובתו של חבירו ,ועינו טובה על טובת חבירו ,וכבודו יהיה חביב עליו
כשלו ,שהרי הוא הוא ממש .ומטעם זה נצטוינו :׳ואהבת לרעך כמוך׳ .וראוי שירצה
בכשרות חבירו ולא ידבר בגנותו כלל ולא ירצה בו .כדרך שאין הקב״ה רוצה בגנותנו
ולא בצערנו ,מטעם הקורבה ,אף הוא לא ירצה בגנות חבירו ולא בצערו ולא בקלקולו
וירע לו ממנו ,כאלו הוא ממש היה שרוי באותו צעד או באותה טובה"( .פרק

ראשון,

מידת לשארית נ חלתו)

״ואהבת לרעך כמוך״ .וכך מבאר הכלי היקר גמרא זו וז״ל .. . :וכפי הנראה שהגר היה
גר צדק ,ולא היה מהתל התולים לומר בדרך שחוק שילמדו כל התורה בעוד שהוא
עומד על דגל אחד ממש .אלא ודאי בקש ממש שיעמיד לו כל מצות התורה על יסוד
אחד ,דהיינו רגל אחד ,אשד עליו יעמיד לו כל המצות ,כדי שלא יבא לידי שכחה
המצויה בגר אשר לא למד מנעוריו כלום ממצות התורה .ע״כ בקש ממנו שימסור לו
כלל אחד הכולל כל התורה ,ועל דרך המליצה אמר כשאני עומד על רגל אחד ,וכוונתו
למסור לו דבר הנאמר מהרה בלשון קצר ,והיינו ג״כ יסוד ורגל אחד ,וע״י שיזכור כלל
זה יזכור את כל מ צו ת  ^,ולמדו פסוק ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ .כי כבר אדז״ל "בא
חבקוק ו הע מיק על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה" .וזה אינו סותר דברי הלל .כי
כל מצות התורה הם על שני סוגים .האחד הוא ,המצות שבין אדם למקום ב״ה ,ויסוד
לכולם האמונה בה.׳ השני הוא ,המצות שבין אדם לחבירו ,ויסוד לכלם פסוק ואהבת
לרעך כמוך .ומטעם זה היו הכרובים פורעזים כנפים למעלה ,מחוי כלפי מעלה ,כנגד
המצות שבין אדם למקום ,ופניהם איש אל אחיו ,כנגד המצות שבין איש לחבירו.
וכשאמר כאן על רגל אחד ,היינו יסוד אחד לכל סוג .וע״כ אמר לו פסוק ואהבת לרעך
כמוך .ועל רגל זה העמיד לו כל המצות שבין אדם לחבירו .ואמר לו גם סוף הפסוק
אני ה׳ ,דהיינו היסוד שעליו העמיד חבקוק כל מצות התורה ,והיינו האמונה בה׳.

וכעין זה ממש כתב גם האור החיים וז״ל" :עוד נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת

(ויקרא יו ,יה)*

הכללות בקיום התורה והראה וכו׳ ואולי כי לזה רמז באומרו ואהבת לרעך כמוך,
סירועו לצד שהוא כמותך כי בשלומו יי טי ב לך ובאמצעותו אתה משלים שלימותך
ואם כן אינו אחר אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך .וכו׳ והוא מה שאמר הכתוב כאן
ויעשו בני יעזראל ככל אשר צוה ה׳ ,כינה לכולם יחד מעשה כולם הגם שמהם הביאו
הנדבה ,מהם עשו מלאכה .יאמר על כללותם שעשו הבל .וסמך מאמר זה למלאכת
הבגדים אשר עשאום יחידים מישראל ,להעירך כי על פרט זה יאמר שעשאוהו בני
 ישראל באין הבדל .ומעתה כל אחד מישראל הביא כל הי״ג מינים שבנדבה ועשה כלהמלאכות האמורות" .נאיה״ח

*

אילו כך היתה התנהגותנו ,הרי כל צורת חיינו היתה שונה הן במישור הפרטי ,והן
במישור המשפחתי ,החברתי ,והציבורי .מחיים מלאי מתח ,חיינו היו נהפכים לחיים
נעימים ,שמחים ,ו שלוים.
א .ו כעין וה כתב גס ( במדבר טו לח) וו״ל" ,ויש ע וד מעווה אחת המוכרת את כל מעות והוא ואהבת לרעך כמוך
(ויקרא יט יח) וכו׳" ,יעויי״ש באורך.

שפות לט .לבז
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ו דוגמ אות רבות לדבר .בחיים הפרטיים ,כשנראה הצלחה אצל ידיד ,ב כל שטח
שהו ,כ גון בריאות ,פרנסה ,חינוך ילדיו ו כר ,לא תצר עינינו בו ולא תא כלנו הקנאה.
אלא אדרבה ,נשמח בהצל חתו ,שהרי הצ לחתו ,הצ לחתנו היא "כי אין ה חבר זולת

וכן דברי סרה ,ה שמצות .כתבי פלסתר ו כו׳ .אך אהבת ישראל באשר גם הם ישראל,
גם הם עושים ר צון אבינו שבשמים .הרי הכל היה שונה לח לוטין .הצלחתם ושמחתם

ע צמו" כדברי ב על העיקרים ,אלא חלק מע צמו ממש .החיים הרבה יותר נעימים

היחה ה צלחת ו שמחת כלל ישראל ,כל הע דות והחוגים היו משתתפים בה ,ל וחות

ורגועים ואיכותיים בא ופן זה .מחיי תחרות כבירים חיינו היו נהפכים לחיי שמחה

המו דעות היו מכוסות בבר כות ואיחולים מכל העדות והחוגים ,כלל ישראל כ ולו היה

ואושר.

שרוי תמיד בשמחה ,שכן הרי כולם היו משתתפים בשמחת כולם.

גם בחיי המשפחה לא היינו ממתינים עד שנתבקש לבא לעזרה בעת ה צורך ,הן
בבית והן מחוצה לו .אלא היינו מציעים את עצ מנו כבר לפני כן .ולא רק מציעים
עזרה ,אלא מגישים אותו מיד.כמה היתה גדלה השמחה והקשר בתא המשפחתי.
חיי החברה היו משתנים ל טובה .מטבע הדברים בכל מקום ע בודה ,יש מי ש מצליח
יותר ומתקדם ,עד שמתמנה לתפקיד בכיר ,המכבד את בע ליו ,והוא משתכר משכורת
יפה ו כר .ו לעו מתו יש מי שאינו ב ן ,אינו כשרוני כ״כ ,אינו מתקדם ,אלא קופא על
שמריו ,וממילא אינו נו חל כ בוד רב ,ומ שכורתו אינה מתרבה .במקרה כזה ,הרי ללא
אהבת רעים ,הקנאה אוכלת כל חלקה טובה ,השמחה מושבתת ומרירות תופסת
את מקומה .מתפתחת גם שנאה אל המעביד ,וקנאה אל ה עובד .ו ישוב הדעת ממנו
והלאה ,ואף מח שבות ער מומיות מתחילות לנקר בראש ,כיצד להכשיל את ה מצליח.
אך כששורדת אהבה בין הרעים ,התמונה שונה לגמרי .כשידיד ע ולה ב דרגא ,שמחים
ב כולם ש מחתו ,ומאחלים לו ב לב שלם שיצליח בתפקידו החדש .וכך הידידות רק
מתחזקת.
וכ״כ בחיי היום כ גון בהמתנה בתור ,במקום ויכוחים ע קדם בתור ,נשמע קולות
ומשפטים שונים לגמרי .האנשים יהיו רגילים לומר" :בבקשה אפשר ל גשת לפני",
ותג ובת הזולת תהיה" :לא ,בבקשה אתם קודמים" .כשמקומות הישיבה באוט ובוס
מתמלאים ,תהיה הדאגה ע בור מקום ישיבה לזולת .ול אחר ו יכוח נעים אשר שני
הצדדים יהיו מעוניינים שדוקא השני יישב ,היו אולי מגיעים להסדר שכל אחד
יישב מחצית הדרך .וכן במקום מוד עות כגון "אנו זקוקים לדירות לשבת פרשת וכו׳
בג לל שמחה משפחתית" ,היו מוד עות "דירתנו פנויה לשבת פרשת וכו׳ ה מעוניין נא
להתקשר וכו׳" .וכן על זה הדרך בכל שטחי החיים.
החיים הציבוריים היו משתנים מהקצה אל הקצה .במ ציאות הקיימת היום בעם
ישראל ,כל אחד וכ מעט כל אחד ,משתייך לעדה מסויימת או לזרם מסויים ,או
לשניהם גם יחד .גם כאן מטבע הדברים יש קבוצה המצליחה יותר ,כגק בהשגת
משאבים ,הקמת מוסדות ו כו׳ .כ מובן שללא אהבת ישראל ,קשה מאד שלא לקנא
באותה קבוצה ,ומה עוד ל שמוח בשמחתם ,וזה במשרה הטוב .אבל במשרים רבים
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הדברים חורגים הרבה מעבר לזה .בעין צרה משתדלים ל הוכיח את הקטנת הצלחתם,

“ ואם כן היינו מתנהגים ,הרי אז היו מתקיימים בנו דברי הספר החינוך" :כי כמו
שיעשה הוא בח בירו כן יעשה חבירו בו ,ובזה יהיה שלום בין הבריות" (מצויה רמ״ס.

ביטולמצוות׳ואהכתלרעך׳הואסתירה לעבודתה׳ כמקדש.
לא פלא אפוא ,מ דוע מטיל היצר את כו בד משקלו בנושא זה ,ומשתדל ל חרחר ריב
ו מדון הן בין יחידים והן בין ק בוצות ,כ עדות וחוגים ו כדומה ,ולגרום לב יטול מ צוות
עשה זו .שכן ביטול עשה זה טומן ב חו בו בי טולן של מ צוות רבות ,והכשלה באיסורים
רבים ,וכמ בואר בספר החינוך" :ואהבת ל רעך כמוך ,אמר רבי עקיבא זה כלל ג דול
בתורה .כל ומר שהרבה מצ וות שבתורה תל ופן בכך .שהאוהב חבירו כנפשו לא י גנוב
ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו במ מון ולא בדברים ולא יסיג גב ולו ולא יזיק לו
בשום צד .וכן כמה מ צוות אחרות ת לויות בזה ,ידוע הדבר ל כל בן דעת" (מצווה רמ״ג).
שנאת חגם הייתה גם הגורם העיקרי לחו רבן הבית .וכך אמרו חז״ל :אבל מקדש
שני ,שהיו עוסקין בתורה ובמ צות וג מילות חסדים מפני מה חרב ,מפני שהיתה בו
שנאת חנם ל למדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות
ושפיכות דמים" רומא טס .ובהת בוננות מעמיקה יותר ני ווכח ,כי בח ורבן המקדש
העונש היה מידה כ ע ד מידה לע וון ישראל .כמאמר חז״ל" :כל המידות בטלו ,מידה
כנגד מידה לא בטלה" (בבראשית רבה פרשה ט׳) .דהרי כל מהותו של בית המקדש הוא
אהבה וא חווה ור עות זה לזה .כי כוונת ה עבודה במקדש היתה רק הגדלת כ בוד שמים,
וא״ב לא היתה שם תחרות ואיבה אלא תכלית אחת לכולם ,להגדיל כבוד שמים .ולכן
משמר הכוהנים היוצא היה מברך את המשמר החדש" :מי ששכן את שמו בבית הזה,
הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות< ".ברכות<ב[ >.וסביר מאד להניח שגם
מה שמצינו במשנה במסכת יומא "מעשה שהיו שניהם שוין ו רצק וע ולין בכבש ודחף
אחד מהן את חבירו ו נפל ונשברה רגלו" (משנה יישא ,פ״ב ס״ב> ,גם הוא היה מתוך רצון
עז ל זכות במצ וות ההקרבה ,ולא מתוך תחרות אישית] .ולכן כאשר הגיע המצב בתוך
כלל ישראל לידי שנאת חנם .שבלו את עונשם ע״י החרבת בית המשדש .כי המשדש
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ו דוגמ אות רבות לדבר .בחיים הפרטיים ,כשנראה הצלחה אצל ידיד ,ב כל שטח
שהו ,כ גון בריאות ,פרנסה ,חינוך ילדיו ו כר ,לא תצר עינינו בו ולא תא כלנו הקנאה.
אלא אדרבה ,נשמח בהצל חתו ,שהרי הצ לחתו ,הצ לחתנו היא "כי אין ה חבר זולת

וכן דברי סרה ,ה שמצות .כתבי פלסתר ו כו׳ .אך אהבת ישראל באשר גם הם ישראל,
גם הם עושים ר צון אבינו שבשמים .הרי הכל היה שונה לח לוטין .הצלחתם ושמחתם

ע צמו" כדברי ב על העיקרים ,אלא חלק מע צמו ממש .החיים הרבה יותר נעימים

היחה ה צלחת ו שמחת כלל ישראל ,כל הע דות והחוגים היו משתתפים בה ,ל וחות

ורגועים ואיכותיים בא ופן זה .מחיי תחרות כבירים חיינו היו נהפכים לחיי שמחה

המו דעות היו מכוסות בבר כות ואיחולים מכל העדות והחוגים ,כלל ישראל כ ולו היה

ואושר.

שרוי תמיד בשמחה ,שכן הרי כולם היו משתתפים בשמחת כולם.

גם בחיי המשפחה לא היינו ממתינים עד שנתבקש לבא לעזרה בעת ה צורך ,הן
בבית והן מחוצה לו .אלא היינו מציעים את עצ מנו כבר לפני כן .ולא רק מציעים
עזרה ,אלא מגישים אותו מיד.כמה היתה גדלה השמחה והקשר בתא המשפחתי.
חיי החברה היו משתנים ל טובה .מטבע הדברים בכל מקום ע בודה ,יש מי ש מצליח
יותר ומתקדם ,עד שמתמנה לתפקיד בכיר ,המכבד את בע ליו ,והוא משתכר משכורת
יפה ו כר .ו לעו מתו יש מי שאינו ב ן ,אינו כשרוני כ״כ ,אינו מתקדם ,אלא קופא על
שמריו ,וממילא אינו נו חל כ בוד רב ,ומ שכורתו אינה מתרבה .במקרה כזה ,הרי ללא
אהבת רעים ,הקנאה אוכלת כל חלקה טובה ,השמחה מושבתת ומרירות תופסת
את מקומה .מתפתחת גם שנאה אל המעביד ,וקנאה אל ה עובד .ו ישוב הדעת ממנו
והלאה ,ואף מח שבות ער מומיות מתחילות לנקר בראש ,כיצד להכשיל את ה מצליח.
אך כששורדת אהבה בין הרעים ,התמונה שונה לגמרי .כשידיד ע ולה ב דרגא ,שמחים
ב כולם ש מחתו ,ומאחלים לו ב לב שלם שיצליח בתפקידו החדש .וכך הידידות רק
מתחזקת.
וכ״כ בחיי היום כ גון בהמתנה בתור ,במקום ויכוחים ע קדם בתור ,נשמע קולות
ומשפטים שונים לגמרי .האנשים יהיו רגילים לומר" :בבקשה אפשר ל גשת לפני",
ותג ובת הזולת תהיה" :לא ,בבקשה אתם קודמים" .כשמקומות הישיבה באוט ובוס
מתמלאים ,תהיה הדאגה ע בור מקום ישיבה לזולת .ול אחר ו יכוח נעים אשר שני
הצדדים יהיו מעוניינים שדוקא השני יישב ,היו אולי מגיעים להסדר שכל אחד
יישב מחצית הדרך .וכן במקום מוד עות כגון "אנו זקוקים לדירות לשבת פרשת וכו׳
בג לל שמחה משפחתית" ,היו מוד עות "דירתנו פנויה לשבת פרשת וכו׳ ה מעוניין נא
להתקשר וכו׳" .וכן על זה הדרך בכל שטחי החיים.
החיים הציבוריים היו משתנים מהקצה אל הקצה .במ ציאות הקיימת היום בעם
ישראל ,כל אחד וכ מעט כל אחד ,משתייך לעדה מסויימת או לזרם מסויים ,או
לשניהם גם יחד .גם כאן מטבע הדברים יש קבוצה המצליחה יותר ,כגק בהשגת
משאבים ,הקמת מוסדות ו כו׳ .כ מובן שללא אהבת ישראל ,קשה מאד שלא לקנא
באותה קבוצה ,ומה עוד ל שמוח בשמחתם ,וזה במשרה הטוב .אבל במשרים רבים
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הדברים חורגים הרבה מעבר לזה .בעין צרה משתדלים ל הוכיח את הקטנת הצלחתם,

“ ואם כן היינו מתנהגים ,הרי אז היו מתקיימים בנו דברי הספר החינוך" :כי כמו
שיעשה הוא בח בירו כן יעשה חבירו בו ,ובזה יהיה שלום בין הבריות" (מצויה רמ״ס.

ביטולמצוות׳ואהכתלרעך׳הואסתירה לעבודתה׳ כמקדש.
לא פלא אפוא ,מ דוע מטיל היצר את כו בד משקלו בנושא זה ,ומשתדל ל חרחר ריב
ו מדון הן בין יחידים והן בין ק בוצות ,כ עדות וחוגים ו כדומה ,ולגרום לב יטול מ צוות
עשה זו .שכן ביטול עשה זה טומן ב חו בו בי טולן של מ צוות רבות ,והכשלה באיסורים
רבים ,וכמ בואר בספר החינוך" :ואהבת ל רעך כמוך ,אמר רבי עקיבא זה כלל ג דול
בתורה .כל ומר שהרבה מצ וות שבתורה תל ופן בכך .שהאוהב חבירו כנפשו לא י גנוב
ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו במ מון ולא בדברים ולא יסיג גב ולו ולא יזיק לו
בשום צד .וכן כמה מ צוות אחרות ת לויות בזה ,ידוע הדבר ל כל בן דעת" (מצווה רמ״ג).
שנאת חגם הייתה גם הגורם העיקרי לחו רבן הבית .וכך אמרו חז״ל :אבל מקדש
שני ,שהיו עוסקין בתורה ובמ צות וג מילות חסדים מפני מה חרב ,מפני שהיתה בו
שנאת חנם ל למדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות
ושפיכות דמים" רומא טס .ובהת בוננות מעמיקה יותר ני ווכח ,כי בח ורבן המקדש
העונש היה מידה כ ע ד מידה לע וון ישראל .כמאמר חז״ל" :כל המידות בטלו ,מידה
כנגד מידה לא בטלה" (בבראשית רבה פרשה ט׳) .דהרי כל מהותו של בית המקדש הוא
אהבה וא חווה ור עות זה לזה .כי כוונת ה עבודה במקדש היתה רק הגדלת כ בוד שמים,
וא״ב לא היתה שם תחרות ואיבה אלא תכלית אחת לכולם ,להגדיל כבוד שמים .ולכן
משמר הכוהנים היוצא היה מברך את המשמר החדש" :מי ששכן את שמו בבית הזה,
הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות< ".ברכות<ב[ >.וסביר מאד להניח שגם
מה שמצינו במשנה במסכת יומא "מעשה שהיו שניהם שוין ו רצק וע ולין בכבש ודחף
אחד מהן את חבירו ו נפל ונשברה רגלו" (משנה יישא ,פ״ב ס״ב> ,גם הוא היה מתוך רצון
עז ל זכות במצ וות ההקרבה ,ולא מתוך תחרות אישית] .ולכן כאשר הגיע המצב בתוך
כלל ישראל לידי שנאת חנם .שבלו את עונשם ע״י החרבת בית המשדש .כי המשדש
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אהבת ישראל ז -מצווה תטירית ושללה ________ ___ _____ __ _______ ~?ןטה
הוא מקום אהבת חנם ,כי האהבה שם אינה לקבל תמורה ,אלא אך ורק להגדיל שם
שמים

מתוךשאהבתלרעך  -הריהוא כמוך
עצה נוספת מצינו בחז״ל במסכת כלה" :אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך
הוי נושא ונותן בטובתו דכתיב ״ואהבת לרעך כמוך״ מחוך שאהבת לרעך  -הרי הוא

כ.דרכיקנייןמידתאהבתהזולת

כמוך" <כלה רבתי פ״ד ה״י) .כלומר אם לא נגבור בחסרונותיו של חברינו ,אלא אדרבה,

מאחר ונתאמת ונתברר גודל עניין אהבת ישראל ,שמלבד היותה מצות עשה

נרבה לחפש את מעלותיו ,ונרבה לשבחו בעינינו ,הרי נראה רק את הטוב שבו ,וכ״כ

דאורייתא ככל מצוות עשה מן התורה ,הרי היא מצווה הכוללת הרבה מצווח שבין

נראה רק את מעלותיהן של כל עדה ,חוג ,וקבוצה ,וכך נבוא לידי אהבה .כי "מתוך

אדם לחברו' ,ומונעת מלעבור על הרבה לאוין דאורייתא שבין אדם לחבירו ,ובנוסף

שאהבת לרעך הרי הוא כמוך" ,כלומר ,כי הרי כשתראה רק את מעלותיו ,הרי תאהב

לכך ,קיומה מעלה את איכות החיים לגבהים שלא הכרנו עד כה ,על כן שומה עלינו

אותו ,ומתוך כך תגיע עד למעלה של ׳כמוך׳.

לטכס עצות כיצד להגיע עד תכליתה.

הוימחשבשכרהשלהאהבה טולהפסדה

הביטחון והאמונהבהיהםהבסיסלאהבתהזולת

עוד עצה אפשר למצוא בתנחומא .ואלו הם דברי המדרש" :אתם גצבים היום .מה
כבכל שטחי החיים ,כן גם בזה צריכים אנו ללכת עס״י עצות חז״ל וחכמי הדורות.

היום פעמים מאפיל פעמים מאיר ,אף אתם ,אע״פ שאפילה לכם הקב״ה עתיד להאיר

וכמדומה שהעצה הראשונה לדבר הוא החיזוק וההכרה באמונה שהכל מאתו יתברך.

לכם אור עולם .שנאמר :׳והיה לך ה׳ לאור עולם׳ אימתי ,כשתהיו כולכם אגודה אחת.

וכדברי בן עזאי במסכת יומא" :בשמך יקראוך ובמקומך יו שיבוך ומשלך יתנו לך.

שנאמד :ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום .בנוהג שבעולם אם נוטל אדם

אין אדם נוגע במוכן לחבידו ,ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא" (יומא
לח> .ופירש״י :בשמך יקראוך ־ כלומר לא ידאג אדם לומר סלוני יקפח פרנסתי כי על
כדחך בשמך יקראוך לבוא ולישב במקומך .ומשלך יתנו לך ־ כלומר לא משלהם הוא
מתנה אלא מזונות קצובים לך מן השמים .ואין מלכות נוגעת בחברתה  -משהגיע זמן
המלכות ליפול ותעמוד אחרת לא יאחר זמן כמלא נימא אלא מי שזמנה ליפול בלילה
נופלת בלילה שנאמר "ביה בליליא איתקטל בלשצר" .ושזמנה ביום נופלת ביום,
שנאמר "ובתחפגחס חשך היום" (יש״י שם> כלומר כל הנעשה בכל שטחי החיים הן

אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ,ואילו נוטל אחת אחת אפי׳ תינוק יכול
ומשברם" (תנחימא מבים .סי׳ד׳) .אם כן בשנשכיל להבין שהאהבה והאחדות היא כדאית,
שכוח הרבים הוא חזק לאין ערוך מכח היחיד ,ונבין כי מלבד המצווה שבדבר הרי יש
באהבה בינינו רווח ותועלת ,יהיה לנו סיבה להיות באהבה ואחווה ,ולא יוכל היצר
להסיתנו לחדול מאהבה זו.

קודםחשבמהןצרכיך ,ואואזקיימםברעך

הפרטיים והן הציבוריים ,הן המכשולים והן ההצלחות ,הכל מאיתו יתברך .כאשר
חיים באמונה זו כפשוטה ,הרי אז באחת נעלמות הקנאה ,התחרות והשנאה .באשר

עצה נוספת ניתן ללמוד מדברי היראים" :צווה הב״ה :׳ואהבת לרעך כמוך אני

הגענו להכרה שלא סלוני עשה לי ולא אלמוגי הכשילני .וכן מעלת פלוני והצלחת

ה" .ותניא ד״ע אומר זה כלל גדול בתורה פי׳ ואהבת וכר׳ שלא לעשות לו ,ולא לאמר

פלונית ,גם הן מאיתו יתברך ,ולא תגרע הצלחה זו מן המגיע לזולת ,הן מהיחיד והן

רבד המסור ללבו .וא״ת האיך אדע ו כי נביא אני לכך נאמר כמוך פי׳ ממך תלמוד,

מהקבוצה או מחוג ,כהוא זה .וכדברי החזו״א המפורסמים" :ואכן מדת הביטחון

רבד שאתה יודע ,שמסור ללבך .ו היינו דאמרינן בשבת רעלך סני לחברך לא תעביד,

קניין הלב ,לא יחת אם דעהו פותח חנות ישתדל עוד לעזור לרעהו ,לתקנו בעצה

והיינו כל התורה כולה ואידך פירושה״( .סימן רכ״ד !דפוס ישן  -לח]> ,כלומר אם נשנן

טובה ,לעשות עבורו ,ולשקוד על תקנתו .וכמה מן הקדושה מוסיף בעולם ,לראות

לעצמנו נקודה זו שדעך הוא "כמוך" ,דהיינו כמוך ממש ,וממילא נעלה בדעתנו מה

איש עושה חסד עם המתעתד להתחרות עמו ,ומוסיף תהילה ליד איוית׳ אשריו ואשרי

־ ־־ היינו רוצים שיעשו לנו ,ומה היינו רוצים שלא יעשו לנו .וכך נשכיל תמיד לקיים את

דורו"( .אמתח ובטחת לזזזו״וס
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אהבת ישראל ז -מצווה תטירית ושללה ________ ___ _____ __ _______ ~?ןטה
הוא מקום אהבת חנם ,כי האהבה שם אינה לקבל תמורה ,אלא אך ורק להגדיל שם
שמים

מתוךשאהבתלרעך  -הריהוא כמוך
עצה נוספת מצינו בחז״ל במסכת כלה" :אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך
הוי נושא ונותן בטובתו דכתיב ״ואהבת לרעך כמוך״ מחוך שאהבת לרעך  -הרי הוא

כ.דרכיקנייןמידתאהבתהזולת

כמוך" <כלה רבתי פ״ד ה״י) .כלומר אם לא נגבור בחסרונותיו של חברינו ,אלא אדרבה,

מאחר ונתאמת ונתברר גודל עניין אהבת ישראל ,שמלבד היותה מצות עשה

נרבה לחפש את מעלותיו ,ונרבה לשבחו בעינינו ,הרי נראה רק את הטוב שבו ,וכ״כ

דאורייתא ככל מצוות עשה מן התורה ,הרי היא מצווה הכוללת הרבה מצווח שבין

נראה רק את מעלותיהן של כל עדה ,חוג ,וקבוצה ,וכך נבוא לידי אהבה .כי "מתוך

אדם לחברו' ,ומונעת מלעבור על הרבה לאוין דאורייתא שבין אדם לחבירו ,ובנוסף

שאהבת לרעך הרי הוא כמוך" ,כלומר ,כי הרי כשתראה רק את מעלותיו ,הרי תאהב

לכך ,קיומה מעלה את איכות החיים לגבהים שלא הכרנו עד כה ,על כן שומה עלינו

אותו ,ומתוך כך תגיע עד למעלה של ׳כמוך׳.

לטכס עצות כיצד להגיע עד תכליתה.

הוימחשבשכרהשלהאהבה טולהפסדה

הביטחון והאמונהבהיהםהבסיסלאהבתהזולת

עוד עצה אפשר למצוא בתנחומא .ואלו הם דברי המדרש" :אתם גצבים היום .מה
כבכל שטחי החיים ,כן גם בזה צריכים אנו ללכת עס״י עצות חז״ל וחכמי הדורות.

היום פעמים מאפיל פעמים מאיר ,אף אתם ,אע״פ שאפילה לכם הקב״ה עתיד להאיר

וכמדומה שהעצה הראשונה לדבר הוא החיזוק וההכרה באמונה שהכל מאתו יתברך.

לכם אור עולם .שנאמר :׳והיה לך ה׳ לאור עולם׳ אימתי ,כשתהיו כולכם אגודה אחת.

וכדברי בן עזאי במסכת יומא" :בשמך יקראוך ובמקומך יו שיבוך ומשלך יתנו לך.

שנאמד :ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום .בנוהג שבעולם אם נוטל אדם

אין אדם נוגע במוכן לחבידו ,ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא" (יומא
לח> .ופירש״י :בשמך יקראוך ־ כלומר לא ידאג אדם לומר סלוני יקפח פרנסתי כי על
כדחך בשמך יקראוך לבוא ולישב במקומך .ומשלך יתנו לך ־ כלומר לא משלהם הוא
מתנה אלא מזונות קצובים לך מן השמים .ואין מלכות נוגעת בחברתה  -משהגיע זמן
המלכות ליפול ותעמוד אחרת לא יאחר זמן כמלא נימא אלא מי שזמנה ליפול בלילה
נופלת בלילה שנאמר "ביה בליליא איתקטל בלשצר" .ושזמנה ביום נופלת ביום,
שנאמר "ובתחפגחס חשך היום" (יש״י שם> כלומר כל הנעשה בכל שטחי החיים הן

אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ,ואילו נוטל אחת אחת אפי׳ תינוק יכול
ומשברם" (תנחימא מבים .סי׳ד׳) .אם כן בשנשכיל להבין שהאהבה והאחדות היא כדאית,
שכוח הרבים הוא חזק לאין ערוך מכח היחיד ,ונבין כי מלבד המצווה שבדבר הרי יש
באהבה בינינו רווח ותועלת ,יהיה לנו סיבה להיות באהבה ואחווה ,ולא יוכל היצר
להסיתנו לחדול מאהבה זו.

קודםחשבמהןצרכיך ,ואואזקיימםברעך

הפרטיים והן הציבוריים ,הן המכשולים והן ההצלחות ,הכל מאיתו יתברך .כאשר
חיים באמונה זו כפשוטה ,הרי אז באחת נעלמות הקנאה ,התחרות והשנאה .באשר

עצה נוספת ניתן ללמוד מדברי היראים" :צווה הב״ה :׳ואהבת לרעך כמוך אני

הגענו להכרה שלא סלוני עשה לי ולא אלמוגי הכשילני .וכן מעלת פלוני והצלחת

ה" .ותניא ד״ע אומר זה כלל גדול בתורה פי׳ ואהבת וכר׳ שלא לעשות לו ,ולא לאמר

פלונית ,גם הן מאיתו יתברך ,ולא תגרע הצלחה זו מן המגיע לזולת ,הן מהיחיד והן

רבד המסור ללבו .וא״ת האיך אדע ו כי נביא אני לכך נאמר כמוך פי׳ ממך תלמוד,

מהקבוצה או מחוג ,כהוא זה .וכדברי החזו״א המפורסמים" :ואכן מדת הביטחון

רבד שאתה יודע ,שמסור ללבך .ו היינו דאמרינן בשבת רעלך סני לחברך לא תעביד,

קניין הלב ,לא יחת אם דעהו פותח חנות ישתדל עוד לעזור לרעהו ,לתקנו בעצה

והיינו כל התורה כולה ואידך פירושה״( .סימן רכ״ד !דפוס ישן  -לח]> ,כלומר אם נשנן

טובה ,לעשות עבורו ,ולשקוד על תקנתו .וכמה מן הקדושה מוסיף בעולם ,לראות

לעצמנו נקודה זו שדעך הוא "כמוך" ,דהיינו כמוך ממש ,וממילא נעלה בדעתנו מה

איש עושה חסד עם המתעתד להתחרות עמו ,ומוסיף תהילה ליד איוית׳ אשריו ואשרי

־ ־־ היינו רוצים שיעשו לנו ,ומה היינו רוצים שלא יעשו לנו .וכך נשכיל תמיד לקיים את

דורו"( .אמתח ובטחת לזזזו״וס
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אוהבהאדםכאוהב אתיוצרו
דרך נוספת להתחזק ב מצווה רוממה זו אפשר ל מצוא בדברי ספר העיקרים וז״ל:
"ואהבת לרעך כמוך ,רבי עקיבא אומר זה כ לל גד ול בתורה .בן עזאי אומר זה ספר
תולדות אדם זה כ לל ג דול בתורה מזה .הנה בארו בזה שהתורה האלהית ראוי ש תכלול
שני אלו הענינים .אם הסרת העול והחמס מבק אנשי המדינה ,הנרמז בוא הבח לרעך
כמוך .ואם הערת האנשים אל הדעות האמחיות וה שלמות האנושי ,הנרמז בפסוק
זה ספר ת ולדות אדם ,שכתוב בו ביום ברוא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אותו,
שבאר שיש באדם צורה אנושית היא בדמות אלהים ,ו על כן ראוי שיזהר שלא יבזה
אותה לא בע צמו ולא בח ברו ,ושישתדל בהשארותה והדבקה בעליונים במקום אשר
ממנה ח וצבה .וזה העניין ראוי שתכלול אותו התורה האלהית" <םאמר רא שון סרק כ ״ד).
נמצינו למדים מדבריו שני סיבות נוספות היכולים להביא אותנו לאהבת רעים .האחד
"הסרת העול והחמס מבין אנשי המרינה" ,כל ומר ל רצות שלא יהיה עו ול בין בני
אדם .והשנאה הרי היא עו ול ,כי הרי מדוע אדם ישנא את חבירו על חגם ,והרי הוא לא
הרע לו ,כי הכל מאח הבורא ית׳ .א״כ השנאה היא עוולד והסרתה יכולה להביא לידי
אהבה .והשני "שיש באדם צורה אנושית היא בד מות אלהים" ,נורא נ וראות למ תבונן
בזה .כי פירושו של דבר שאם אתה שונא ל רעך ,הרי זה כאילו אתה שונא לב ורא ית׳.
ולהיפך אם אתה אוהב את רעך ,הרי זו אהבה לב ורא ית׳ .א״כ הרי זו עצה נפלאה.
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את מי יש ל אהוב ,ואת מי אין חובה לא והבו ואף מותר ,ואולי גם חובה ,ל שנאוחו.
מה מוטל על האדם לע שות כדי לקיים מצווה זו ,וממה יש לו להימנע וכ דר .ו בפרט
ש מצווה זו כו ללת הרבה מצ וות וכמש״כ החינוך ש העובר צבירות שבין אדם לח ברו
מלבד החיובים המיוחדים שיש על כל עבירה לפי הענין ע ובר גם משום ואהבת לרעך
כמוך .ואיתא במדרש" :מלאה קטרת ,שבין כל דבור וד בור שהיו כתובים בלו חות,
פרשיותיה ודקדוקיה של תורה היו כתובים .ואתיא כההיא דאמר חנניה בן אחי ר׳
יהושע ,ידיו גלילי זהב ,אלו שגי לו חות הבריח ,שכתוב עליהן כתובים בא צבע אלהים.
גלילי זהב ,מה הגלים ה ללו בין גל ג דול לגל ג דול גלים קטנים ,כך בין כל דיבור ודיבור
פרשיותיה של תורה היו כתובים ודקדוקיה"( .במדב׳ר פרשת י״ג> דהיינו בין הכיתוב של
הדיברות היו כתובים הלכותיה של כל דברה [ ,ומשמע לכאורה שהיו כתובים שם כל
מ צוות התורה .כי בעשרת הדברות הרי נתגלה להם עי״ז כל חלקי התורה כמו שכתב
רב סעדיה ג און ש בעשרת הדברות כלולה כל התורה ,כמו שהביא המשנה ברורה
בסי׳ תצ״ד ס״ק י״ב] .והנה הרי ב לוח השמאלי אשר שם כתובות חמשת הדברות
שבין אדם ל חבירו כתוב הרבה פחות מאשר ב לוח הימני אשר בו היו כתובות המצוות
שבין אדם למקום באריכות .ול כאורה לפי״ז ב לוח השמאלית היו כתובים הרבה יוחד
—מפרשיותיה ודקדוקיה של תודה .ולהנ״ל הדבר מובן ,מפני שבאמת יש הרבה פרטים
במ צוות של בין אדם ל חבירו.
אלא שכ מובן יש ל שלב ל הלכות גם ספרי מוסר המלהיבים לקיום מצווה זו ,על

כמיםהפנים לפניםכן לבהאדם לאדם
מדברי ספר החינוך ניתן ל דלות עיצה נוספת לקיום המצווה" .שורש המצווה ידוע,
כי כמו שיעשה הוא בה כירו כן יעשה חבירו בו ,ובזה יהיה שלום בין הבריות" (מצתה
דמ״ג> .הרי ודאי הוא כי כל אחד רוצה שיהיה שלום בין הבריות ,שהוא דבר טוב לכל
אחד ואחד ,כי בהיות שלום בין הבריות מתנהלים החיים הרבה יותר בנקל ,א״כ זו
גם עצה וסיבה ל אהוב את הזולת ,כי הרי כמו שיעשה הוא ב חברו כן יעשה חבירו בו.
והוא תמצית דברי הרמב״ם ב פירושו למסכת פאה" :ואם קיים האדם המצות התלויות
בתקינות יחסי בני אדם דה עם דה יש לו על זה שכר ל עולם הבא על קיימו המצווה,
וישיג ת ועלת בע ולם הזה להתנהגותו התנהגות טובה עם בני אדם ,לפי שאם הלך
המשנה לר״ם ,פאה א ,א>.
בדרך זו והלך ז ולתו בה יהנה גם הוא מאותה תועלת"

עמלהשלחקרההלכהמשרשתאהבתהדין
עצה נוספת ,והיא העצה הפשוטה וההכרחית ,לל מוד הלכות אהבת ישראל .כי
שכשם שבכל מ צווה יש הלכות ודינים ,כן הוא גם במ צווה זו של אהבת ישראל ,כגון
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האושר המצפה למקימיה ,ו על הטוב לו גם בעוה״ז ,ו חלילה להיפך למי שמבטל
מצווה זו ,ומה עוד אם לא רק שאינו אוהב ,אלא אף שונא.

גההרחקהטמובעיהאהבה
המידותהרעותהןהמפריעים לאהבת ישראל
ו מאחר שהתוודענו לע צות המביאות לידי קיום מ צווה זו ,הרי כ מובן שהפכם
מונע מקיומה .וכדברי המסילת ישרים "הנה מפסידי זריזות הם הם מגדילי העצלה"
(מסילת י שרים ס״ט) ,כן הוא גם במ צוות אהבת רעים ,מפסידי האהבה הם מגדילי השנאה.
ולכן אם לא יתחזק האדם בע צות האמורות לעיל ,הרי ודאי שלא יוכל לקיים מצווה
זו ,עכ״פ כתיקונה וב שלמותה ,וקרוב מאד שע לול להיכשל בלאו של לא תשנא את
אחיך בלב בך .אך בנוסף לכל אלו ,יש דבר עיקרי מאד ,היכול להכשיל את האדם
בשנאת חינם ,והם המידות הרעות .דאם האדם לא ישתדל לשרש מתוכו מידות רעות,
ובפרט את המידות שיש להם קשר ישיר לעניינים שבין אדם לח ביוו ,כמידת הגאווה,
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אוהבהאדםכאוהב אתיוצרו
דרך נוספת להתחזק ב מצווה רוממה זו אפשר ל מצוא בדברי ספר העיקרים וז״ל:
"ואהבת לרעך כמוך ,רבי עקיבא אומר זה כ לל גד ול בתורה .בן עזאי אומר זה ספר
תולדות אדם זה כ לל ג דול בתורה מזה .הנה בארו בזה שהתורה האלהית ראוי ש תכלול
שני אלו הענינים .אם הסרת העול והחמס מבק אנשי המדינה ,הנרמז בוא הבח לרעך
כמוך .ואם הערת האנשים אל הדעות האמחיות וה שלמות האנושי ,הנרמז בפסוק
זה ספר ת ולדות אדם ,שכתוב בו ביום ברוא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אותו,
שבאר שיש באדם צורה אנושית היא בדמות אלהים ,ו על כן ראוי שיזהר שלא יבזה
אותה לא בע צמו ולא בח ברו ,ושישתדל בהשארותה והדבקה בעליונים במקום אשר
ממנה ח וצבה .וזה העניין ראוי שתכלול אותו התורה האלהית" <םאמר רא שון סרק כ ״ד).
נמצינו למדים מדבריו שני סיבות נוספות היכולים להביא אותנו לאהבת רעים .האחד
"הסרת העול והחמס מבין אנשי המרינה" ,כל ומר ל רצות שלא יהיה עו ול בין בני
אדם .והשנאה הרי היא עו ול ,כי הרי מדוע אדם ישנא את חבירו על חגם ,והרי הוא לא
הרע לו ,כי הכל מאח הבורא ית׳ .א״כ השנאה היא עוולד והסרתה יכולה להביא לידי
אהבה .והשני "שיש באדם צורה אנושית היא בד מות אלהים" ,נורא נ וראות למ תבונן
בזה .כי פירושו של דבר שאם אתה שונא ל רעך ,הרי זה כאילו אתה שונא לב ורא ית׳.
ולהיפך אם אתה אוהב את רעך ,הרי זו אהבה לב ורא ית׳ .א״כ הרי זו עצה נפלאה.
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את מי יש ל אהוב ,ואת מי אין חובה לא והבו ואף מותר ,ואולי גם חובה ,ל שנאוחו.
מה מוטל על האדם לע שות כדי לקיים מצווה זו ,וממה יש לו להימנע וכ דר .ו בפרט
ש מצווה זו כו ללת הרבה מצ וות וכמש״כ החינוך ש העובר צבירות שבין אדם לח ברו
מלבד החיובים המיוחדים שיש על כל עבירה לפי הענין ע ובר גם משום ואהבת לרעך
כמוך .ואיתא במדרש" :מלאה קטרת ,שבין כל דבור וד בור שהיו כתובים בלו חות,
פרשיותיה ודקדוקיה של תורה היו כתובים .ואתיא כההיא דאמר חנניה בן אחי ר׳
יהושע ,ידיו גלילי זהב ,אלו שגי לו חות הבריח ,שכתוב עליהן כתובים בא צבע אלהים.
גלילי זהב ,מה הגלים ה ללו בין גל ג דול לגל ג דול גלים קטנים ,כך בין כל דיבור ודיבור
פרשיותיה של תורה היו כתובים ודקדוקיה"( .במדב׳ר פרשת י״ג> דהיינו בין הכיתוב של
הדיברות היו כתובים הלכותיה של כל דברה [ ,ומשמע לכאורה שהיו כתובים שם כל
מ צוות התורה .כי בעשרת הדברות הרי נתגלה להם עי״ז כל חלקי התורה כמו שכתב
רב סעדיה ג און ש בעשרת הדברות כלולה כל התורה ,כמו שהביא המשנה ברורה
בסי׳ תצ״ד ס״ק י״ב] .והנה הרי ב לוח השמאלי אשר שם כתובות חמשת הדברות
שבין אדם ל חבירו כתוב הרבה פחות מאשר ב לוח הימני אשר בו היו כתובות המצוות
שבין אדם למקום באריכות .ול כאורה לפי״ז ב לוח השמאלית היו כתובים הרבה יוחד
—מפרשיותיה ודקדוקיה של תודה .ולהנ״ל הדבר מובן ,מפני שבאמת יש הרבה פרטים
במ צוות של בין אדם ל חבירו.
אלא שכ מובן יש ל שלב ל הלכות גם ספרי מוסר המלהיבים לקיום מצווה זו ,על

כמיםהפנים לפניםכן לבהאדם לאדם
מדברי ספר החינוך ניתן ל דלות עיצה נוספת לקיום המצווה" .שורש המצווה ידוע,
כי כמו שיעשה הוא בה כירו כן יעשה חבירו בו ,ובזה יהיה שלום בין הבריות" (מצתה
דמ״ג> .הרי ודאי הוא כי כל אחד רוצה שיהיה שלום בין הבריות ,שהוא דבר טוב לכל
אחד ואחד ,כי בהיות שלום בין הבריות מתנהלים החיים הרבה יותר בנקל ,א״כ זו
גם עצה וסיבה ל אהוב את הזולת ,כי הרי כמו שיעשה הוא ב חברו כן יעשה חבירו בו.
והוא תמצית דברי הרמב״ם ב פירושו למסכת פאה" :ואם קיים האדם המצות התלויות
בתקינות יחסי בני אדם דה עם דה יש לו על זה שכר ל עולם הבא על קיימו המצווה,
וישיג ת ועלת בע ולם הזה להתנהגותו התנהגות טובה עם בני אדם ,לפי שאם הלך
המשנה לר״ם ,פאה א ,א>.
בדרך זו והלך ז ולתו בה יהנה גם הוא מאותה תועלת"

עמלהשלחקרההלכהמשרשתאהבתהדין
עצה נוספת ,והיא העצה הפשוטה וההכרחית ,לל מוד הלכות אהבת ישראל .כי
שכשם שבכל מ צווה יש הלכות ודינים ,כן הוא גם במ צווה זו של אהבת ישראל ,כגון
העליה  -ד  :קובץ ( } 297 {) 297עמוד מס  148חודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

האושר המצפה למקימיה ,ו על הטוב לו גם בעוה״ז ,ו חלילה להיפך למי שמבטל
מצווה זו ,ומה עוד אם לא רק שאינו אוהב ,אלא אף שונא.

גההרחקהטמובעיהאהבה
המידותהרעותהןהמפריעים לאהבת ישראל
ו מאחר שהתוודענו לע צות המביאות לידי קיום מ צווה זו ,הרי כ מובן שהפכם
מונע מקיומה .וכדברי המסילת ישרים "הנה מפסידי זריזות הם הם מגדילי העצלה"
(מסילת י שרים ס״ט) ,כן הוא גם במ צוות אהבת רעים ,מפסידי האהבה הם מגדילי השנאה.
ולכן אם לא יתחזק האדם בע צות האמורות לעיל ,הרי ודאי שלא יוכל לקיים מצווה
זו ,עכ״פ כתיקונה וב שלמותה ,וקרוב מאד שע לול להיכשל בלאו של לא תשנא את
אחיך בלב בך .אך בנוסף לכל אלו ,יש דבר עיקרי מאד ,היכול להכשיל את האדם
בשנאת חינם ,והם המידות הרעות .דאם האדם לא ישתדל לשרש מתוכו מידות רעות,
ובפרט את המידות שיש להם קשר ישיר לעניינים שבין אדם לח ביוו ,כמידת הגאווה,
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אהבת ישראל  -מצווה תמידית וכוללת
״*  1,׳ 13 * ,׳■>***,״*(**

״•׳•״״*יי***

ה שנאה ,האכ זריות ,כעס ,קנאה ולשון הרע .הרי ודאי קרוב הוא לכי שלון .כי אף אס
ידע ה אדם את כל המ עלות שנשנו ל עיל ,ה מבי אות לידי אה בת ישראל ,וגם ידע את
ה תוע לות הר בות שבדבר ,הן לע צמו והן ל כלל ,מ״מ אם לא יתקן מי דותיו ,לא יוכל
לה גיע ל אה בת ישראל.
ונ באר דב רינו ב ס״ד .הנה הג אוותן ה מדגיש ומח שיב את ע צמו למ עלה מיתר
ח בריו ,ו דאי שיקשה לו לקיים את מש״כ הרמ ב״ם דיל בפ רטי מ צווה זו [כמ ובא לעיל
בראש המ אמר] "לאהוב ק צתנו את קצ תנו כ מו ש נאהב עצ מנו וכו׳ ו כל מה שיהיה
בר שותו או ירצה אותו וכל מה שארצה לע צמי ארצה לו כ מוהו וכר" ,כי הרי הוא
רוצה שיהיה לו יותר מא חרים ,ומע וניין שהוא יהיה יותר מו שלם מזו לתו ,כדי שיהיה
לו ב מה ל התג אות.
ח שנאח  -הל קוי ב מידה רעה זו ,הרי הוא ה יפך הא הבה ממש ,ואין צורך לה אריך בזה
ש הלקוי בה ,מל בד ע ובדו על לאו של לא ת שנא את אחיך ב לב בך ,הרי הוא מב טל
עשה של "ואהבת לרעך כמוך".
האכז ריות  -גם היא כ מובן היפך א הבת רעים .כי הרי כ תב הדמ ב״ם ז״ל בד בריו
הנ״ל בס רטי מ צווה זו "לאהוב ק צתנו את קצ תנו כמו ש נאהב ע צמנו וש תהיה חמ לתי
ואה בתי ל אחי כ חמ לתי וא הבתי לעצמי ב ממ ונו ובג ופו וכו" .והרי האכ זריות היא ממש
היפך זה.
כעס  -גם ע לול ל היות למכ שול לזה .כי בה יות האדם כעסן ,ו אינו שולט בע צמו ,אף
אם לא יהיה גא וותן ואכזר ו בעל קנ אה ,מ״מ ב שעת כ עסו ודאי ע לול הוא ל דבר או
לע שות דברים כנגד רצון ח בירו ,שהיא ה יסך ה אה בה .ובנ וסף לזה הרי כמים הפנים
לפ נים ,גם ח בירו ע לול לה שיב לו כן ,ו ממ ילא ת רבה ה שנאה.
קנאה  -הא כול ב מידה מגונה זו ,ודאי שאינו מעוניין שיהיה ל חב ירו מה שאין לו ,כי
הרי יהיה לו ב מה לקנ אות ,וב פרט שפ עמים ר בות ה מקנא חו שב שמה שיש לזו לתו
היה בעצם צריך ל היות שלו ,ו ההוא ל קח לו מה שהיה ראוי לה יות שלו .ופ שוט שעי״ז
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לכן ודאי שהרוצה להשלים עצמו ב מצווה זו ,עליו לתקן עצמו ולשרש מקרבו
מידות מג ונות אלו ,ו לתקן עצמו בהפ כם.
אחר כל הדברים האלה תעלם מאליה השאלה שנשמעת לעיתים ,איך יהיה המשיח
מק ופל על כל כלל ישראל .הרי אם יהיה מעדה פלונית ,לא יק בלוהו עדה פלונית ,ואם
יהיה מעדה פל ונית לא יקב לוהו עדה פלונית .אך להאמור ,אם נשכיל כולנו לקיים
מצות א הבת ישראל כדבעי ,איץ עק ום לשאלה זו כלל .הרי מכל עדה וחוג שיהיה,
י תקבל על כל כלל ישראל בש מחה.

כשנתאגדבאהבת ישראל יבואגואל
יהי רצון שנתחזק כולנו ב אהבת ישראל ,ונגאל במהרה בימינו ב זכות זאת .כסי
שמפורש במ דרש :וכן אתה מוצא שאין ישראל נ גאלים עד שיהיו אגודה אחת ,שנאמר
בימים ה חמה ו בעת ההיא נאם ה׳ י בואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדו׳ ואומר
בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבואו יחדיו מארץ צפון .כשהן אגודים
מ קבלין פני שכינה" ( תנחומא נצ כים ד׳) .בב״א.־
0 00

לשון הרע  -הנה המו רגל ב עוון מר זה מב ואר בספר חפץ חיים דע ובר על מ צות עשה
זו של " ואהבת לרעך כמוך"" .שנצטוינו בזה לח וס על כ בוד חב רנו ול ספר ב שב חו ,כ מו
שהוא חושש על כ בוד עצמו ,והמ ספר לשון הרע ורכ ילות על חב רו ,או ה מק בל ,אף
אם ה דבר אמת ,נראה ב עליל שאינו או הבו כ לל ,וכל שכן דכ מוך בו דאי אינו מקיים".
ולא ה סת פק מרן ה ח״ח בד ברים אלו ,אלא האריך להו כיח ז את :הראיה הגד ולה על
זה ,ד הלא כל אדם יודע את נגעי ע צמו ,ואף על פי כן אינו רוצה בשרם אפן ,שח כרו
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ידע מזה ,אף אחד מאלף .ואף אם ארע ,שנודע מעט מחסרונותיו אצל חברו ,חברו
הולך ו מספר זה לאנשים ,אף על פי כן הוא עומד ומצפה ,הלואי שיתן ה׳ שלא יקבלו
את דבריו ולא יאמינו לו ,ו הכל כדי שלא יתחזק בעיניהם לאדם שאינו הגוץ ,אף דהוא
יודע ב עצמו הרבה ו הרבה מ העונות ,יותר ממה שספד חברו עליו ,אף על פי כץ מרב
ה אהבה שהוא אוהב את עצמו ,נדחה הכל מח מת זה .כץ באופץ זה ממש צריך על פי
התורה לעשות לרעהו ,ל חוס על כ בודו בכל הא ופנים( .פתיחהאוהב׳)

נכ נסת שנאה בל בו כל פיו ,וא״כ מב טל הוא מצ ווה זו.
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טח ולב

אהבת ישראל  -מצווה תמידית וכוללת
״*  1,׳ 13 * ,׳■>***,״*(**

״•׳•״״*יי***

ה שנאה ,האכ זריות ,כעס ,קנאה ולשון הרע .הרי ודאי קרוב הוא לכי שלון .כי אף אס
ידע ה אדם את כל המ עלות שנשנו ל עיל ,ה מבי אות לידי אה בת ישראל ,וגם ידע את
ה תוע לות הר בות שבדבר ,הן לע צמו והן ל כלל ,מ״מ אם לא יתקן מי דותיו ,לא יוכל
לה גיע ל אה בת ישראל.
ונ באר דב רינו ב ס״ד .הנה הג אוותן ה מדגיש ומח שיב את ע צמו למ עלה מיתר
ח בריו ,ו דאי שיקשה לו לקיים את מש״כ הרמ ב״ם דיל בפ רטי מ צווה זו [כמ ובא לעיל
בראש המ אמר] "לאהוב ק צתנו את קצ תנו כ מו ש נאהב עצ מנו וכו׳ ו כל מה שיהיה
בר שותו או ירצה אותו וכל מה שארצה לע צמי ארצה לו כ מוהו וכר" ,כי הרי הוא
רוצה שיהיה לו יותר מא חרים ,ומע וניין שהוא יהיה יותר מו שלם מזו לתו ,כדי שיהיה
לו ב מה ל התג אות.
ח שנאח  -הל קוי ב מידה רעה זו ,הרי הוא ה יפך הא הבה ממש ,ואין צורך לה אריך בזה
ש הלקוי בה ,מל בד ע ובדו על לאו של לא ת שנא את אחיך ב לב בך ,הרי הוא מב טל
עשה של "ואהבת לרעך כמוך".
האכז ריות  -גם היא כ מובן היפך א הבת רעים .כי הרי כ תב הדמ ב״ם ז״ל בד בריו
הנ״ל בס רטי מ צווה זו "לאהוב ק צתנו את קצ תנו כמו ש נאהב ע צמנו וש תהיה חמ לתי
ואה בתי ל אחי כ חמ לתי וא הבתי לעצמי ב ממ ונו ובג ופו וכו" .והרי האכ זריות היא ממש
היפך זה.
כעס  -גם ע לול ל היות למכ שול לזה .כי בה יות האדם כעסן ,ו אינו שולט בע צמו ,אף
אם לא יהיה גא וותן ואכזר ו בעל קנ אה ,מ״מ ב שעת כ עסו ודאי ע לול הוא ל דבר או
לע שות דברים כנגד רצון ח בירו ,שהיא ה יסך ה אה בה .ובנ וסף לזה הרי כמים הפנים
לפ נים ,גם ח בירו ע לול לה שיב לו כן ,ו ממ ילא ת רבה ה שנאה.
קנאה  -הא כול ב מידה מגונה זו ,ודאי שאינו מעוניין שיהיה ל חב ירו מה שאין לו ,כי
הרי יהיה לו ב מה לקנ אות ,וב פרט שפ עמים ר בות ה מקנא חו שב שמה שיש לזו לתו
היה בעצם צריך ל היות שלו ,ו ההוא ל קח לו מה שהיה ראוי לה יות שלו .ופ שוט שעי״ז
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לכן ודאי שהרוצה להשלים עצמו ב מצווה זו ,עליו לתקן עצמו ולשרש מקרבו
מידות מג ונות אלו ,ו לתקן עצמו בהפ כם.
אחר כל הדברים האלה תעלם מאליה השאלה שנשמעת לעיתים ,איך יהיה המשיח
מק ופל על כל כלל ישראל .הרי אם יהיה מעדה פלונית ,לא יק בלוהו עדה פלונית ,ואם
יהיה מעדה פל ונית לא יקב לוהו עדה פלונית .אך להאמור ,אם נשכיל כולנו לקיים
מצות א הבת ישראל כדבעי ,איץ עק ום לשאלה זו כלל .הרי מכל עדה וחוג שיהיה,
י תקבל על כל כלל ישראל בש מחה.

כשנתאגדבאהבת ישראל יבואגואל
יהי רצון שנתחזק כולנו ב אהבת ישראל ,ונגאל במהרה בימינו ב זכות זאת .כסי
שמפורש במ דרש :וכן אתה מוצא שאין ישראל נ גאלים עד שיהיו אגודה אחת ,שנאמר
בימים ה חמה ו בעת ההיא נאם ה׳ י בואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדו׳ ואומר
בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבואו יחדיו מארץ צפון .כשהן אגודים
מ קבלין פני שכינה" ( תנחומא נצ כים ד׳) .בב״א.־
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לשון הרע  -הנה המו רגל ב עוון מר זה מב ואר בספר חפץ חיים דע ובר על מ צות עשה
זו של " ואהבת לרעך כמוך"" .שנצטוינו בזה לח וס על כ בוד חב רנו ול ספר ב שב חו ,כ מו
שהוא חושש על כ בוד עצמו ,והמ ספר לשון הרע ורכ ילות על חב רו ,או ה מק בל ,אף
אם ה דבר אמת ,נראה ב עליל שאינו או הבו כ לל ,וכל שכן דכ מוך בו דאי אינו מקיים".
ולא ה סת פק מרן ה ח״ח בד ברים אלו ,אלא האריך להו כיח ז את :הראיה הגד ולה על
זה ,ד הלא כל אדם יודע את נגעי ע צמו ,ואף על פי כן אינו רוצה בשרם אפן ,שח כרו
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ידע מזה ,אף אחד מאלף .ואף אם ארע ,שנודע מעט מחסרונותיו אצל חברו ,חברו
הולך ו מספר זה לאנשים ,אף על פי כן הוא עומד ומצפה ,הלואי שיתן ה׳ שלא יקבלו
את דבריו ולא יאמינו לו ,ו הכל כדי שלא יתחזק בעיניהם לאדם שאינו הגוץ ,אף דהוא
יודע ב עצמו הרבה ו הרבה מ העונות ,יותר ממה שספד חברו עליו ,אף על פי כץ מרב
ה אהבה שהוא אוהב את עצמו ,נדחה הכל מח מת זה .כץ באופץ זה ממש צריך על פי
התורה לעשות לרעהו ,ל חוס על כ בודו בכל הא ופנים( .פתיחהאוהב׳)

נכ נסת שנאה בל בו כל פיו ,וא״כ מב טל הוא מצ ווה זו.
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ימי

ואשר יראה בזה ,דמצות ׳ואהבת לרעך כמוך׳ כוללת את ב׳ העניינים ,הן את
האהבה בלב ,והן את המעשים שעושה לחבירו כתוצאה מאהבת הלב .הכל כלול

גדרמצות ואהכתלרעךכמוך

במצות ואהבת לרעך כמוך.
ובחינוך כתב ב׳מצות אהבת ישראל׳" :ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן,
ועובר עליה ולא נזהר בממון חבירו לש ומח ,וכ״ש אם הזיק אותו בממון או צערו

א .ואהבת לרעך כמוך חינו מחובתהלבבות וגם מהמצוות המעשיות

בשום דבר לדעת בטל עשה זה וכו׳״ ( .מו ות רמ״ג )  .והנה מדכתב דעובר עליה מי
שלא נזהר בממון חבירו ומי שמזיקו וכו׳ ולא כתב ,דעובר עליה השונא חבירו בליבו

כתיב ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ (ויקרא י״ט״י״ח) .ויש לחקור
אם הוי מצווה שבמעשה ,או שזו מצווה שבלב.

משמע דסבר דואהבת לרעך כמוך הוא מצווה שבמעשה בלבד .וקשה דהרי בגט׳
בקידושין מפורש דבגינוי בלב עובר אואהבח לרעך כמוך .ועוד קשה דבמצווה רלח ־

והנה תרגם יונתן" :ותרחמי לחברך ,דמאן דסני לך ,לחברך לא תעביד"( .והואמגם׳

׳שלא לשנא אחים׳ כתב ,דכשידוע שהוא שונאו עובר על עשה דואהבת לרעך כמוך.

שבה לא ).ולכאו׳ משמע רזו מצווה מעשית .אבל בגט׳ קידושיו מא .איתא ,אסור לאדם

ומשמע דאע״ם דלא הפסידו ולא צ עח עובר אעשה דואהבח לרעך כמוך .אלא י״ל

שיקדש את האישה עד שיראנה ,שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ,ורחמנא אמר

דוודאי דגם החינוך סובר דמצות ואהבת לרעך כמוך היא בן בלב ובן במעשה .ומש״כ

ואהבת לרעך כמוך .חזינץ דבגינוי בלב בלבד עובר אעשה דואהבת לרעך כמוך ,וא״כ

במצווה רמ״ג ,דעובר על עשה זה כשהפסידו או צערו ,היינו לרבותא ,דאם עשה

נראה דהוי מצווה שבלב .וכן כתב האבן עזרא על הפסוק לא תשנא את אחיךבלבבך

מעשה כנגד חביח אפילו כשלא עקר להדיא אהבת חביח מליבו ביטל עשה ,חש בזה

וז״ל " :הפך ואהבת לרעך כמוך ,והנה אלה המצוות כולם נטועות בלב( .אטחמח* .ויקרא

ח סחן באהבת חבית .אבל אם עקר להדיא אהבת חבירו מליבו ,זה פשיטא דעובר

י״ט,י-ס וברמב״ן כתב" :אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את

אעשה חאהבת לרעך כמוך .ו כמו שכתב במצווה רל״ח שהקובע שנאת חביח בליבו

נפשו בכל הטוב וכד כי פעמים אשר יאהב את רעהו בדברים ידועים להיטיבו בעושר

עובר אעשה דואהבת לרעך כמוך.

ולא בחכמה וכיוצא בזה" (שם) .ומלשונו :׳אשר יאהב את רעהו בדברים ידועים
להיטיבו׳ נראה דאהבה היא רצון להיטיב לחברו ,וזהו גוף מצות ואהבת לרעך כמוך.
ולפי״ז נראה דהוי מצווה שבלב והמעשה הוא רק תוצאה מהמצווה.

נג עיקר המצווה היא אהבת הלב ומסתעף מזה חיוב המעשים
ויש לחקור מהו היחס בין חלקי המצווה .האם המצווה על הלב הוא כדי שיגיע

אבל לעומת זאת ,כתב הרמב״ם :מצווח עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם

למעשה ,או דלמא י״ל להיפך דעיקר המצווה הוא רצון הלב להיטיב לחבירו ,והעשיה

אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות אורחים ו כו׳ ו אלו הן גמילות חסדים

היא תוספת ברצון הלב דכשעושה לחבירו יש כאן רצון לב יותר חזק מכשאיגו עושה,

שבגופו שאין להם שיעור .אע״פ שכל מצוות אלו הן מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת

דרצון שהגיע לידי מעשה הוא בהכרח יותר חזק מרצון שלא הגיע למעשה .והנה

לרעך כמוך .כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אותם אתה לאחיך

ממה שהחינוך הבין חותר רבותא לכתוב דעובר אעשה כשעשה מעשה כנגד חביח,

בתורה ובמצוות (הלכותאכל םי״דה״א) ,הרי מפורש ברמב״ם ,דמצווח ואהבת לרעך כמוך

ולא סבר חותר רבותא לכתוב הא דעובר אעשה כשעוקר מליבו האהבה ,יש להוכיח

היא מצווה שבמעשה .אלא דקשה מדברי הרמב״ם בםה״מ דכתב וז״ל" :מצווה על

דעיקר המצווה הויא בלב .ראם עיקר המצווה היא רצון הלב ,מובן הא דהעושה

כל ישראל לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום על

מעשה נגד חבירו עובר אעשה הויא רבותא ,דהח בכה״ג את עיקר המצווה לא עקר

ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו" <עשין ר״ו ו ק בהלכות דעות ו ,ג>.

ורק החסיר בפרטיה ,אבל אם עיקר המצווה הוא המעשה א״כ חימא מאי רבותא איכא

ויש לדייק מלשונו ׳לפיכך׳ דהמעשים הם רק תוצאה ,אך גוף המצווה הוי בלב .וזה

בהא דעושה מעשה עובר אעשה ,והלא זה פשיטא דהח מבטל בזה את עיקר המצווה,

סתירה למה שכתב בהלכות אבל ,דהמעשה הוא גוף המצווה.

אלא מוכח דעיהר המצווה היא אהבת לב.
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ואשר יראה בזה ,דמצות ׳ואהבת לרעך כמוך׳ כוללת את ב׳ העניינים ,הן את
האהבה בלב ,והן את המעשים שעושה לחבירו כתוצאה מאהבת הלב .הכל כלול

גדרמצות ואהכתלרעךכמוך

במצות ואהבת לרעך כמוך.
ובחינוך כתב ב׳מצות אהבת ישראל׳" :ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן,
ועובר עליה ולא נזהר בממון חבירו לש ומח ,וכ״ש אם הזיק אותו בממון או צערו

א .ואהבת לרעך כמוך חינו מחובתהלבבות וגם מהמצוות המעשיות

בשום דבר לדעת בטל עשה זה וכו׳״ ( .מו ות רמ״ג )  .והנה מדכתב דעובר עליה מי
שלא נזהר בממון חבירו ומי שמזיקו וכו׳ ולא כתב ,דעובר עליה השונא חבירו בליבו

כתיב ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ (ויקרא י״ט״י״ח) .ויש לחקור
אם הוי מצווה שבמעשה ,או שזו מצווה שבלב.

משמע דסבר דואהבת לרעך כמוך הוא מצווה שבמעשה בלבד .וקשה דהרי בגט׳
בקידושין מפורש דבגינוי בלב עובר אואהבח לרעך כמוך .ועוד קשה דבמצווה רלח ־

והנה תרגם יונתן" :ותרחמי לחברך ,דמאן דסני לך ,לחברך לא תעביד"( .והואמגם׳

׳שלא לשנא אחים׳ כתב ,דכשידוע שהוא שונאו עובר על עשה דואהבת לרעך כמוך.

שבה לא ).ולכאו׳ משמע רזו מצווה מעשית .אבל בגט׳ קידושיו מא .איתא ,אסור לאדם

ומשמע דאע״ם דלא הפסידו ולא צ עח עובר אעשה דואהבח לרעך כמוך .אלא י״ל

שיקדש את האישה עד שיראנה ,שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ,ורחמנא אמר

דוודאי דגם החינוך סובר דמצות ואהבת לרעך כמוך היא בן בלב ובן במעשה .ומש״כ

ואהבת לרעך כמוך .חזינץ דבגינוי בלב בלבד עובר אעשה דואהבת לרעך כמוך ,וא״כ

במצווה רמ״ג ,דעובר על עשה זה כשהפסידו או צערו ,היינו לרבותא ,דאם עשה

נראה דהוי מצווה שבלב .וכן כתב האבן עזרא על הפסוק לא תשנא את אחיךבלבבך

מעשה כנגד חביח אפילו כשלא עקר להדיא אהבת חביח מליבו ביטל עשה ,חש בזה

וז״ל " :הפך ואהבת לרעך כמוך ,והנה אלה המצוות כולם נטועות בלב( .אטחמח* .ויקרא

ח סחן באהבת חבית .אבל אם עקר להדיא אהבת חבירו מליבו ,זה פשיטא דעובר

י״ט,י-ס וברמב״ן כתב" :אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את

אעשה חאהבת לרעך כמוך .ו כמו שכתב במצווה רל״ח שהקובע שנאת חביח בליבו

נפשו בכל הטוב וכד כי פעמים אשר יאהב את רעהו בדברים ידועים להיטיבו בעושר

עובר אעשה דואהבת לרעך כמוך.

ולא בחכמה וכיוצא בזה" (שם) .ומלשונו :׳אשר יאהב את רעהו בדברים ידועים
להיטיבו׳ נראה דאהבה היא רצון להיטיב לחברו ,וזהו גוף מצות ואהבת לרעך כמוך.
ולפי״ז נראה דהוי מצווה שבלב והמעשה הוא רק תוצאה מהמצווה.

נג עיקר המצווה היא אהבת הלב ומסתעף מזה חיוב המעשים
ויש לחקור מהו היחס בין חלקי המצווה .האם המצווה על הלב הוא כדי שיגיע

אבל לעומת זאת ,כתב הרמב״ם :מצווח עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם

למעשה ,או דלמא י״ל להיפך דעיקר המצווה הוא רצון הלב להיטיב לחבירו ,והעשיה

אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות אורחים ו כו׳ ו אלו הן גמילות חסדים

היא תוספת ברצון הלב דכשעושה לחבירו יש כאן רצון לב יותר חזק מכשאיגו עושה,

שבגופו שאין להם שיעור .אע״פ שכל מצוות אלו הן מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת

דרצון שהגיע לידי מעשה הוא בהכרח יותר חזק מרצון שלא הגיע למעשה .והנה

לרעך כמוך .כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אותם אתה לאחיך

ממה שהחינוך הבין חותר רבותא לכתוב דעובר אעשה כשעשה מעשה כנגד חביח,

בתורה ובמצוות (הלכותאכל םי״דה״א) ,הרי מפורש ברמב״ם ,דמצווח ואהבת לרעך כמוך

ולא סבר חותר רבותא לכתוב הא דעובר אעשה כשעוקר מליבו האהבה ,יש להוכיח

היא מצווה שבמעשה .אלא דקשה מדברי הרמב״ם בםה״מ דכתב וז״ל" :מצווה על

דעיקר המצווה הויא בלב .ראם עיקר המצווה היא רצון הלב ,מובן הא דהעושה

כל ישראל לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום על

מעשה נגד חבירו עובר אעשה הויא רבותא ,דהח בכה״ג את עיקר המצווה לא עקר

ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו" <עשין ר״ו ו ק בהלכות דעות ו ,ג>.

ורק החסיר בפרטיה ,אבל אם עיקר המצווה הוא המעשה א״כ חימא מאי רבותא איכא

ויש לדייק מלשונו ׳לפיכך׳ דהמעשים הם רק תוצאה ,אך גוף המצווה הוי בלב .וזה

בהא דעושה מעשה עובר אעשה ,והלא זה פשיטא דהח מבטל בזה את עיקר המצווה,

סתירה למה שכתב בהלכות אבל ,דהמעשה הוא גוף המצווה.

אלא מוכח דעיהר המצווה היא אהבת לב.
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נדדמצותואהבת לרעד כמון*

4גדראהבתהלבשנצטווינובו
ומעתה איכא לברורי מהו גדר אהבת לב שנצטוינו עליה.

עוד יש להקשות ,דהנה בהא דעשה דוחה ל״ת ,באר הרמב״ן ובשע״ת -דהוא
משום דאהבה חשיבא מן היראה .והנה מבואר דאהבת השי״ת היא עשיית מצוות,
אבל ההימנעות מעבירה איננה אהבה כי אם יראה .וקשה ,מ״ש מאהבת חבירו דהרי

כתב הרמב״ן" :מצות התורה שיאהב הכירו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל

פסוק ואהבת לרעך כמוך פירש הלל" :מאן דסני עלך לחברך לא תעביד" (שבתל׳א),

הטוב ו כר ,כי פעמים אשר יאהב אח חבירו בדברים ידועים להיטיבו באושר ולא

וכן תרגם בתרגום יהונתן" :ותרחמי לחברך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה" .וחזינן

בחכמה ו כיוצא בזה" (רמב״ן ייקרא יט) .ומבואר דהרצון להיטיב לחבירו הוא הנקרא

דהמנעות מפעולות כנגד חבירו היא אהבהו וכן נפסק ברמב״ם ומובא גם בחינוך,

אהבה .ובחינוך כתב" :שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו

ואיך זה יתיישב עם דברי השע״ת והדמב״ן דכתבו לגבי אהבת השם דהימנעזת

וממונו שנאמד ואהבת לרעך כמוך ו כר ,שורש המצווה ידוע כי כמו שיעשה הוא

מעבירות אינה אהבה.

בחבירו כן יעשה חבירו בו ,ובזה יהיה שלום בין הבריות (חינוך מנווה דמג> .מבואר
דאהבה היא שיחמול על חבירו וידאג לו .ובצי״ז כתב רבינו יונה וז״ל" :וחייב אדם
לדרוש טוב לעמו וחבידו בכל הדברים שהיא דורש טוב לנפשו שנאמר ואהבת לרעך

והנה הרמב״ן פירש קרא דואהבת את ה׳ אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל

וכן באהבת חסד כתב :ואהבת לרעך כמוך -ה יעו כל הדברים

ש או ^ ^צ ה שיעשו אותם לך ,עשה אותם לאחיך (אהבת חסד כפתיחה) .ומכל זה מבואר

מאודך ,וז״ל :על דעת המדרש ,הלב הגז׳ כאן הוא הכה המתאווה ,כענין תאוח ליבו
נתת לו וכו׳ (דברים.ה׳) .ומבואר דואהבת אח ה׳ הוא מלש׳ תאוה ,וזהו עצם האהבה

דגדר האהבה שבלב הוא חמלה ו רצון להיטיב.

[ואע״ג דכתיב בכל נפשך ודרשו אפילו הוא נוטל נפשך ומשמע דהאהבה היא מעשה,

כמוך" (אגדת התשובה ח׳>.

אמנם יש להקשות על זה  :דכתיב בתהילים י״ח  :למנצח לעבד ה׳ לדוד ו כר ויאמר
ארחמך ה׳ חזקי .וסירש״י וז״ל" :ארחמך־ אאהבך כדמתרגם ואהבת לרעך ותרחם".
הרי מבואר ,דהמושג אהבה שנאמר באהבת רע ובאהבת ה׳ הוא אותו מושג ,כמבואר
בתרגום יונתן .דתרגם ׳ואהבת לרעך כמוך׳  -ותרחמי לחברך (ויקרא י״ט) .ובדומה גם
תרגם ׳ואהבת את ה׳ אלוקיך׳־ ותרחמון ית ה׳ אלו קיכון (דברים ו׳) .וכן תרגם ׳ויאמר
ארחמך ה׳ חזקי׳ ־ ואמר אחבבנך ה׳ תוקפי (תהילים י״ח> .חזינן פרוש מילת ארחמך

כבר עמד בזה הרמב״ן בהמש״ד וז״ל :יהיה בכל נפשך תוספת ,מפני שאמר בבל
לבבך ובכל מאודך ,אמר גם כך בכל נפשך .וטעם שתאהבנו ,כנפשך שתתן באותה
אהבה עכ״ל .ומבואר דוודאי דעצם האהבה הוא האות הלב ,והא דכחיב בכל מאודך
הוא רק שיעור בגודל האהבה שצריך שתהיה חזקה כ״כ עד כדי שיתן נפשו באותה
אהבה] .ועניין האהבה הוא דעל ידה מתקרב האדם אל הבורא כמו שכתב רד״ק:
והאהבה הוא מה שיכול האדם להתקרב אל הבורא בזה העולם ןדד״ק ,תהילים י״ח ,ב׳).

שנאמר לגבי אהבת ה׳ ,הוא כפירוש מילת ותרחמי לחברך שנאמר באהבת רע ,וכן

אכן מעתה יקשה ,דהרי דש״י בתהילים כתב דאהבת המקום ואהבת חבירו הם

עי׳ ברד״ק שם .וא״ב קשה ,דלפי מה שפירשו הראשונים [לגבי קרא דואהבת לרעך

שורש אחד ועתה חזינו ברמב״ן דאהבת השי״ת הוא מלשון תאוה והרי אהבת חבירו
היא חמלה ולא אהבה.

ארחמך־ אאהבך ,ו כי שייך לחמול על הקב״ה או להיטיב לו "

ומצאתי ביאור בזה על סי רש״י דברים (י״ג,ט׳) ,דהנה לגבי מסית ומדיח כתיב :לא
תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחום עינך עליו ולא תחמול וולא תכסה עליו .ופירש״י

כמוך] דפי׳ מילת ואהבת לרעך כמוך הוא לחמול ולהיטיב ,איך שייך לומר לקב״ה

עוד קשה דיונתן תרגם אח הפסוק "ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אה ב"-
ואעבד יתהון תבשילין לאבוך כאשר רחים (בראשית זט) .חזינן דגם לגבי אהבת מטעמים
תרגם את מילת אהבה באותו תרגום  :אהב-רחים ,ולהמכואר בראשונים [לגבי ואהבת
לרעך כמוך] דאהכה פירושה חמלה קשה מאי שייך חמלה בעניין מטעמים.
א .ועי׳ נפש החיים ש״א ,ב׳ דמקשה איך שייך שמברכים הקב״ה ,ומבאר דמילוז ׳ברוך׳ הוא ריבוי בעולמות
יעי׳׳ש,וחזינן שם דאין שיך הטבה להקב״ה בעצם וא״ב מתחזקת קושייחנח.
העליה  -ד :קובץ ( 97מ{  } 29 7עמוד מס 154הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
)1

ד.אהבההואמלשוןתאוה.

י*

וז״ל :לא תאבה לו ־ לא תהא תאב לו ,לא תאהבנו ,לפי שנאמד ואהבת לרעך כמוך,
אתזה לא תאהב עכ״ל ,וזהו מלש׳ הספרי .ומבואר ברש״י דאהבת רע היא היא מלשון
תאוה ,שתאב לחבית ,ומעתה מיושב מה שרש״י דימה אהבת המקום לאהבת רע,
דהרי גם אהבת רע היא מלשון תאוה.
ובספר הישר (מיוחס לר״ת או למה״ט או לר״זהיונק כתב ח״ל" :ודע כי האהבה נחלקת
לשלושה חליפים האחד אהבה שתהיה לתועלת ותהוה והשני אהבת חברה ורעות
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נדדמצותואהבת לרעד כמון*

4גדראהבתהלבשנצטווינובו
ומעתה איכא לברורי מהו גדר אהבת לב שנצטוינו עליה.

עוד יש להקשות ,דהנה בהא דעשה דוחה ל״ת ,באר הרמב״ן ובשע״ת -דהוא
משום דאהבה חשיבא מן היראה .והנה מבואר דאהבת השי״ת היא עשיית מצוות,
אבל ההימנעות מעבירה איננה אהבה כי אם יראה .וקשה ,מ״ש מאהבת חבירו דהרי

כתב הרמב״ן" :מצות התורה שיאהב הכירו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל

פסוק ואהבת לרעך כמוך פירש הלל" :מאן דסני עלך לחברך לא תעביד" (שבתל׳א),

הטוב ו כר ,כי פעמים אשר יאהב אח חבירו בדברים ידועים להיטיבו באושר ולא

וכן תרגם בתרגום יהונתן" :ותרחמי לחברך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה" .וחזינן

בחכמה ו כיוצא בזה" (רמב״ן ייקרא יט) .ומבואר דהרצון להיטיב לחבירו הוא הנקרא

דהמנעות מפעולות כנגד חבירו היא אהבהו וכן נפסק ברמב״ם ומובא גם בחינוך,

אהבה .ובחינוך כתב" :שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו

ואיך זה יתיישב עם דברי השע״ת והדמב״ן דכתבו לגבי אהבת השם דהימנעזת

וממונו שנאמד ואהבת לרעך כמוך ו כר ,שורש המצווה ידוע כי כמו שיעשה הוא

מעבירות אינה אהבה.

בחבירו כן יעשה חבירו בו ,ובזה יהיה שלום בין הבריות (חינוך מנווה דמג> .מבואר
דאהבה היא שיחמול על חבירו וידאג לו .ובצי״ז כתב רבינו יונה וז״ל" :וחייב אדם
לדרוש טוב לעמו וחבידו בכל הדברים שהיא דורש טוב לנפשו שנאמר ואהבת לרעך

והנה הרמב״ן פירש קרא דואהבת את ה׳ אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל

וכן באהבת חסד כתב :ואהבת לרעך כמוך -ה יעו כל הדברים

ש או ^ ^צ ה שיעשו אותם לך ,עשה אותם לאחיך (אהבת חסד כפתיחה) .ומכל זה מבואר

מאודך ,וז״ל :על דעת המדרש ,הלב הגז׳ כאן הוא הכה המתאווה ,כענין תאוח ליבו
נתת לו וכו׳ (דברים.ה׳) .ומבואר דואהבת אח ה׳ הוא מלש׳ תאוה ,וזהו עצם האהבה

דגדר האהבה שבלב הוא חמלה ו רצון להיטיב.

[ואע״ג דכתיב בכל נפשך ודרשו אפילו הוא נוטל נפשך ומשמע דהאהבה היא מעשה,

כמוך" (אגדת התשובה ח׳>.

אמנם יש להקשות על זה  :דכתיב בתהילים י״ח  :למנצח לעבד ה׳ לדוד ו כר ויאמר
ארחמך ה׳ חזקי .וסירש״י וז״ל" :ארחמך־ אאהבך כדמתרגם ואהבת לרעך ותרחם".
הרי מבואר ,דהמושג אהבה שנאמר באהבת רע ובאהבת ה׳ הוא אותו מושג ,כמבואר
בתרגום יונתן .דתרגם ׳ואהבת לרעך כמוך׳  -ותרחמי לחברך (ויקרא י״ט) .ובדומה גם
תרגם ׳ואהבת את ה׳ אלוקיך׳־ ותרחמון ית ה׳ אלו קיכון (דברים ו׳) .וכן תרגם ׳ויאמר
ארחמך ה׳ חזקי׳ ־ ואמר אחבבנך ה׳ תוקפי (תהילים י״ח> .חזינן פרוש מילת ארחמך

כבר עמד בזה הרמב״ן בהמש״ד וז״ל :יהיה בכל נפשך תוספת ,מפני שאמר בבל
לבבך ובכל מאודך ,אמר גם כך בכל נפשך .וטעם שתאהבנו ,כנפשך שתתן באותה
אהבה עכ״ל .ומבואר דוודאי דעצם האהבה הוא האות הלב ,והא דכחיב בכל מאודך
הוא רק שיעור בגודל האהבה שצריך שתהיה חזקה כ״כ עד כדי שיתן נפשו באותה
אהבה] .ועניין האהבה הוא דעל ידה מתקרב האדם אל הבורא כמו שכתב רד״ק:
והאהבה הוא מה שיכול האדם להתקרב אל הבורא בזה העולם ןדד״ק ,תהילים י״ח ,ב׳).

שנאמר לגבי אהבת ה׳ ,הוא כפירוש מילת ותרחמי לחברך שנאמר באהבת רע ,וכן

אכן מעתה יקשה ,דהרי דש״י בתהילים כתב דאהבת המקום ואהבת חבירו הם

עי׳ ברד״ק שם .וא״ב קשה ,דלפי מה שפירשו הראשונים [לגבי קרא דואהבת לרעך

שורש אחד ועתה חזינו ברמב״ן דאהבת השי״ת הוא מלשון תאוה והרי אהבת חבירו
היא חמלה ולא אהבה.

ארחמך־ אאהבך ,ו כי שייך לחמול על הקב״ה או להיטיב לו "

ומצאתי ביאור בזה על סי רש״י דברים (י״ג,ט׳) ,דהנה לגבי מסית ומדיח כתיב :לא
תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחום עינך עליו ולא תחמול וולא תכסה עליו .ופירש״י

כמוך] דפי׳ מילת ואהבת לרעך כמוך הוא לחמול ולהיטיב ,איך שייך לומר לקב״ה

עוד קשה דיונתן תרגם אח הפסוק "ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אה ב"-
ואעבד יתהון תבשילין לאבוך כאשר רחים (בראשית זט) .חזינן דגם לגבי אהבת מטעמים
תרגם את מילת אהבה באותו תרגום  :אהב-רחים ,ולהמכואר בראשונים [לגבי ואהבת
לרעך כמוך] דאהכה פירושה חמלה קשה מאי שייך חמלה בעניין מטעמים.
א .ועי׳ נפש החיים ש״א ,ב׳ דמקשה איך שייך שמברכים הקב״ה ,ומבאר דמילוז ׳ברוך׳ הוא ריבוי בעולמות
יעי׳׳ש,וחזינן שם דאין שיך הטבה להקב״ה בעצם וא״ב מתחזקת קושייחנח.
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י*

וז״ל :לא תאבה לו ־ לא תהא תאב לו ,לא תאהבנו ,לפי שנאמד ואהבת לרעך כמוך,
אתזה לא תאהב עכ״ל ,וזהו מלש׳ הספרי .ומבואר ברש״י דאהבת רע היא היא מלשון
תאוה ,שתאב לחבית ,ומעתה מיושב מה שרש״י דימה אהבת המקום לאהבת רע,
דהרי גם אהבת רע היא מלשון תאוה.
ובספר הישר (מיוחס לר״ת או למה״ט או לר״זהיונק כתב ח״ל" :ודע כי האהבה נחלקת
לשלושה חליפים האחד אהבה שתהיה לתועלת ותהוה והשני אהבת חברה ורעות
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י*

י•

<
טח ולב

קנד

ו השלישי אה בת המ ידות הטו בות אשר בא הוב ו זאת היא ה אה בה הנ כונה ו האמיתית"
(ספר הישר ,שערה׳) עכ״ל ה נצרך לנו .הגה מ פורש דאין הא הבה חמ לה על ה כירו בל בד,
אלא היא אה בת ח בירו ב עצם ורצון ל הת דבק בו.

•

יזי

נדר מצות ואהבת ^ ■ מ ו ך

*
קנה

ו יסו ד ^ יש ל דייק ברמ ב״ן עצ מו .ד בה מש ״ד ו ז״ל :ואם יהיה או הבו ב כל ,י חפוץ
שיזכה ר עהו הא הוב לו בע ושר ובנ כס ים ,ב כב וד ובדעת ובחכ מה וכ ר ,א בל י אהב
בר בות ה טו בה ל ח בי ת וב ר .מפ ורש ד אה בת חב ירו הוא לא רק ל רצות ב טו בה שהוא
בע צמו י טיב לו אלא הוא רצון שיזכה ח בי ת מעל מא אפי׳ שהוא ע צמו לא י כול

ה.אהבההיאחמלה ,ובכךמתחברעםדעוהו

לה יט יבו בז ה ,ו קשה ד אם א הבה הוא כדי שי טיב ל ח בי ת מה הענין שירצה ב טו בה
אם בי נכך לא יט יבו ב זה .ו לדב רינו א״ש די״ל דב עצם זה שרוצה את רצון ח בי ת הוא

ומ עתה יקשו דברי הר מב״ן והח ינוך דכ תבו דוא הבת לרעך כ מוך הוא שייטיב
לחב ירו ו שיח מול על ח בירו ,הרי הר מב״ן ע צמו כ תב דא הבה הוא מ לשון תאוה ,ואיך

מ תח בר ע ימו וכ בר קים בזה המצ ווה אפי׳ שלא עושה שום מעשה בפו על.

כתב בו יקרא דא הבה הוא שייטיב ל חבי רו .ו איתא בא בות עשה רצונו כר צונך כדי
שיעשה רצונך כ רצונו .ב טל רצונך מ פני רצונו כדי שי בטל רצון א חרים מפגי רצונך

ו.החיובבאהבתהחסד

(אבות ב,

ח .וכ תב הדרך חיים (למהר״ל מפראג) ,דב׳ המי מרות במ שנה הם כנגד אהבה

ויראה .ד המי מרא הר אשונה היא אהבה והמ ימרא השנייה היא י ראה .ובפ ירוש המ ימרא
הר אשונה כ תב ו ז״ל :וזה כי כאשר או הב ה׳ ית עלה וי תברך ויעשה רצון השי״ת כ מו
רצונו ,ד היינו ,ל אה בת השי״ת ב כל לב בו ,כי האדם מ בקש מה ש הוא רצונו ב כל לב בו,
ובזה ע ושה ה אדם רצונו של מ קום כרצונו ע כ״ל ויעוי״ש .ונ ראה בבי אור הל שון -כי
האדם מב קש מה שהוא רצונו ב כל לב בו ו בזה עושה ה אדם רצון הק ב״ה לרצ ונו -ד לב
ה אדם כו חו הוא לח פוץ ו לר צות ד בר ,וזהו עצם מצי אות הל ב .ו הנה כ שמש תמש ב כח
זה לרצון ה׳ ,דה ופך את רצון ה׳ לת אות ל יבו ה וא ,בזה הוא ע צמו ד בוק בה׳ ,דרצון ה׳
נהיה לח לק ממ נו -ל רצונו ה וא .־
 .והנה ל עיל חזינן דא הבת חב ירו ו אה בת השי״ת הם גדר א חד .ומ עתה י״ל אותו ד בר
גם ב אה בת רעו ,דעצם ה אהבה היא שעושה רצון ח בירו לרצון ע צמו ,ובזה מת חבר
לחב ירו .ו בזה תת יישב קוש יתנו על ר מב״ן דמ חד גיסא כ תב ד אה בה הוא לשון ת אוה,
ומ אידך כ תב דהוי רצון להי טיב .ד לה מת באר הם ב׳ צדדים ל מט בע א חת .דא הבת
רעהו היא הת חב רות עם חב ירו ,וכיון שמ הות הה תחב רות לר עהו היא ש הופך את רצון
ח בירו לרצון ע צמו ,הרי יוצא דהא הבה היא שתאב ב טו בת חב ירו וכמ שנ״ת .ג
ב .ולפי״ז מובנים דברי הרמב׳ץ והשע״ת הידועים ,רעשה הוא אהבה ולא תעשה הוא יראה ,דהנה ילה״ק הרי
יכול גם להמנע מל״ת בגלל האהבה ולמה לא החשיב הרמב״ן ל״ת לאהבה ,אך לדברי המהר״ל מבואר מאד,
ויעוי״ש באורך.
ג .ולעיל הקשינו ,דהרי בבין אדם למקום ל״ת חשיב יראה ולא אהבה ,וא״ב מאי שנא בין אדם למקום דמאן
רסני עלך לחברך לא תעביד ,כן חשיב אהבה.
והנה לפי יסוד המהר״ל דעשיית רצון הקב״ה לרצונו היא האהבה ,והטנעות מעשיית רצונך חשיב יראה ,י״ל
בפשיטות רבב״א למקום דנאמר בו מצות את ה׳ אלוקיך תירא ,ודאי דאי״צ להגיע לתכונת האהבה כדי להמנע
מרצונו הרע ,דעוד טרם שמתעורר בו רצון חיובי לאהוב ה׳ ,הוא סר מרע מצד היראה שבו .אבל בבין אדם לחי
בירו דאין בו מצות יראה ,ודאי דאין סיבה שימנע מעשית רע לחבירולפני שעורר בליבו אהבה חיובית לחבידו,
ולכן אפי׳ להמנעות מעשייה כנגד חבירו זהוקים לאהבה.
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הנה הקשה ב אה בת ח סד ,דכ תיב כי אם ע שות מ שפט וא הבת חסד (מיכה ו .ח> ,מהו
׳א הבת׳ ח סד ,הול ״ל ע שות מ שפט וח סד  .וב מקו ״א ה קשה ד הול״ל כי אם א הוב
מ שפט ו חס ד[ .ועי״ש שתרץ דעי״ז יח פש תמ יד להי טיב לחב ירו] .ול המ תב אר י״ל
ד הנה כ תב הרמ ב״ם ( פי״ד ה״א> ד עשיית מ צות ח סד שורשה הוא וא הבת לרעך כמוך.
ובי ארנו ד*מצןת ו אה בת ל רעך כ מוך היא ח יב ור רצון ח בירו עם רצונו ומ עתה מ ובן
דצריך ל אה וב את ה חס ד ,ד בלא זה ח סר כאן עצם ה אה בה ,דאינו עושה רצון ח בי ת
לר צונו דאם היה רצון ח בי ת כ רצונו היה או הב ל מל או תו כ מו שאוהב ל מל אות רצון
ע צמו.

ז.הטעםשנצטוינו כתאוהלרעינו.
ל עיל הב אנו מ דברי הד ד״ק ,דעגין אה בת ה׳ לה תק רב אל הב ורא .מעתה יש ל שאול
מה הוא עניץ שיהא ת אב לח ברו ־ אה בת רע .
והנה בס פר הישר כ תב וז ״ל :ודע כי ענין ה אה בה הוא כח ה מח בר בין הא והב
ל אה וב .ו חזינן דהעניץ ב אה בת הרע הוא כדי שית חבר ל ח בי ת .וא״כ זהו כ מו ד חזינן
ב אה בת ה׳ ד מט רת הת אוה היא הת חב רות וה תק רב ות .וב אור החיים הקשה ל מה סמך
הכ תוב מ צות ו אה בת ל רעך כ מוך לל או דב המ תך לא ת רביע כלאיים .ותי׳ וז״ל  :אכן לצד
שציווה ה׳ אה בת חב רים ו התק שרות ל יבם י חד ,כי חפץ ה׳ הת קשרות ענפי הקד ושה,
ו מזה יאמר ה אדם כי לא יק פיד ה׳ על הר בעת טהו רה עם טהו רה .ולזה בא הכ תוב ו אמר
כי אין הרצון בזה ל קשר בה מה עם בה מה ו אפי׳ בב׳ ענפי הט הרה -הגם ששניהם מין
וכמו״ב דבקידושין כ׳ מבואר דאינו יושב במקומו ולא סותר את דבריו ובו׳ אינו נכלל במצות כיבוד והוא
מצות מורא .וקשה ,דכי לא יתכן דלא יושב במקומו וכו׳ מפני שטבבדו ,וא״כ למה לא חשיב אלו כיבוד .וצ״ל
כמשג״ת .דודאי דכשירא מאביו ימנע מרצונו עוד לפגי ההתעוררות החיובית לכבד את אביו .וכנ״ל.
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קנד

ו השלישי אה בת המ ידות הטו בות אשר בא הוב ו זאת היא ה אה בה הנ כונה ו האמיתית"
(ספר הישר ,שערה׳) עכ״ל ה נצרך לנו .הגה מ פורש דאין הא הבה חמ לה על ה כירו בל בד,
אלא היא אה בת ח בירו ב עצם ורצון ל הת דבק בו.

•

יזי

נדר מצות ואהבת ^ ■ מ ו ך

*
קנה

ו יסו ד ^ יש ל דייק ברמ ב״ן עצ מו .ד בה מש ״ד ו ז״ל :ואם יהיה או הבו ב כל ,י חפוץ
שיזכה ר עהו הא הוב לו בע ושר ובנ כס ים ,ב כב וד ובדעת ובחכ מה וכ ר ,א בל י אהב
בר בות ה טו בה ל ח בי ת וב ר .מפ ורש ד אה בת חב ירו הוא לא רק ל רצות ב טו בה שהוא
בע צמו י טיב לו אלא הוא רצון שיזכה ח בי ת מעל מא אפי׳ שהוא ע צמו לא י כול

ה.אהבההיאחמלה ,ובכךמתחברעםדעוהו

לה יט יבו בז ה ,ו קשה ד אם א הבה הוא כדי שי טיב ל ח בי ת מה הענין שירצה ב טו בה
אם בי נכך לא יט יבו ב זה .ו לדב רינו א״ש די״ל דב עצם זה שרוצה את רצון ח בי ת הוא

ומ עתה יקשו דברי הר מב״ן והח ינוך דכ תבו דוא הבת לרעך כ מוך הוא שייטיב
לחב ירו ו שיח מול על ח בירו ,הרי הר מב״ן ע צמו כ תב דא הבה הוא מ לשון תאוה ,ואיך

מ תח בר ע ימו וכ בר קים בזה המצ ווה אפי׳ שלא עושה שום מעשה בפו על.

כתב בו יקרא דא הבה הוא שייטיב ל חבי רו .ו איתא בא בות עשה רצונו כר צונך כדי
שיעשה רצונך כ רצונו .ב טל רצונך מ פני רצונו כדי שי בטל רצון א חרים מפגי רצונך

ו.החיובבאהבתהחסד

(אבות ב,

ח .וכ תב הדרך חיים (למהר״ל מפראג) ,דב׳ המי מרות במ שנה הם כנגד אהבה

ויראה .ד המי מרא הר אשונה היא אהבה והמ ימרא השנייה היא י ראה .ובפ ירוש המ ימרא
הר אשונה כ תב ו ז״ל :וזה כי כאשר או הב ה׳ ית עלה וי תברך ויעשה רצון השי״ת כ מו
רצונו ,ד היינו ,ל אה בת השי״ת ב כל לב בו ,כי האדם מ בקש מה ש הוא רצונו ב כל לב בו,
ובזה ע ושה ה אדם רצונו של מ קום כרצונו ע כ״ל ויעוי״ש .ונ ראה בבי אור הל שון -כי
האדם מב קש מה שהוא רצונו ב כל לב בו ו בזה עושה ה אדם רצון הק ב״ה לרצ ונו -ד לב
ה אדם כו חו הוא לח פוץ ו לר צות ד בר ,וזהו עצם מצי אות הל ב .ו הנה כ שמש תמש ב כח
זה לרצון ה׳ ,דה ופך את רצון ה׳ לת אות ל יבו ה וא ,בזה הוא ע צמו ד בוק בה׳ ,דרצון ה׳
נהיה לח לק ממ נו -ל רצונו ה וא .־
 .והנה ל עיל חזינן דא הבת חב ירו ו אה בת השי״ת הם גדר א חד .ומ עתה י״ל אותו ד בר
גם ב אה בת רעו ,דעצם ה אהבה היא שעושה רצון ח בירו לרצון ע צמו ,ובזה מת חבר
לחב ירו .ו בזה תת יישב קוש יתנו על ר מב״ן דמ חד גיסא כ תב ד אה בה הוא לשון ת אוה,
ומ אידך כ תב דהוי רצון להי טיב .ד לה מת באר הם ב׳ צדדים ל מט בע א חת .דא הבת
רעהו היא הת חב רות עם חב ירו ,וכיון שמ הות הה תחב רות לר עהו היא ש הופך את רצון
ח בירו לרצון ע צמו ,הרי יוצא דהא הבה היא שתאב ב טו בת חב ירו וכמ שנ״ת .ג
ב .ולפי״ז מובנים דברי הרמב׳ץ והשע״ת הידועים ,רעשה הוא אהבה ולא תעשה הוא יראה ,דהנה ילה״ק הרי
יכול גם להמנע מל״ת בגלל האהבה ולמה לא החשיב הרמב״ן ל״ת לאהבה ,אך לדברי המהר״ל מבואר מאד,
ויעוי״ש באורך.
ג .ולעיל הקשינו ,דהרי בבין אדם למקום ל״ת חשיב יראה ולא אהבה ,וא״ב מאי שנא בין אדם למקום דמאן
רסני עלך לחברך לא תעביד ,כן חשיב אהבה.
והנה לפי יסוד המהר״ל דעשיית רצון הקב״ה לרצונו היא האהבה ,והטנעות מעשיית רצונך חשיב יראה ,י״ל
בפשיטות רבב״א למקום דנאמר בו מצות את ה׳ אלוקיך תירא ,ודאי דאי״צ להגיע לתכונת האהבה כדי להמנע
מרצונו הרע ,דעוד טרם שמתעורר בו רצון חיובי לאהוב ה׳ ,הוא סר מרע מצד היראה שבו .אבל בבין אדם לחי
בירו דאין בו מצות יראה ,ודאי דאין סיבה שימנע מעשית רע לחבירולפני שעורר בליבו אהבה חיובית לחבידו,
ולכן אפי׳ להמנעות מעשייה כנגד חבירו זהוקים לאהבה.
העליה  -ד  :קובץ ( } 29 7 {) 297עמוד מס  156הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הנה הקשה ב אה בת ח סד ,דכ תיב כי אם ע שות מ שפט וא הבת חסד (מיכה ו .ח> ,מהו
׳א הבת׳ ח סד ,הול ״ל ע שות מ שפט וח סד  .וב מקו ״א ה קשה ד הול״ל כי אם א הוב
מ שפט ו חס ד[ .ועי״ש שתרץ דעי״ז יח פש תמ יד להי טיב לחב ירו] .ול המ תב אר י״ל
ד הנה כ תב הרמ ב״ם ( פי״ד ה״א> ד עשיית מ צות ח סד שורשה הוא וא הבת לרעך כמוך.
ובי ארנו ד*מצןת ו אה בת ל רעך כ מוך היא ח יב ור רצון ח בירו עם רצונו ומ עתה מ ובן
דצריך ל אה וב את ה חס ד ,ד בלא זה ח סר כאן עצם ה אה בה ,דאינו עושה רצון ח בי ת
לר צונו דאם היה רצון ח בי ת כ רצונו היה או הב ל מל או תו כ מו שאוהב ל מל אות רצון
ע צמו.

ז.הטעםשנצטוינו כתאוהלרעינו.
ל עיל הב אנו מ דברי הד ד״ק ,דעגין אה בת ה׳ לה תק רב אל הב ורא .מעתה יש ל שאול
מה הוא עניץ שיהא ת אב לח ברו ־ אה בת רע .
והנה בס פר הישר כ תב וז ״ל :ודע כי ענין ה אה בה הוא כח ה מח בר בין הא והב
ל אה וב .ו חזינן דהעניץ ב אה בת הרע הוא כדי שית חבר ל ח בי ת .וא״כ זהו כ מו ד חזינן
ב אה בת ה׳ ד מט רת הת אוה היא הת חב רות וה תק רב ות .וב אור החיים הקשה ל מה סמך
הכ תוב מ צות ו אה בת ל רעך כ מוך לל או דב המ תך לא ת רביע כלאיים .ותי׳ וז״ל  :אכן לצד
שציווה ה׳ אה בת חב רים ו התק שרות ל יבם י חד ,כי חפץ ה׳ הת קשרות ענפי הקד ושה,
ו מזה יאמר ה אדם כי לא יק פיד ה׳ על הר בעת טהו רה עם טהו רה .ולזה בא הכ תוב ו אמר
כי אין הרצון בזה ל קשר בה מה עם בה מה ו אפי׳ בב׳ ענפי הט הרה -הגם ששניהם מין
וכמו״ב דבקידושין כ׳ מבואר דאינו יושב במקומו ולא סותר את דבריו ובו׳ אינו נכלל במצות כיבוד והוא
מצות מורא .וקשה ,דכי לא יתכן דלא יושב במקומו וכו׳ מפני שטבבדו ,וא״כ למה לא חשיב אלו כיבוד .וצ״ל
כמשג״ת .דודאי דכשירא מאביו ימנע מרצונו עוד לפגי ההתעוררות החיובית לכבד את אביו .וכנ״ל.
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טח ולב

קנו

טהרה (א וה״ח וי קרא י׳ ס ,י״ט) .פוק חזי ב דבריו דעיקר עניין אהבת הרע הוא ה חיבור עם
רעיו ,דלכץ סד״א דמ עווה להרביע כלאיים דעי״ז ית חברו גם ב המות הטהורות
והנה לעיל ( אות כ> חקרנו אם עיקר המצווה היא אהבת הלב או העיקר הוא עשייה
ואהבת הלב היא רק הדרך להגיע לעשייה והו כחנו מדברי החינוך דעיקר ה מצווה היא
אהבת הלב .מכל מה ש הבאנו עד עתה יש עוד כמה ראיות לצד זה ,ובעיקר יש להוכיח
כן מדברי הרמב״׳ן שכתב דיש ענין לאהוב טובת ח בירו אפי׳ בטובה שיזכה חבירו
מ עלמא ולא הוא יטיבו .וח דק דיש ענין לאהוב חבידו אפי׳ אם בפו על לא תהיה מזה

גדרמצות ואהכת

יצה״׳ט שלו עם חבירו ,או חיבור יצה״ר שלו עם חבירו .והנה הקשינו על האו״צ דאם
המפסיד באהבת קרוביו הוא שיכסה עליהם שלא כהוגן ,א״כ מה יועיל לזה שישם על
ליבו ש טרחו בו ו דאגו לו .ומעתה י״ל דכל החשש שיכסה על קרוביו הוא כשהיצה״ר
שלו אוהב את חבידו ,דאז י״ל שינהג שלא כהוגן כדרכו של היצה״ר .אבל כאשד
היצה״ט שלו אוהב חבידו ו מתחבר אליו ,לא שייך שיעבור עבירות באהבה זו ,דהרי
היצה״ט לא י עבירו על רצון ק ונג ול כן כתב דאהבה על דרך טוב היא אהבה אחרת
בעצם ,והיא אהבת היצה״ט  -הכרת הטוב ,שרוצה להיטיב לרעיו כהכרת הטוב על
שטרחו בו .ובזה יתיישב גם מה שהקשינו בשאר האהבות שמנה יעוי״ש

תוצאה מעשית.

ט.החיבור לרעהוהינושורש המצות שבץאדם לחברו.

ח.החיבור לרעהו ,יכוללדדות טצדהטוב ועלול להיות מצד הרע
באו רחות צדיקים מונה ב שער האהבה שבע מיני אהבות .ו כתב ד שבע האהבות
ה ללו י כולות להיות על דרך רע ,ומאידך י כולות להיות על דרך טוב .ופורט כל אהבה

”

סנז

ואהבה בפנ״ע כיצד היא על דרך רע וכיצד היא על דרך טוב .והנה האהבה הרביעית
שמנה היא אהבת קרוביו אביו ו אמו ואחיו וא חיותיו ,ושאר קרוביו ורעיו .ו בתחילה
כתב דהיא יכולה להיות לרעה ,וז״ל :ו מתוך אהבתם יסייע להם במחלוקתם ולא יחוש
ולא ידקדק אם הם פ שעו בב עלי מחלוקתם ,אך לע ולם יעזור להם ויגן עליהם ו כר.
ו אח״כ כתב כיצד יאהב אהבה זו בדרך טובה ,וז״ל :וא הבת אביו ואמו תהיה על דרך
זה ,שגד לוהו וטר חוהו ולמ דוהו דרכי השי״ת וכו׳ ,וא חיו ו שאר קרוביו יאהב על דרך
זה ,ש יחשוב שהם עוסקים בו למע לות טובות והם מסייעים אוחו לעב ודת השי״ח.
עכ״ל הנצרך לנו.
ואיכא לאקשויי בתרי :א .הרי בתחילת דבריו כתב ד הפחיתות באהבת קרוביו
ו רעיו הוא שיכסה עליהם שלא כהוגן ,ולכאורה א״כ כשבא לכ תוב כיצד יאהב על דרך
טוב הול״ל דיאהבם בלא שיכסה עליהם שלא כהוגן ,ומ דוע הוצרך לשנות את כל ענין
האהבה הזו משורשה .ב .ו ביותר ד לכאו׳ בזה שכתב דע ליו ל אהוב את הוריו וק רוביו
כי אביו ו אמו גדל והו ,וק רוביו דואגים לו ,רק הגביר ע וד יותר את החשש לפחיתות,
דמעתה יש עוד יותר חשש שיסייעם במריבתם ,כיון שטורחים בו וכו׳.

האבן עזרא על הפסוק לא תשנא את אחיך בל בבך כתב וז״ל" :לא תשנא את
אחיך הפך ואהבת לרעך כמוך ,והנה אלה המצוות כולם [לא תעשו ע וול במשפט,
לפני עיור לא תתן מכשול ,לא תלך רכיל בעמך ,לא תעמוד על דם דעך ושאר המצוות
שם נ טועות ב לב ,ובהשמרם ישבו ב ארץ ,כי על שנאת חינם חרב בית שני" (אבן "רא
וי קרא י״ ט ,י ״ז ) .ומ בואר כנ״ל דאהבח לב היא שורש ל כל המצוות המעשיות שבין אדם
ל חבירו [ וליכא למימר דכ וונתו ל אהבה שבמעשה ,דהרי כתב דאהבה זו היא הפך לא
תשנא את אחיך בל בבך ,ולא תשנא את אחיך בליבך הוא ודאי בלב .ו עוד דהרי כתב
להדיא כולם נ טועות בלב ].וקשה דהרי הוכחנו ברמב״ן דיש מצווה באהבת לב אפי׳
בטובה שאינו יכול להיטיבו במ עשה ,ואם הטעם במצוות ואהבת לרעך כמוך הוא
דהיא שורש למ צוות מעשיות א״כ מ דוע יש מצווה באהבת לב בטובה שאינו יכול
להיטיבו במעשה .וגם לכאו׳ קשה דזה סותר למש״כ דהמצווה ב לב הוא חלק עיקרי
ואינו רק הדרך למעשה.
והנה במסכת שבח איתא" ,מעשה בנכרי אחד שבא לפגי שמאי א״ל גיירני ע״מ
שתלמדני כל התורה כשאני ע ומד על רגל אחת בא לפני שמאי דחפו באמת ה מין
שבידו בא לפני הלל גייריה א״ל ד עלך סני ל חברך לא תעביד זו היא כל התורה ואידך
פירושה הוא זיל גמר" געכתל-א) .והרבה הקשו בזה דהרי אמרו חז״ל :בא חבקוק
והעמידן על אחת ,וצדיק בא מונתו יחיה (סכות ד״ד> ,ואיך זה מתיישב עם דברי הלל.

[וכעי״ז איכא לאקשויי בשאר האהבות שמנה ,דב תחילה מנה מפסידיהן ,כשהן

וכתב הכלי יקד דזה אינו סותר דברי הלל וז״ל" :כי כל מצוות התורה הם על שני

על דרך רעה ,ואח״ב כשכתבם על דדך טוב שינה עיקר האהבות במקום להזהיר מפני

סוגים ,האחד הוא המצוות שבין אדם למקום ב״ה ויסוד לכולם האמונה בה׳ ,והשני
הוא המ צוות שבין אדם ל חבירו ויסוד ל כולם פסוק ואהבת לרעך כמוך .ומטעם זה היו
הכרובים פורשים כנפיים ל מעלה מ חה כלפי מעלה כנגד המצוות שבין אדם למקום,

פחיתותיהם].
והנה עפמש״נ דיסוד האהבה הוא חיבור עם חבי רו; יש לישב .דהנה ב׳ יצרים
באדם .יצר טוב ויצה״ר .וא״כ י״ל דאדם יכול לה תחבר עם חבירו ב׳ ח בור ים .חיבור
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קנו

טהרה (א וה״ח וי קרא י׳ ס ,י״ט) .פוק חזי ב דבריו דעיקר עניין אהבת הרע הוא ה חיבור עם
רעיו ,דלכץ סד״א דמ עווה להרביע כלאיים דעי״ז ית חברו גם ב המות הטהורות
והנה לעיל ( אות כ> חקרנו אם עיקר המצווה היא אהבת הלב או העיקר הוא עשייה
ואהבת הלב היא רק הדרך להגיע לעשייה והו כחנו מדברי החינוך דעיקר ה מצווה היא
אהבת הלב .מכל מה ש הבאנו עד עתה יש עוד כמה ראיות לצד זה ,ובעיקר יש להוכיח
כן מדברי הרמב״׳ן שכתב דיש ענין לאהוב טובת ח בירו אפי׳ בטובה שיזכה חבירו
מ עלמא ולא הוא יטיבו .וח דק דיש ענין לאהוב חבידו אפי׳ אם בפו על לא תהיה מזה

גדרמצות ואהכת

יצה״׳ט שלו עם חבירו ,או חיבור יצה״ר שלו עם חבירו .והנה הקשינו על האו״צ דאם
המפסיד באהבת קרוביו הוא שיכסה עליהם שלא כהוגן ,א״כ מה יועיל לזה שישם על
ליבו ש טרחו בו ו דאגו לו .ומעתה י״ל דכל החשש שיכסה על קרוביו הוא כשהיצה״ר
שלו אוהב את חבידו ,דאז י״ל שינהג שלא כהוגן כדרכו של היצה״ר .אבל כאשד
היצה״ט שלו אוהב חבידו ו מתחבר אליו ,לא שייך שיעבור עבירות באהבה זו ,דהרי
היצה״ט לא י עבירו על רצון ק ונג ול כן כתב דאהבה על דרך טוב היא אהבה אחרת
בעצם ,והיא אהבת היצה״ט  -הכרת הטוב ,שרוצה להיטיב לרעיו כהכרת הטוב על
שטרחו בו .ובזה יתיישב גם מה שהקשינו בשאר האהבות שמנה יעוי״ש

תוצאה מעשית.

ט.החיבור לרעהוהינושורש המצות שבץאדם לחברו.

ח.החיבור לרעהו ,יכוללדדות טצדהטוב ועלול להיות מצד הרע
באו רחות צדיקים מונה ב שער האהבה שבע מיני אהבות .ו כתב ד שבע האהבות
ה ללו י כולות להיות על דרך רע ,ומאידך י כולות להיות על דרך טוב .ופורט כל אהבה

”

סנז

ואהבה בפנ״ע כיצד היא על דרך רע וכיצד היא על דרך טוב .והנה האהבה הרביעית
שמנה היא אהבת קרוביו אביו ו אמו ואחיו וא חיותיו ,ושאר קרוביו ורעיו .ו בתחילה
כתב דהיא יכולה להיות לרעה ,וז״ל :ו מתוך אהבתם יסייע להם במחלוקתם ולא יחוש
ולא ידקדק אם הם פ שעו בב עלי מחלוקתם ,אך לע ולם יעזור להם ויגן עליהם ו כר.
ו אח״כ כתב כיצד יאהב אהבה זו בדרך טובה ,וז״ל :וא הבת אביו ואמו תהיה על דרך
זה ,שגד לוהו וטר חוהו ולמ דוהו דרכי השי״ת וכו׳ ,וא חיו ו שאר קרוביו יאהב על דרך
זה ,ש יחשוב שהם עוסקים בו למע לות טובות והם מסייעים אוחו לעב ודת השי״ח.
עכ״ל הנצרך לנו.
ואיכא לאקשויי בתרי :א .הרי בתחילת דבריו כתב ד הפחיתות באהבת קרוביו
ו רעיו הוא שיכסה עליהם שלא כהוגן ,ולכאורה א״כ כשבא לכ תוב כיצד יאהב על דרך
טוב הול״ל דיאהבם בלא שיכסה עליהם שלא כהוגן ,ומ דוע הוצרך לשנות את כל ענין
האהבה הזו משורשה .ב .ו ביותר ד לכאו׳ בזה שכתב דע ליו ל אהוב את הוריו וק רוביו
כי אביו ו אמו גדל והו ,וק רוביו דואגים לו ,רק הגביר ע וד יותר את החשש לפחיתות,
דמעתה יש עוד יותר חשש שיסייעם במריבתם ,כיון שטורחים בו וכו׳.

האבן עזרא על הפסוק לא תשנא את אחיך בל בבך כתב וז״ל" :לא תשנא את
אחיך הפך ואהבת לרעך כמוך ,והנה אלה המצוות כולם [לא תעשו ע וול במשפט,
לפני עיור לא תתן מכשול ,לא תלך רכיל בעמך ,לא תעמוד על דם דעך ושאר המצוות
שם נ טועות ב לב ,ובהשמרם ישבו ב ארץ ,כי על שנאת חינם חרב בית שני" (אבן "רא
וי קרא י״ ט ,י ״ז ) .ומ בואר כנ״ל דאהבח לב היא שורש ל כל המצוות המעשיות שבין אדם
ל חבירו [ וליכא למימר דכ וונתו ל אהבה שבמעשה ,דהרי כתב דאהבה זו היא הפך לא
תשנא את אחיך בל בבך ,ולא תשנא את אחיך בליבך הוא ודאי בלב .ו עוד דהרי כתב
להדיא כולם נ טועות בלב ].וקשה דהרי הוכחנו ברמב״ן דיש מצווה באהבת לב אפי׳
בטובה שאינו יכול להיטיבו במ עשה ,ואם הטעם במצוות ואהבת לרעך כמוך הוא
דהיא שורש למ צוות מעשיות א״כ מ דוע יש מצווה באהבת לב בטובה שאינו יכול
להיטיבו במעשה .וגם לכאו׳ קשה דזה סותר למש״כ דהמצווה ב לב הוא חלק עיקרי
ואינו רק הדרך למעשה.
והנה במסכת שבח איתא" ,מעשה בנכרי אחד שבא לפגי שמאי א״ל גיירני ע״מ
שתלמדני כל התורה כשאני ע ומד על רגל אחת בא לפני שמאי דחפו באמת ה מין
שבידו בא לפני הלל גייריה א״ל ד עלך סני ל חברך לא תעביד זו היא כל התורה ואידך
פירושה הוא זיל גמר" געכתל-א) .והרבה הקשו בזה דהרי אמרו חז״ל :בא חבקוק
והעמידן על אחת ,וצדיק בא מונתו יחיה (סכות ד״ד> ,ואיך זה מתיישב עם דברי הלל.

[וכעי״ז איכא לאקשויי בשאר האהבות שמנה ,דב תחילה מנה מפסידיהן ,כשהן

וכתב הכלי יקד דזה אינו סותר דברי הלל וז״ל" :כי כל מצוות התורה הם על שני

על דרך רעה ,ואח״ב כשכתבם על דדך טוב שינה עיקר האהבות במקום להזהיר מפני

סוגים ,האחד הוא המצוות שבין אדם למקום ב״ה ויסוד לכולם האמונה בה׳ ,והשני
הוא המ צוות שבין אדם ל חבירו ויסוד ל כולם פסוק ואהבת לרעך כמוך .ומטעם זה היו
הכרובים פורשים כנפיים ל מעלה מ חה כלפי מעלה כנגד המצוות שבין אדם למקום,

פחיתותיהם].
והנה עפמש״נ דיסוד האהבה הוא חיבור עם חבי רו; יש לישב .דהנה ב׳ יצרים
באדם .יצר טוב ויצה״ר .וא״כ י״ל דאדם יכול לה תחבר עם חבירו ב׳ ח בור ים .חיבור
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היינו יסוד אחד לכל סוג ,ועל כן אמר לו פסוק ואהבת לרעך כמוך ועל זה העמיד לו
כל המצוות שבק אדם לחבירו ,ואמר לו גם סוף הפסוק אני ה׳ ,דהיינו היסוד שעליו
העמיד חבקוק כל מצוות התורה והיינו האמונה בה? "
ובדברי הכלי יקר איכא תוספת על מה שכתב האב״ע .דהכ״י כתב דואהבת לרעך
כמוך הוא שורש למצוות מעשיות שבאל״ח כמו דהאמונה בה׳ היא היסוד לכל המצוות
המעשיות שבק אדם למקום .והנה באמונה בה׳ וודאי דהאמונה בה׳ היא מצווה אפי׳
א_£ןצנן עושה כתוצאה מזה מצווה מעשית .דהאמונה הוא ענק חשוב בפנ״ע ,אבל
אפיקורוס העושה מצווח מעשיות כיון שאעו מאמק בה׳ חסר בעצם עשית המצוות
ש ^ ^ ש אן לשם פועלן .וה״נ י״ל באהבת רע דוודאי דאוהב חבירו בליבו וחפץ
בטובה ,קיים המצווה אפי׳ שאינו י כול להיטיב לו במעשה ,וכמש״ב הרמב״ן .ומה
שכתב האב״ע דואהבת לרעך כמוך הוא שורש למצוות המעשיות שבאל״ח כוונתו
דהמצוות המעשיות שבאל״ח שורשן הוא אהבת הלב דבלא אהבת הלב חסר בעצם
המצות המעשיות וכמשנ״ח באות ו .ולפי״ז לק״מ.

בירורהיסודלדינא
כתב הרמב״ם" :מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא
המת ולהכניס הכלה וללוות אורחים וכד ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאק
להם שיעור .אע״ם שכל מצוות אלו הן מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך.
כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחדים ,עשה אותם אתה לאחיך בתורה
ובמצוות" (הלכות אבלפי״דה״א> .והקשו האחרונים דאי איכא מצווה דאורייתא למה כתב
דהן מצוות של דבריהם.
ובמשנת יעבץ כתב לתרץ דכוונתו דהקיום הוא מדאורייתא אבל החיוב הוא רק
מדרבנן .וקשה תראה להוכיח כמה הוכחות מדברי הרמב״ם דואהבת לרעך כמוך הוא
מצווה חיובית ושהמעשה הוא בכלל החיוב וא״כ גם החיוב הוא מדאורייתא .א .לשון
הרמב״ם בסה״ט ז״ל :מצווה על כל ישראל לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו,
לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חם על ממק עצמו ורוצה
בכבוד עצמו< .עשין ר״ז וכן בהלכות דעות ו ,ב .כתב הרמב״ם בהלכות מתנות עניים :
והמעלים עינו מפדיונו עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך ועל לא
תעמוד על דם רעך וכו׳ וביטל מצוות עשה פתוח תפתח את ידך וחי אחיך עמך ואהבת
לרעך כמוך וכו׳ (ח 0 ,ומדכתב דהמעלים עיניו מפדיונו ביטל עשה דואהבת לרעך
כמוך חזיגן דואהבת לרעך כמוך הוא מצווה חיובית והמעשה הוא בכלל החיוב ,דמי
שלא מיטיב לחברו עובר וביטל עשה .ג .גם החינוך שהבאנו למעלה כתב דהעושה
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מעשה כנגד חבירו עבר אעשה ,ומזה חזינן דהוי מצווה חיובית והמעשה הוא בכלל
החיוב.והנה הדרא קושין לדוכתק דעד כמה דחייב מדאוריתא למה כתב הרמב״ם
דהם מצוות מדבריהם.
ובמהר״ץ חיות מו״ת סהר״ץ חיותסי׳ ׳ 0הביא אח הרמב״ם וכתב ז״ל  :ראינו דפרטים
הללו נלמדים ממצוות עשה של חורה ,מכלמקום כתב עלהפרטים ואינםדק מדבריהם.
עכ״ל ,והקרי״ס (על אתר) כתב :מצווח גמילות חסדים דרך כלל הוי דאורייתא בכלל
ואהבת לרעך כמוך ונלמד מדכתיב והלכת בדרכיו וגר כמו שדרשו חכמים ז״ל ופרטי
גמ״ח מדבריהם .עכ״ל .ודבריהם נראים תמוהים לכאורה .דכיוק דהמצו1מ_3ךך כלל
הוי דאורייתא איך שייך לומר דכל פרט ופרט אינו דאורייתא הרי המצווה הכללית היא
ואה ב תלרעך כמוך ,דהיינו עשה לחברך מה שאתה רוצה לעשות לעצמך ,והרי אדם
רוצה לעצמו שיבקרוהו בחוליו וינחמוהו באבלו וכו׳ וא״כ הוא מחויב לעשות כן
לחברו מדאורייתא .ועוד קשה דבהלכות מתנות עניים כתב דמי שאינו פודה שבויים
עובר על ואהבת לרעך כמוך וקשה דהרי פדיק שבדם הוא רק פרט במצות ואהבת
לרעך כמוך וכמו כל הנך דמגה הרמב״ם בהלכות אבל דהוו פרטים ולפי מה שיסדו
הקרי״ס והמהר״ץ חיות ,דהמצווה דאוריתא היא רק על דרך כלל ולא על הפרטים,
א״כ למה המעלים עיניו מפדיק שבדים עובר אעשה דואהבת לרעך כמוך.
הח״ח מביא אח הרמב״ם (לא בלשונו) וז״ל" :ועובר עם הסיפור הזה גם על מצות
עשה ואהבת לרעך כמוך שנצטוונו בזה לחום על ממון חבירו כמו שהוא חם על של
עצמו ולחוס על כבוד חבירו ולספר בשבחו כמו שהוא חושש על כבוד עצמו ,והמספר
לשק הרע ורכילות על חבירו או המקבל נראה בעליל שאינו אוהבו כלל .וכל שכן
דכמוך אינו מקיים" (פתיחה לספר ,עשיןב> .דש לדייק בדבריו דבמספר לשה״ר על חבירו
לא עובר מצד דמעשה הסיפור הד חיסרק באהבת חבית בפועל ,אלא דהמעשה מראה
דאינו אוהבו בלבו .וקשה למה לא כתב דעובר מצד עצם זה שעשה כנגד חבית.
ונראה דזה כמש״כ לעיל דהנה לעיל (אותב) מהו היחס בין תלקי המצווה .האם
המצווה על הלב הוא כדי שיגיע למעשה או דלמא י״ל להיפך דעיקר המצווה הוא
רצק הלב להיטיב לחבית והעשיה היא תוספת ברצק הלב דכשעושה לחבית יש כאן
רצק לב יותר חזק מכשאיגו עושה ,דרצק שהגיע לידי מעשה הוא בהכרח יותר חזק
מרצק שלא הגיע למעשה.והוכחנו <שם ובאות קכצד זה .והנה לצד זה כשעושה טובה
לחבית עיקר קיום המצווה הוא במה שיש לו רצון חזק שהגיע לידי מעשה .ולפי״ז
בתר דמאידך ,כשגורם רע לחבית ,עיקר העמדה הוא במה שבליבו לא אוהב חבית
עד כדי כך שגורם לו רעה בפועל .והן הן דברי הח״ח.
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טח ולב
היינו יסוד אחד לכל סוג ,ועל כן אמר לו פסוק ואהבת לרעך כמוך ועל זה העמיד לו
כל המצוות שבק אדם לחבירו ,ואמר לו גם סוף הפסוק אני ה׳ ,דהיינו היסוד שעליו
העמיד חבקוק כל מצוות התורה והיינו האמונה בה? "
ובדברי הכלי יקר איכא תוספת על מה שכתב האב״ע .דהכ״י כתב דואהבת לרעך
כמוך הוא שורש למצוות מעשיות שבאל״ח כמו דהאמונה בה׳ היא היסוד לכל המצוות
המעשיות שבק אדם למקום .והנה באמונה בה׳ וודאי דהאמונה בה׳ היא מצווה אפי׳
א_£ןצנן עושה כתוצאה מזה מצווה מעשית .דהאמונה הוא ענק חשוב בפנ״ע ,אבל
אפיקורוס העושה מצווח מעשיות כיון שאעו מאמק בה׳ חסר בעצם עשית המצוות
ש ^ ^ ש אן לשם פועלן .וה״נ י״ל באהבת רע דוודאי דאוהב חבירו בליבו וחפץ
בטובה ,קיים המצווה אפי׳ שאינו י כול להיטיב לו במעשה ,וכמש״ב הרמב״ן .ומה
שכתב האב״ע דואהבת לרעך כמוך הוא שורש למצוות המעשיות שבאל״ח כוונתו
דהמצוות המעשיות שבאל״ח שורשן הוא אהבת הלב דבלא אהבת הלב חסר בעצם
המצות המעשיות וכמשנ״ח באות ו .ולפי״ז לק״מ.

בירורהיסודלדינא
כתב הרמב״ם" :מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא
המת ולהכניס הכלה וללוות אורחים וכד ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאק
להם שיעור .אע״ם שכל מצוות אלו הן מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך.
כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחדים ,עשה אותם אתה לאחיך בתורה
ובמצוות" (הלכות אבלפי״דה״א> .והקשו האחרונים דאי איכא מצווה דאורייתא למה כתב
דהן מצוות של דבריהם.
ובמשנת יעבץ כתב לתרץ דכוונתו דהקיום הוא מדאורייתא אבל החיוב הוא רק
מדרבנן .וקשה תראה להוכיח כמה הוכחות מדברי הרמב״ם דואהבת לרעך כמוך הוא
מצווה חיובית ושהמעשה הוא בכלל החיוב וא״כ גם החיוב הוא מדאורייתא .א .לשון
הרמב״ם בסה״ט ז״ל :מצווה על כל ישראל לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו,
לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חם על ממק עצמו ורוצה
בכבוד עצמו< .עשין ר״ז וכן בהלכות דעות ו ,ב .כתב הרמב״ם בהלכות מתנות עניים :
והמעלים עינו מפדיונו עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך ועל לא
תעמוד על דם רעך וכו׳ וביטל מצוות עשה פתוח תפתח את ידך וחי אחיך עמך ואהבת
לרעך כמוך וכו׳ (ח 0 ,ומדכתב דהמעלים עיניו מפדיונו ביטל עשה דואהבת לרעך
כמוך חזיגן דואהבת לרעך כמוך הוא מצווה חיובית והמעשה הוא בכלל החיוב ,דמי
שלא מיטיב לחברו עובר וביטל עשה .ג .גם החינוך שהבאנו למעלה כתב דהעושה
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גדרמצותואהבת

לי ^י כ

מעשה כנגד חבירו עבר אעשה ,ומזה חזינן דהוי מצווה חיובית והמעשה הוא בכלל
החיוב.והנה הדרא קושין לדוכתק דעד כמה דחייב מדאוריתא למה כתב הרמב״ם
דהם מצוות מדבריהם.
ובמהר״ץ חיות מו״ת סהר״ץ חיותסי׳ ׳ 0הביא אח הרמב״ם וכתב ז״ל  :ראינו דפרטים
הללו נלמדים ממצוות עשה של חורה ,מכלמקום כתב עלהפרטים ואינםדק מדבריהם.
עכ״ל ,והקרי״ס (על אתר) כתב :מצווח גמילות חסדים דרך כלל הוי דאורייתא בכלל
ואהבת לרעך כמוך ונלמד מדכתיב והלכת בדרכיו וגר כמו שדרשו חכמים ז״ל ופרטי
גמ״ח מדבריהם .עכ״ל .ודבריהם נראים תמוהים לכאורה .דכיוק דהמצו1מ_3ךך כלל
הוי דאורייתא איך שייך לומר דכל פרט ופרט אינו דאורייתא הרי המצווה הכללית היא
ואה ב תלרעך כמוך ,דהיינו עשה לחברך מה שאתה רוצה לעשות לעצמך ,והרי אדם
רוצה לעצמו שיבקרוהו בחוליו וינחמוהו באבלו וכו׳ וא״כ הוא מחויב לעשות כן
לחברו מדאורייתא .ועוד קשה דבהלכות מתנות עניים כתב דמי שאינו פודה שבויים
עובר על ואהבת לרעך כמוך וקשה דהרי פדיק שבדם הוא רק פרט במצות ואהבת
לרעך כמוך וכמו כל הנך דמגה הרמב״ם בהלכות אבל דהוו פרטים ולפי מה שיסדו
הקרי״ס והמהר״ץ חיות ,דהמצווה דאוריתא היא רק על דרך כלל ולא על הפרטים,
א״כ למה המעלים עיניו מפדיק שבדים עובר אעשה דואהבת לרעך כמוך.
הח״ח מביא אח הרמב״ם (לא בלשונו) וז״ל" :ועובר עם הסיפור הזה גם על מצות
עשה ואהבת לרעך כמוך שנצטוונו בזה לחום על ממון חבירו כמו שהוא חם על של
עצמו ולחוס על כבוד חבירו ולספר בשבחו כמו שהוא חושש על כבוד עצמו ,והמספר
לשק הרע ורכילות על חבירו או המקבל נראה בעליל שאינו אוהבו כלל .וכל שכן
דכמוך אינו מקיים" (פתיחה לספר ,עשיןב> .דש לדייק בדבריו דבמספר לשה״ר על חבירו
לא עובר מצד דמעשה הסיפור הד חיסרק באהבת חבית בפועל ,אלא דהמעשה מראה
דאינו אוהבו בלבו .וקשה למה לא כתב דעובר מצד עצם זה שעשה כנגד חבית.
ונראה דזה כמש״כ לעיל דהנה לעיל (אותב) מהו היחס בין תלקי המצווה .האם
המצווה על הלב הוא כדי שיגיע למעשה או דלמא י״ל להיפך דעיקר המצווה הוא
רצק הלב להיטיב לחבית והעשיה היא תוספת ברצק הלב דכשעושה לחבית יש כאן
רצק לב יותר חזק מכשאיגו עושה ,דרצק שהגיע לידי מעשה הוא בהכרח יותר חזק
מרצק שלא הגיע למעשה.והוכחנו <שם ובאות קכצד זה .והנה לצד זה כשעושה טובה
לחבית עיקר קיום המצווה הוא במה שיש לו רצון חזק שהגיע לידי מעשה .ולפי״ז
בתר דמאידך ,כשגורם רע לחבית ,עיקר העמדה הוא במה שבליבו לא אוהב חבית
עד כדי כך שגורם לו רעה בפועל .והן הן דברי הח״ח.
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מה ולב

קסא

ו עפי״ז י חישבו ב׳ קו שיתנו על הקרי״ס .דמה ש כתב ד המצ ווה דאורייתא היא על
דרך כ לל כוו נתו דהמ צווה היא על עצם החי בור לר עהו וכמ שנ״ת ל עיל בא ורך ועל
זה כ תב ד בכל סרט ו פרט אין מ צווה ב פנ״ע דגם אי לא קיים סרט מסוים למ עשה יצא

א״א ש יאהב ח בי ת כנ פשו ,א בל על דרך השלילה שייך ,דהיינו ,שלא יעשה לח בי ת
מה שנ כתוב בדעת הר מב״ם ב אות ה].

ידי חו בת המ צווה אי א והב בטו בת דעהו .והא דכ תב הרמ ב״ם דהמ עלים עיניו מפ דיון
שבויים עובר אוא הבת לרעך כ מוך י״ל דהיינו משום דאי מ עלים עיניו מעצם חיי

ה שיטתהראכ״ן

ה כירו חדי זה מו כיח שב ליבו לא או הבו כלל ,ו לכן ע ובר על אעשה דאורייתא וכעין
מה ש כתב הח׳י׳ח ל גבי הא ומר לשה״ר על ח בירו.

דבר שהוא לא היה רוצה לע צמו[ .וב פמ״ג או״ח רנו כתב ,ד הרמבם מפורש לא ק ועי׳

איתא ב ב״ר כ״ד ,ז׳ :בן עזאי אומר זה ספר חול דות אדם זה כ לל גדול בתורה רבי
עקיבא אומר ו אה בת לרעך כ מוך זה כ לל גדול בת ורה( .ומת׳ זו מובאת גס בירושלמי נדרים

ם*ט ת״ב>נ ופירש ה ראב״ן מח לוק תם וז ״ל :פי׳ ב״ע סובר זה ספר תו לדות אדם שכל

ה־ פרושים במילת ׳כמוך־

אדם י אהב ח בי ת כ אילו הוא תו לדה שלו ,כל ומר כבניו ,וד״ע סובר ,כל אדם יאהב

והנה מ צאנו כמה שיטות ב ראשונים ל באר מה דצי וותה תורה דאה בתנו ל רענו יהיה
׳כ מוך׳

ח בי ת כגו פו .ו בהא פ ליגי ב״ע ס ובר ,אדם א והב בנו יותר מג ופו ,לכן סובר שזה ספר
כלל הג דול .ור״ע ס ובר ,אדם א והב את עצמו יותר לכן אמר וא הבת לרעך כלל הג דול
(סי׳ ליו).

א.שיטתהרטכ״ן
הו קשה לר מב״ן (ייקרא י־׳ט) דאיך יתכן דה תורה ח צוה ש א ה ב ח בי ת כמו שא והב
עצמו ,דהא ודאי שחייו קו דמים ל חיי חבירי♦ ותירץ דכו ונת ה תורה ,ד טבע ה אדם שאף
אם מי טיב ל חב ירו מ״מ ירצה שלח בירו יהיה מעט פח ות ממה שיש לו עצמו .וכ נגד
קנאה זו אמרה תורה ,שירצה שה טוב שיהיה ל הכ ירו יהיה כ מו ה טוב שיש לו .כלו מר
דאין כ וונת ה תורה בא מרה ׳כ מוך׳ שיהיה שווה בעיניו אם הטובה תהיה לו או ל חבי רו.
אלא כו ונת ה תורה שמידת ה טוב שרוצה עבור חב ירו תהיה כמ ידת ה טוב שרוצה ע בור
עצמו.

ודבריו מסורשין כנגד דברי המה רש״א .ד לפי המהרש״א מאי נס״ט אי אוהב ח בי ת
כ בנו או כא הבת עצמו ,והרי הכא לא עסקינן בא הבה חיובית אלא על דדך ה שלילה,
דלא יעשה ל ח בי ת דברים ה מצערים וא״כ אין נפ״מ אם כ עצמו אם כבנו ,דסו״ס לא
יעשה דברים מ צערים ומפ סידים בין לע צמו ובין לב נו .אלא מ וכח דלא כה מהרש״א
דהכא עסקינן ב אה בה חיו בית ולא על דרך ה שלילה ב לבד[ .ולעצם מה׳ ב״ע וד״ע ,י״ל
דהמ הרש״א יפרש כ הפני משה יעוי״ש ,או כמ״ש בחידושי הרש״ש ב ב״ ק.
ול כאו׳ ד בריו הם גם דלא כהר מב״ן .דלהד מב״ן דהתודה כתבה כמוך רק למע וטי,
שלא יתקנא ב טו בת ח בי ת ,א״כ מאי שייך לפרש מח׳ ב״ע ור״ע אס אוהב יותר את
עצמו או יותר א והב את בנו ,והרי זה לא שייך ל גבי קנאה דלא שייך קנאה ב עצמו

•3שיטתהיראים

וב בנו ד בכל אדם מ תקנא חוץ מ בנו ו תל מי ת .אלא מוכרח דדעת הראב״ן דלר״ע צריך

כתב היראים (ס״ורכ״ס וז ״ל :פי׳ וא הבת וכו׳ שלא לע שות לו ולא ל אמד רבד המ סור
לל יבו [היינו ,שלא יעשה איזה דבר שמצער לב ח בי ת -תוע פות ראם] וא״ת האיך אדע

לא הוב ח בי ת א הבה כמו ש אוהב ע צמו ממש ,ו לב״ע כמו שאוהב בנו ממש.

וכי נביא אני ל כך נאמר כ מוך סי׳ ממך תל מוד דבר שאתה יודע ש מסור לל בך .מבו אר

ד -המשתמע מאבותדרכי נתן

דלד עחו פי׳ ׳כ מוך׳ הוא שתדע מה מצער לב ח ברך ע״י שאתה יודע מה ש מצער את
לבך.

איתא בא בות דר״נ" :ושנאת הב ריות כיצד ,מל מד שלא יכוון אדם לומר אהוב את
החכ מים ושנא את ה תלמי דים ,א הוב את התל מידים ושנא את עמי הארץ ,אלא א הוב
את כו לם ושנא את האסי קורסין ומ דיחין וכן ה מסו רות וכו׳ הלא הוא אומר ו אה בת
לרעך כ מוך אני ה׳ ,מה טעם כי אני ,בארגו אם עושה מעשה עמך אחה או הבו ואם לאו

גשיטת הטהרש״א
המ הרש״א (שבת ל״א> וה תוע פות ראם (סי׳רכ״ב עליראים) פירשו ד הלל סי׳ הפ סוק על
דרך השל ילה ,וא הבת לרעך כ מוך מאן דסני ע לך ל חב רך לא ת עביד .משום ד בא מת

אי אתה א והבו"( .אכוד-ר טז ,ח) הרי מב ואר דמה ד ציווחה תורה וא הבת לרעך ׳כ מו ך
הוא ל ומר ש יאהב זה את רעהו שכמ והו ב תו״ט למ עוטי כשאינו עושה מעשה עמך.
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ו עפי״ז י חישבו ב׳ קו שיתנו על הקרי״ס .דמה ש כתב ד המצ ווה דאורייתא היא על
דרך כ לל כוו נתו דהמ צווה היא על עצם החי בור לר עהו וכמ שנ״ת ל עיל בא ורך ועל
זה כ תב ד בכל סרט ו פרט אין מ צווה ב פנ״ע דגם אי לא קיים סרט מסוים למ עשה יצא

א״א ש יאהב ח בי ת כנ פשו ,א בל על דרך השלילה שייך ,דהיינו ,שלא יעשה לח בי ת
מה שנ כתוב בדעת הר מב״ם ב אות ה].

ידי חו בת המ צווה אי א והב בטו בת דעהו .והא דכ תב הרמ ב״ם דהמ עלים עיניו מפ דיון
שבויים עובר אוא הבת לרעך כ מוך י״ל דהיינו משום דאי מ עלים עיניו מעצם חיי

ה שיטתהראכ״ן

ה כירו חדי זה מו כיח שב ליבו לא או הבו כלל ,ו לכן ע ובר על אעשה דאורייתא וכעין
מה ש כתב הח׳י׳ח ל גבי הא ומר לשה״ר על ח בירו.

דבר שהוא לא היה רוצה לע צמו[ .וב פמ״ג או״ח רנו כתב ,ד הרמבם מפורש לא ק ועי׳

איתא ב ב״ר כ״ד ,ז׳ :בן עזאי אומר זה ספר חול דות אדם זה כ לל גדול בתורה רבי
עקיבא אומר ו אה בת לרעך כ מוך זה כ לל גדול בת ורה( .ומת׳ זו מובאת גס בירושלמי נדרים

ם*ט ת״ב>נ ופירש ה ראב״ן מח לוק תם וז ״ל :פי׳ ב״ע סובר זה ספר תו לדות אדם שכל

ה־ פרושים במילת ׳כמוך־

אדם י אהב ח בי ת כ אילו הוא תו לדה שלו ,כל ומר כבניו ,וד״ע סובר ,כל אדם יאהב

והנה מ צאנו כמה שיטות ב ראשונים ל באר מה דצי וותה תורה דאה בתנו ל רענו יהיה
׳כ מוך׳

ח בי ת כגו פו .ו בהא פ ליגי ב״ע ס ובר ,אדם א והב בנו יותר מג ופו ,לכן סובר שזה ספר
כלל הג דול .ור״ע ס ובר ,אדם א והב את עצמו יותר לכן אמר וא הבת לרעך כלל הג דול
(סי׳ ליו).

א.שיטתהרטכ״ן
הו קשה לר מב״ן (ייקרא י־׳ט) דאיך יתכן דה תורה ח צוה ש א ה ב ח בי ת כמו שא והב
עצמו ,דהא ודאי שחייו קו דמים ל חיי חבירי♦ ותירץ דכו ונת ה תורה ,ד טבע ה אדם שאף
אם מי טיב ל חב ירו מ״מ ירצה שלח בירו יהיה מעט פח ות ממה שיש לו עצמו .וכ נגד
קנאה זו אמרה תורה ,שירצה שה טוב שיהיה ל הכ ירו יהיה כ מו ה טוב שיש לו .כלו מר
דאין כ וונת ה תורה בא מרה ׳כ מוך׳ שיהיה שווה בעיניו אם הטובה תהיה לו או ל חבי רו.
אלא כו ונת ה תורה שמידת ה טוב שרוצה עבור חב ירו תהיה כמ ידת ה טוב שרוצה ע בור
עצמו.

ודבריו מסורשין כנגד דברי המה רש״א .ד לפי המהרש״א מאי נס״ט אי אוהב ח בי ת
כ בנו או כא הבת עצמו ,והרי הכא לא עסקינן בא הבה חיובית אלא על דדך ה שלילה,
דלא יעשה ל ח בי ת דברים ה מצערים וא״כ אין נפ״מ אם כ עצמו אם כבנו ,דסו״ס לא
יעשה דברים מ צערים ומפ סידים בין לע צמו ובין לב נו .אלא מ וכח דלא כה מהרש״א
דהכא עסקינן ב אה בה חיו בית ולא על דרך ה שלילה ב לבד[ .ולעצם מה׳ ב״ע וד״ע ,י״ל
דהמ הרש״א יפרש כ הפני משה יעוי״ש ,או כמ״ש בחידושי הרש״ש ב ב״ ק.
ול כאו׳ ד בריו הם גם דלא כהר מב״ן .דלהד מב״ן דהתודה כתבה כמוך רק למע וטי,
שלא יתקנא ב טו בת ח בי ת ,א״כ מאי שייך לפרש מח׳ ב״ע ור״ע אס אוהב יותר את
עצמו או יותר א והב את בנו ,והרי זה לא שייך ל גבי קנאה דלא שייך קנאה ב עצמו

•3שיטתהיראים

וב בנו ד בכל אדם מ תקנא חוץ מ בנו ו תל מי ת .אלא מוכרח דדעת הראב״ן דלר״ע צריך

כתב היראים (ס״ורכ״ס וז ״ל :פי׳ וא הבת וכו׳ שלא לע שות לו ולא ל אמד רבד המ סור
לל יבו [היינו ,שלא יעשה איזה דבר שמצער לב ח בי ת -תוע פות ראם] וא״ת האיך אדע

לא הוב ח בי ת א הבה כמו ש אוהב ע צמו ממש ,ו לב״ע כמו שאוהב בנו ממש.

וכי נביא אני ל כך נאמר כ מוך סי׳ ממך תל מוד דבר שאתה יודע ש מסור לל בך .מבו אר

ד -המשתמע מאבותדרכי נתן

דלד עחו פי׳ ׳כ מוך׳ הוא שתדע מה מצער לב ח ברך ע״י שאתה יודע מה ש מצער את
לבך.

איתא בא בות דר״נ" :ושנאת הב ריות כיצד ,מל מד שלא יכוון אדם לומר אהוב את
החכ מים ושנא את ה תלמי דים ,א הוב את התל מידים ושנא את עמי הארץ ,אלא א הוב
את כו לם ושנא את האסי קורסין ומ דיחין וכן ה מסו רות וכו׳ הלא הוא אומר ו אה בת
לרעך כ מוך אני ה׳ ,מה טעם כי אני ,בארגו אם עושה מעשה עמך אחה או הבו ואם לאו

גשיטת הטהרש״א
המ הרש״א (שבת ל״א> וה תוע פות ראם (סי׳רכ״ב עליראים) פירשו ד הלל סי׳ הפ סוק על
דרך השל ילה ,וא הבת לרעך כ מוך מאן דסני ע לך ל חב רך לא ת עביד .משום ד בא מת

אי אתה א והבו"( .אכוד-ר טז ,ח) הרי מב ואר דמה ד ציווחה תורה וא הבת לרעך ׳כ מו ך
הוא ל ומר ש יאהב זה את רעהו שכמ והו ב תו״ט למ עוטי כשאינו עושה מעשה עמך.
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מחול3

ו כן ביראים כ תב; י כול לכ ל ,ת״ל כמ וך ,לר עך ש הוא כמ וך ,שמכנים עצ מו ב ע ול שמים
ו או הב מ צו ות כמ וך .ועי׳ ב ת ו ע פ ו ו ^ נ ן  .ו כן נראה ד עת הרמב״ם (הלכות אבל יד א) ש כתב
וז ״ל :מ צו ות עשה של דב ריהם ל בקר ח ולים ולנ חם אבלים ול הוצ יא המת ול הכניס
ה כלה ו לל וו ת א ורחים ו כו׳ ו א לו הן גמי לות חסדים שב גו פו שאין להם שיע ור .אע״ם
ש כל מצן ות א לו הן מדבר יהם ,הרי הן בכ לל ו אה בת לר עך כמ וך .כל הד ברים שאתה
רו צה שיע שו אותם לך אחדים ,ע שה אותם אתה לא חיך ב תודה ו במ צוו ת:
א בל ב ספרי מפו רש ד לא כא דר״נ .ד איתא ב ספרי לג בי מסית ומ דיח דנא מר על יו
"לא ת אבה לו" ו דר שו שם; "לפי שנ אמר ו אה בת לר עך כ מוך ,את זה לא ת אהב"
(ספרי י״ג ,ס״  .0והנה אי פי רוש כ מוך הוא שאתה מצו וה לא הוב רק אח שכ מוך בת ורה
ו במ צוו ת .א״כ היכי סלקא אד עתך לו מר ד לפי שנ אמר וא הבת לר עך כמ וך י תחייב
לא הוב מסית ומד יח ,והרי מסית ומ דיח אינו ע מך בת ורה ומ צוו ת ,אלא ב הכ רח דהספרי
לא ס״ל כ אדר״ג.
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מחול3

ו כן ביראים כ תב; י כול לכ ל ,ת״ל כמ וך ,לר עך ש הוא כמ וך ,שמכנים עצ מו ב ע ול שמים
ו או הב מ צו ות כמ וך .ועי׳ ב ת ו ע פ ו ו ^ נ ן  .ו כן נראה ד עת הרמב״ם (הלכות אבל יד א) ש כתב
וז ״ל :מ צו ות עשה של דב ריהם ל בקר ח ולים ולנ חם אבלים ול הוצ יא המת ול הכניס
ה כלה ו לל וו ת א ורחים ו כו׳ ו א לו הן גמי לות חסדים שב גו פו שאין להם שיע ור .אע״ם
ש כל מצן ות א לו הן מדבר יהם ,הרי הן בכ לל ו אה בת לר עך כמ וך .כל הד ברים שאתה
רו צה שיע שו אותם לך אחדים ,ע שה אותם אתה לא חיך ב תודה ו במ צוו ת:
א בל ב ספרי מפו רש ד לא כא דר״נ .ד איתא ב ספרי לג בי מסית ומ דיח דנא מר על יו
"לא ת אבה לו" ו דר שו שם; "לפי שנ אמר ו אה בת לר עך כ מוך ,את זה לא ת אהב"
(ספרי י״ג ,ס״  .0והנה אי פי רוש כ מוך הוא שאתה מצו וה לא הוב רק אח שכ מוך בת ורה
ו במ צוו ת .א״כ היכי סלקא אד עתך לו מר ד לפי שנ אמר וא הבת לר עך כמ וך י תחייב
לא הוב מסית ומד יח ,והרי מסית ומ דיח אינו ע מך בת ורה ומ צוו ת ,אלא ב הכ רח דהספרי
לא ס״ל כ אדר״ג.
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! -החיים הסדירים ,ויש מצבים המחייבים דווקא את הדרך הפחות נראית כלכתחילה,
אך י ו ן ז ב ^ ה כשאדם מתחיל לעבוד על דבר חדש ,או בזמן שמרגיש שיש מעכב

>?ו8ד855 * 1

קניין אהבת ישראל

ב על3מ שלו ,או במקום של נסיון קשה .הכלל הוא שיש להתאים את העבודה לכל אחד
ואחד ,ולכל מצב ומצב.

□נתינהמולידהאהבה
א.דרכיהאהבה
כתב הגר״א דסלר זצ״ל בספרו מכתב מאליהו "הורגלנו לחשוב את הנתינה
בפרשת קדושים כתיב "ואהבת לרעך כמוך" (ייקרא ,יט,יח> ,והביאו הרמב״ם במצדה
ר״ו ,ונמנה בספר החתוך במצוה רמ״ג .והגה במבט שטחי אני "אוהב" את אשר מהנה
אותי ,ואני "שונא" אח מה שמביא את הפך ההנאה כגון ,צער .לפי המשפט הנ״ל אין
מקום לאהוב כל אחד ואחד מישראל מ כיוון שלא כ״א מביא לי הנאה ,יש אנשים
שמביאים לי צער וכאב .א״כ חייבים למצוא עצה איך אפשר לאהוב כל אחד.

לתולדה האהבה ,כי לאשר יאהב האדם ייטיב לו .אבל הסברה השניה היא כי יאהב
האדם את פרי מעשיו בהרגישו אשר חלק מן

עצמיותו בהם הוא״ (מכתב מאליהוח״א ' 09

 ) 36ומבואר ,שמאחר והאדם אוהב את עצמו ,כאשר נותן לחבירו,בזה מכנים את עצמו
לתוך חבירו ,שהרי מדיליה יהיב ליה ,ול ק אוהב את חבירו כיון שיש בו אח עצמו.
והביא שכן כת׳ במסכת דרך ארץ זוטא (ס״ב) ,ואף הביא מחקתם מהמציאות של

הר׳ דסלר זצ״ל כותב ש׳אהבה׳ יוצר רצון לדבוק בנאהב <ח״ה עם׳  .) 83והגר״א שר
זצ״ל כותב שאהבה היא מתנת שמיים והוא רגש של הנאה מקירבה לדברים שאוהב
(לקט שיחותמוסר ח׳ג) .הרי לנו כי לא כל אהבה חייבת להיות אהבת עצמו .יש והאהבה

היום ,שככל שיתן יותר כן יאהב יותר .חש להוסיף ,ועוד יבואר להלן ,שהאף שנחתה
בגשמיות מעוררת אהבה ,הנתינה ברוחניות מעוררת את האהבה בכפל כפליים .והנה
כבר הקדימו הרמב״ן בפרשת יתרו בשם המכילתא וז״ל "רבי נתן אומר ,לאוהבי

היא לעצם הדבר שרוצה לדבוק בו ,ומהדבקות עצמה יש לו הנאה .ומצאנו במפרש
בהלכות יסודי התורה לר^כ״ס״כיאור נרחב בהגדרת סוגי האהבה .וז״ל" :האהבה
המצויה לכל דבר נאהב הוא"בשביל שני עניינים ,האחד בשביל טובה והנאה וחסד

יוצא ליהרג ,על שמלתי את בני .מה לך יוצא לישרף ,על שקראתי בתורה וכו׳ ,ואומר

שיגיע לאוהב מהנאהב ,כמו אהבת עבדי המלך למלך ,ואהבת האיש לאשה .והשני

אשר הוכיחי בית מאהבי ,המכות האלה גרמו לי ליאהב לאבי שבשמים .הרי פירש רבי

הוא כשיראה אדם דבר נאה וייטב בעיניו יאהב ויתאוה לו וכשיגיע לו חהיה לנפשו

נתן כי האהבה ־ מסירת הנפש על המצוה" ומבואר שאין האהבה מביאה למסירות

שמחה גדולה ,כמו שיראה האדם אבן טובה יקרה ,או בית נאה ומשובח ,מיד תחאוה

ולשומרי מצוותי ,אלו שהם יושבים בארץ ישראל ונותנין נפשם על המצוות .מה לך

אלא להפך המסירות מביאה לאהבה.

נפשו להדבק בו ולהגיע אליו" (הלכות יסודי התודה ,פ״ב) ולכאו׳ הן הן הדברים .יש

שיטה זו אליה וקוץ בה .בודאי איני בא לבחון אח דברי הרב כלל ,אך זה פשוט

אהבת עצמו וכל אשר יביא לאדם הנאה ,חש אהבת דבר גאה ומיוחד או דבר שיש בו

שהחובה לאוהב כל איש ישראל קיים אף לפני שיספיק לתת לכל אחד ואחד ממש,

שלימות ,ומתעורר רצון לדבוק בו ,וכשמצליח מביא לו הנאה .והוסיף המפרש שם
"והחלק הראשון הוא אהבה שהיא תלדה בדבר ואק זה משובח וכו׳ והחלק השני היא
האהבה האמיתית".
נראה לי שיש ארבע דרכים ,להשיג אהבת רעים ,ארבע דרגות זה ע״ג זה ,והם א.
כח הנתינה .ב .כח האחדות .ג .אהבת חסד .ד .אהבת ה׳.

ואיך יצליח לתת לכל ישראל כדי להפוך אח כולם לחלק ממנו? ואיך יאהב את
האנשים הדרים בארץ רחוקה? אך בהתבוננות פשוטה שיטה זו חשובה ביותר .ראשית
היא שיטה קלה מאוד ובטוחה ,וכך אפשר להתחיל לתרגל לאהוב אחרים .ושנית גם
בשיטות האחרות יש אנשים שלמרות הכל יהיה קשה לאהוב בגלל סיבה ממוקדת
הדוחה את האהבה ,ואז ע״י כח הנתינה יכול להתגבר על המעכבים וליצור גם אליו

וצריך להקדים עוד פלל אחד .איש אשר חפצה נפשו להשיג איזשהו מעלה ,והוא

אהבה .ודבר זה בדוק ,כאשר יש לאדם קפידא על חבירו(ואפי׳ מדק ע״םדיןתורה) ,אם לא

מחפש את הדרך שיוכל לקנותה ,תמיד ימצא לפניו כמה דרכים .אל לא לחשוב שיש

רוצה להקפיד עליו ,יכול לבטל את הקפידא ע״י כח נתינה .והג״ר ביינוש פיגקל זצ״ל

דרך אחת נכונה וכל היתר הם ׳טעות׳ ,אלא לכל זמן ועת ,יש את הדרך הרצחה למצב

היה אומר שהנתינה הכי טובה היא בזה שמתפלל עליו .ובזה תתבטל כל הפידא.
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קניין אהבת ישראל

ב על3מ שלו ,או במקום של נסיון קשה .הכלל הוא שיש להתאים את העבודה לכל אחד
ואחד ,ולכל מצב ומצב.

□נתינהמולידהאהבה
א.דרכיהאהבה
כתב הגר״א דסלר זצ״ל בספרו מכתב מאליהו "הורגלנו לחשוב את הנתינה
בפרשת קדושים כתיב "ואהבת לרעך כמוך" (ייקרא ,יט,יח> ,והביאו הרמב״ם במצדה
ר״ו ,ונמנה בספר החתוך במצוה רמ״ג .והגה במבט שטחי אני "אוהב" את אשר מהנה
אותי ,ואני "שונא" אח מה שמביא את הפך ההנאה כגון ,צער .לפי המשפט הנ״ל אין
מקום לאהוב כל אחד ואחד מישראל מ כיוון שלא כ״א מביא לי הנאה ,יש אנשים
שמביאים לי צער וכאב .א״כ חייבים למצוא עצה איך אפשר לאהוב כל אחד.

לתולדה האהבה ,כי לאשר יאהב האדם ייטיב לו .אבל הסברה השניה היא כי יאהב
האדם את פרי מעשיו בהרגישו אשר חלק מן

עצמיותו בהם הוא״ (מכתב מאליהוח״א ' 09

 ) 36ומבואר ,שמאחר והאדם אוהב את עצמו ,כאשר נותן לחבירו,בזה מכנים את עצמו
לתוך חבירו ,שהרי מדיליה יהיב ליה ,ול ק אוהב את חבירו כיון שיש בו אח עצמו.
והביא שכן כת׳ במסכת דרך ארץ זוטא (ס״ב) ,ואף הביא מחקתם מהמציאות של

הר׳ דסלר זצ״ל כותב ש׳אהבה׳ יוצר רצון לדבוק בנאהב <ח״ה עם׳  .) 83והגר״א שר
זצ״ל כותב שאהבה היא מתנת שמיים והוא רגש של הנאה מקירבה לדברים שאוהב
(לקט שיחותמוסר ח׳ג) .הרי לנו כי לא כל אהבה חייבת להיות אהבת עצמו .יש והאהבה

היום ,שככל שיתן יותר כן יאהב יותר .חש להוסיף ,ועוד יבואר להלן ,שהאף שנחתה
בגשמיות מעוררת אהבה ,הנתינה ברוחניות מעוררת את האהבה בכפל כפליים .והנה
כבר הקדימו הרמב״ן בפרשת יתרו בשם המכילתא וז״ל "רבי נתן אומר ,לאוהבי

היא לעצם הדבר שרוצה לדבוק בו ,ומהדבקות עצמה יש לו הנאה .ומצאנו במפרש
בהלכות יסודי התורה לר^כ״ס״כיאור נרחב בהגדרת סוגי האהבה .וז״ל" :האהבה
המצויה לכל דבר נאהב הוא"בשביל שני עניינים ,האחד בשביל טובה והנאה וחסד

יוצא ליהרג ,על שמלתי את בני .מה לך יוצא לישרף ,על שקראתי בתורה וכו׳ ,ואומר

שיגיע לאוהב מהנאהב ,כמו אהבת עבדי המלך למלך ,ואהבת האיש לאשה .והשני

אשר הוכיחי בית מאהבי ,המכות האלה גרמו לי ליאהב לאבי שבשמים .הרי פירש רבי

הוא כשיראה אדם דבר נאה וייטב בעיניו יאהב ויתאוה לו וכשיגיע לו חהיה לנפשו

נתן כי האהבה ־ מסירת הנפש על המצוה" ומבואר שאין האהבה מביאה למסירות

שמחה גדולה ,כמו שיראה האדם אבן טובה יקרה ,או בית נאה ומשובח ,מיד תחאוה

ולשומרי מצוותי ,אלו שהם יושבים בארץ ישראל ונותנין נפשם על המצוות .מה לך

אלא להפך המסירות מביאה לאהבה.

נפשו להדבק בו ולהגיע אליו" (הלכות יסודי התודה ,פ״ב) ולכאו׳ הן הן הדברים .יש

שיטה זו אליה וקוץ בה .בודאי איני בא לבחון אח דברי הרב כלל ,אך זה פשוט

אהבת עצמו וכל אשר יביא לאדם הנאה ,חש אהבת דבר גאה ומיוחד או דבר שיש בו

שהחובה לאוהב כל איש ישראל קיים אף לפני שיספיק לתת לכל אחד ואחד ממש,

שלימות ,ומתעורר רצון לדבוק בו ,וכשמצליח מביא לו הנאה .והוסיף המפרש שם
"והחלק הראשון הוא אהבה שהיא תלדה בדבר ואק זה משובח וכו׳ והחלק השני היא
האהבה האמיתית".
נראה לי שיש ארבע דרכים ,להשיג אהבת רעים ,ארבע דרגות זה ע״ג זה ,והם א.
כח הנתינה .ב .כח האחדות .ג .אהבת חסד .ד .אהבת ה׳.

ואיך יצליח לתת לכל ישראל כדי להפוך אח כולם לחלק ממנו? ואיך יאהב את
האנשים הדרים בארץ רחוקה? אך בהתבוננות פשוטה שיטה זו חשובה ביותר .ראשית
היא שיטה קלה מאוד ובטוחה ,וכך אפשר להתחיל לתרגל לאהוב אחרים .ושנית גם
בשיטות האחרות יש אנשים שלמרות הכל יהיה קשה לאהוב בגלל סיבה ממוקדת
הדוחה את האהבה ,ואז ע״י כח הנתינה יכול להתגבר על המעכבים וליצור גם אליו

וצריך להקדים עוד פלל אחד .איש אשר חפצה נפשו להשיג איזשהו מעלה ,והוא

אהבה .ודבר זה בדוק ,כאשר יש לאדם קפידא על חבירו(ואפי׳ מדק ע״םדיןתורה) ,אם לא

מחפש את הדרך שיוכל לקנותה ,תמיד ימצא לפניו כמה דרכים .אל לא לחשוב שיש

רוצה להקפיד עליו ,יכול לבטל את הקפידא ע״י כח נתינה .והג״ר ביינוש פיגקל זצ״ל

דרך אחת נכונה וכל היתר הם ׳טעות׳ ,אלא לכל זמן ועת ,יש את הדרך הרצחה למצב

היה אומר שהנתינה הכי טובה היא בזה שמתפלל עליו .ובזה תתבטל כל הפידא.

העליה  -ד  :קובץ ( ) 29 7 ( )297עמוד מס 172הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה

העליה  -ד  :קובץ ( } 297 ()297עמוד מס  173הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

^ 80ס 8£3ג
"

ג.טובתושל יהודיהואטובת כלל ישראלכולו

כמה היא מ רומ מת מ אחר והיא כ מו קודמה ע דיין שייכת לסוג הר אשון של אהבה

הנה כת׳ ב פרשת קדושים "לא תקום ו אל תטור את בני ע מך ו אה בת ל רע כ מוך"

מכיון שיהא רק הי״ת לי צור מ צב שיהיה לו הנאה מכל אחד וא חד ,ו ש וב נשאר בא הבת

וצ ״ב איך זה י תכן? הנה איתא בי רוש למי נדרים (* 0ט ה״ד> "כתיב לא תקום ו לא תטור
את בני ע מך ,היך עב ידא ? הוה מקטע קופד ו מחת סכיגא לידיה ,ת חזור ות מחי לידיה ?״

עצ מו אלא שהר חיב את עצ מו ל כל איש ישראל.

והנה הירו שלמי משוה את שני אנשים לשני חלקי הג וף ,וכ מו שאדם או הב את עצ מו

האהכתהחסד

ול״ש כ לל נקמה ,כיון ש הגוף א חד ,כן צריך לה רגיש כ לפי כל איש י שראל .וה דבר
־ צ רי ך תל מוד ,דלכ אורה אין זה אלא מל יצה ,דשני איברים של אדם אחד אינם ב דמ יון
שני בנ״א כ לל לע ניין זה .אך מ צאתי בר׳ ירוחם ו ז״ל "וזה סוד ה דבר שבר וחנ יות

איתא ב גם׳ בב ״מ" ,כחום היום ,מאי כ חום ה יום? אמר ר׳ חמא בר׳ חנינא א ותו
היום יום הש לישי של מילה של אברהם היה ,ובא הקדוש ב רוך הוא לש אול באבר הם,

אין ב מצי אות נפרדים כ לל אלא אח דות גמ ורה ,בנ פש אין ענין פ ירוד ,משום ש ענין

הוציא ה קדוש בר וך הוא חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק בא ורחים ,שדריה

הנפ שות הוא אח דות היינו מצי אות של אח דות ,וצ ריך ל צייד זאת ב או תו א ופן כ מו

לאל יעזר למיסק לב רא ,נפק ולא א שכח .אמר לא מהימנא לך .היינו דאמרי תמן ,לית

שמציירים אנו את סור האח דות של ה בורא ,וז הו הסוד של אי חוד הנפ שות שהמה

הימגוחא ב עב די .נפק איהו" (ב״מסו ,):רואים שהיה ל אאע״ה מסירות נפש ממש לע שות

מאו חדים בת כלית אחד ממש .וז הו אתה אחד וש מך א חד ומי כע מך י שראל גוי א חד

חסד .ו כן מו בא ב אב ות דר׳ נתן ,ש איוב היה מכניס אורחים גד ול ו מפורסם ,ואע פ״כ

כ ארץ" (דעת חכמה ומוסר ריש ח׳מ .א״כ מבו אר שא ע״פ שאין אנו רואים את האי חוד
הג דול של כ לל ישראל ,אך בנפ שות הם ממש כח לקי הג וף ,אי חוד גמ ור עד כדי סוד

אמר לו הקב״ה "א יוב עדיין לא ה געת ל חצי ש יעור של אברהם ,אתה יו שב ו שוהה
בתוך ביתך ,ו אור חין נכנסים אצ לך .את ש דרכו לא כול פת חטים הא כלתו פת חטים,

אח דות ה בורא (בלשון ר מס ,ש הוא אחד ,ו אין יחיד כ ייח ודו .וא ולי זהו יסוד הדין של

את ש דרכו ל אכ ול ב שר האכ לתו ב שר ,את שד רכו לש תות יין השקיתו יין .אבל אברהם
לא עשה כן אלא יו שב ומ הדר בעו לם ,ו כשי מצא או רחין מכניסן ב תוך ביתו .את שאין

"ער בות".

ד רכו ל אכ ול פת חטין ,האכ ילהו פת חטין ,את שאין דרכו ל אכ ול בשר ,האכ ילהו

ו א״כ ב ע״כ צ״ל ש כוו נתו שכ מו ש כאשר האדם נהנה ב חלק אחד של ה גוף כל ה גוף

בשר ,ואת שאין דר כו לש חות יין ,השקהו יין .ו לא ע וד אלא ע מד ו בנה פ לטרין גד ולים

נהנה ,אלא שעיקר ההנאה הוא באי בר הנהנה ,ה״ה כ אשד אדם מ קבל שכר כל ג וף כ לל

על הדרכים ,ו הניח מ אכל ומשקה ,ו כל הבא ונכנס א כל ושתה וב רך לשמים ,לפי כך

י שראל נהנה ,אלא שעיקר ההנאה הוא ב אדם שמ קבל את השכר .א״כ כשכ אדם מכיר

נעשית לו נ חת רוח" (אט־ד״רז) .ומ בו אר ג׳ חילוקים בין איוב ל אברהם אבינו ,הרא שון

בזה ש העיקר הוא העו ה״ב ולא הע וה״ז ,ו בע וה ״ב אתה נהנה מכל אחד וא חד ,מ מילא

שאברהם אב ינו חיזר אחר האורחים ,השני ש אברהם אבינו לא רק נתן לו אח צר כו

יא הוב כל אחד וא חד ,מ אחר וכו לם מהנים אותו .ו לא יתנקם בו כ לל מ כיון שאין ד מיון

אלא נתן לו י ותר מל ימו דו ,וה שלישי שאברהם א בינו לימד גם לב רך את ה׳ .נמ צינו

ויחס כ לל בין ה כאב שיש לו עכ שיו מהאדם הזה ל הנאה שי קבל ב זכו תו ב עוה ״ב.

למדים כי אברהם אב ינו הרגיש בנפ שו צו רך גד ול לע שות חסד( .גם עם קונו ולק לימי כל

והנה בספר תמר דבו רה כ תב" ,כל י שראל הם שאר ב שר א לו עם א לו ,מפני

אחד לכודכון .ו הוא כ יד וע מהד מח״ל ,שחוק ה טוב להיטיב .וא״כ כל איש אשר ה חאוה
ל תאוה זו ,ו דאי י אהב כל אחד ממש ,כי הוא היכי תימצי ב שב ילו ל עש ות חסד .ואם

אפ ילו מאה ממש באים אח ריו מ קבל שכר כ נגד כו לם ,מאה ממש כמ שמ עו ,מפני

יש ל אדם כ אב ויש איש אחד שי כול לר פא ותו בוד אי שיאהב אותו ,ו כן בנ״ד ,אם יש לו

שה עשרה הם כל ולים א לו בא לו ,הרי הם ע שר פעמים עשרה -הם מאה ,ו כל א חד מהם

מחלה ש חייב ל עש ות חסד כל איש יכ ול לר פא ותו ול כן אוהב כל אחד וא חד ממש.

שהנ שמות כ לול ות יחד ,יש בזה חלק מזה וכ ר ,הנמנה מע שרה ראשונים ב בית הכנסת,

< :-

-

הנה גישה זו יש בה מ עלה גדו לה שהיא מקיפה מיד כל איש ישראל .אף יש לעיין

כל ול ממאה ,אם כן אפ ילו י בו או מאה ,הוא יש לו שכר מאה וכ ד ,ול כך ר אוי לאדם

והנה יש מקום ל שא ול האין זה גם אהבת עצ מו .הרי הוא עו שה לצו רך עצ מו ,אלא

ל היות ח פץ בטו בתו של ח ברו וע ינו טובה על טו בח חב רו וכ בו דו יהיה חב יב על יו

שאין לו הנאה מד ברים קטנים של עו ה״ז אלא מדברים גדו לים ,אך נשאר שע ושה

 ; ,כ שלו שהדי הוא -הוא ממש" (פ״א לשארית נחלתי) .ו הוא אשר דיב רנו .וכ תב ר׳ י חזקאל

עב ור עצ מו .הנראה שזה כל הה בדל ,כל הח סרון בא הבת עצ מו הוא בזה שע ושה

ל וינש טיין כי זו היא ה עצה ל הר גיל את עצ מו בנו שא בעול; עם חב ירו ,וז הו הטעם

בש ביל הנאה אנו כית ,אך מי שזכה לק נות את א הבת הנתינה ,אין זו אנו כיות ו זו מע לה,

ב ״וא הבת ל רעך כ מוך״ (אור יחזקאלמידותעם
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ג.טובתושל יהודיהואטובת כלל ישראלכולו

כמה היא מ רומ מת מ אחר והיא כ מו קודמה ע דיין שייכת לסוג הר אשון של אהבה

הנה כת׳ ב פרשת קדושים "לא תקום ו אל תטור את בני ע מך ו אה בת ל רע כ מוך"

מכיון שיהא רק הי״ת לי צור מ צב שיהיה לו הנאה מכל אחד וא חד ,ו ש וב נשאר בא הבת

וצ ״ב איך זה י תכן? הנה איתא בי רוש למי נדרים (* 0ט ה״ד> "כתיב לא תקום ו לא תטור
את בני ע מך ,היך עב ידא ? הוה מקטע קופד ו מחת סכיגא לידיה ,ת חזור ות מחי לידיה ?״

עצ מו אלא שהר חיב את עצ מו ל כל איש ישראל.

והנה הירו שלמי משוה את שני אנשים לשני חלקי הג וף ,וכ מו שאדם או הב את עצ מו

האהכתהחסד

ול״ש כ לל נקמה ,כיון ש הגוף א חד ,כן צריך לה רגיש כ לפי כל איש י שראל .וה דבר
־ צ רי ך תל מוד ,דלכ אורה אין זה אלא מל יצה ,דשני איברים של אדם אחד אינם ב דמ יון
שני בנ״א כ לל לע ניין זה .אך מ צאתי בר׳ ירוחם ו ז״ל "וזה סוד ה דבר שבר וחנ יות

איתא ב גם׳ בב ״מ" ,כחום היום ,מאי כ חום ה יום? אמר ר׳ חמא בר׳ חנינא א ותו
היום יום הש לישי של מילה של אברהם היה ,ובא הקדוש ב רוך הוא לש אול באבר הם,

אין ב מצי אות נפרדים כ לל אלא אח דות גמ ורה ,בנ פש אין ענין פ ירוד ,משום ש ענין

הוציא ה קדוש בר וך הוא חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק בא ורחים ,שדריה

הנפ שות הוא אח דות היינו מצי אות של אח דות ,וצ ריך ל צייד זאת ב או תו א ופן כ מו

לאל יעזר למיסק לב רא ,נפק ולא א שכח .אמר לא מהימנא לך .היינו דאמרי תמן ,לית

שמציירים אנו את סור האח דות של ה בורא ,וז הו הסוד של אי חוד הנפ שות שהמה

הימגוחא ב עב די .נפק איהו" (ב״מסו ,):רואים שהיה ל אאע״ה מסירות נפש ממש לע שות

מאו חדים בת כלית אחד ממש .וז הו אתה אחד וש מך א חד ומי כע מך י שראל גוי א חד

חסד .ו כן מו בא ב אב ות דר׳ נתן ,ש איוב היה מכניס אורחים גד ול ו מפורסם ,ואע פ״כ

כ ארץ" (דעת חכמה ומוסר ריש ח׳מ .א״כ מבו אר שא ע״פ שאין אנו רואים את האי חוד
הג דול של כ לל ישראל ,אך בנפ שות הם ממש כח לקי הג וף ,אי חוד גמ ור עד כדי סוד

אמר לו הקב״ה "א יוב עדיין לא ה געת ל חצי ש יעור של אברהם ,אתה יו שב ו שוהה
בתוך ביתך ,ו אור חין נכנסים אצ לך .את ש דרכו לא כול פת חטים הא כלתו פת חטים,

אח דות ה בורא (בלשון ר מס ,ש הוא אחד ,ו אין יחיד כ ייח ודו .וא ולי זהו יסוד הדין של

את ש דרכו ל אכ ול ב שר האכ לתו ב שר ,את שד רכו לש תות יין השקיתו יין .אבל אברהם
לא עשה כן אלא יו שב ומ הדר בעו לם ,ו כשי מצא או רחין מכניסן ב תוך ביתו .את שאין

"ער בות".

ד רכו ל אכ ול פת חטין ,האכ ילהו פת חטין ,את שאין דרכו ל אכ ול בשר ,האכ ילהו

ו א״כ ב ע״כ צ״ל ש כוו נתו שכ מו ש כאשר האדם נהנה ב חלק אחד של ה גוף כל ה גוף

בשר ,ואת שאין דר כו לש חות יין ,השקהו יין .ו לא ע וד אלא ע מד ו בנה פ לטרין גד ולים

נהנה ,אלא שעיקר ההנאה הוא באי בר הנהנה ,ה״ה כ אשד אדם מ קבל שכר כל ג וף כ לל

על הדרכים ,ו הניח מ אכל ומשקה ,ו כל הבא ונכנס א כל ושתה וב רך לשמים ,לפי כך

י שראל נהנה ,אלא שעיקר ההנאה הוא ב אדם שמ קבל את השכר .א״כ כשכ אדם מכיר

נעשית לו נ חת רוח" (אט־ד״רז) .ומ בו אר ג׳ חילוקים בין איוב ל אברהם אבינו ,הרא שון

בזה ש העיקר הוא העו ה״ב ולא הע וה״ז ,ו בע וה ״ב אתה נהנה מכל אחד וא חד ,מ מילא

שאברהם אב ינו חיזר אחר האורחים ,השני ש אברהם אבינו לא רק נתן לו אח צר כו

יא הוב כל אחד וא חד ,מ אחר וכו לם מהנים אותו .ו לא יתנקם בו כ לל מ כיון שאין ד מיון

אלא נתן לו י ותר מל ימו דו ,וה שלישי שאברהם א בינו לימד גם לב רך את ה׳ .נמ צינו

ויחס כ לל בין ה כאב שיש לו עכ שיו מהאדם הזה ל הנאה שי קבל ב זכו תו ב עוה ״ב.

למדים כי אברהם אב ינו הרגיש בנפ שו צו רך גד ול לע שות חסד( .גם עם קונו ולק לימי כל

והנה בספר תמר דבו רה כ תב" ,כל י שראל הם שאר ב שר א לו עם א לו ,מפני

אחד לכודכון .ו הוא כ יד וע מהד מח״ל ,שחוק ה טוב להיטיב .וא״כ כל איש אשר ה חאוה
ל תאוה זו ,ו דאי י אהב כל אחד ממש ,כי הוא היכי תימצי ב שב ילו ל עש ות חסד .ואם

אפ ילו מאה ממש באים אח ריו מ קבל שכר כ נגד כו לם ,מאה ממש כמ שמ עו ,מפני

יש ל אדם כ אב ויש איש אחד שי כול לר פא ותו בוד אי שיאהב אותו ,ו כן בנ״ד ,אם יש לו

שה עשרה הם כל ולים א לו בא לו ,הרי הם ע שר פעמים עשרה -הם מאה ,ו כל א חד מהם

מחלה ש חייב ל עש ות חסד כל איש יכ ול לר פא ותו ול כן אוהב כל אחד וא חד ממש.

שהנ שמות כ לול ות יחד ,יש בזה חלק מזה וכ ר ,הנמנה מע שרה ראשונים ב בית הכנסת,

< :-

-

הנה גישה זו יש בה מ עלה גדו לה שהיא מקיפה מיד כל איש ישראל .אף יש לעיין

כל ול ממאה ,אם כן אפ ילו י בו או מאה ,הוא יש לו שכר מאה וכ ד ,ול כך ר אוי לאדם

והנה יש מקום ל שא ול האין זה גם אהבת עצ מו .הרי הוא עו שה לצו רך עצ מו ,אלא

ל היות ח פץ בטו בתו של ח ברו וע ינו טובה על טו בח חב רו וכ בו דו יהיה חב יב על יו

שאין לו הנאה מד ברים קטנים של עו ה״ז אלא מדברים גדו לים ,אך נשאר שע ושה

 ; ,כ שלו שהדי הוא -הוא ממש" (פ״א לשארית נחלתי) .ו הוא אשר דיב רנו .וכ תב ר׳ י חזקאל

עב ור עצ מו .הנראה שזה כל הה בדל ,כל הח סרון בא הבת עצ מו הוא בזה שע ושה

ל וינש טיין כי זו היא ה עצה ל הר גיל את עצ מו בנו שא בעול; עם חב ירו ,וז הו הטעם

בש ביל הנאה אנו כית ,אך מי שזכה לק נות את א הבת הנתינה ,אין זו אנו כיות ו זו מע לה,

ב ״וא הבת ל רעך כ מוך״ (אור יחזקאלמידותעם
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קמץ אהבת ישראל

איך קונים את אהבת החסד? צריך לדעת שלכל יהודי יש נשמה אשר בטבעה

שתמיד קיים אצל האדם בפנימיות נפשו אהבה עמוקה ביותר ,ובמקום פנימי זה יש

שואפת לעשות דברים טובים ,דברים המועילים מבחינה רוחנית .א״כ לכל אחד יש
את הרצון לעשות חסד באמת ,אלא שיש לו גם רצון לדאוג לעצמו ,והמכריע אצל כל

מקום דק לאהבה אחת ,וחובה לייחד מקום זה לה׳ .ואף שודאי יש לו עוד אהבות אך

אדם הוא רצוץ החזק יותר .מצב זה בעצם קיים בנו תמיד ,בכל רגע ורגע יש לאדם
כמה רצונות (יותרמשתיים) ,חלקם חיוביים וחלקם שליליים ,והתפקיד שלנו הוא לחזק
יותר את החיובי ,ולהחליש את השלילי .א״כ על האדם לחזק את כח הגשמה שבו
השואפת לעשות חסד לאחרים ,ולהחליט את גופו הדורש רק את טובת עצמו .עי״ז
שאדם מרגיל אח עצמו לעשות חסד בשלימוח וללא כל תמורה ואפי׳ לא חמורה של
כבוד נכגק כשעושה ללא ידיעת אדם כלל] ,הוא מחזק את הכח הזה ,עד שנקנה לו
-

___ ־ •■

______________

; _סעה

כמהות נפשו כדרך שהיה אצל אאע״ה.
עוד כתב הגר״א דסלר זצ״ל (מסע מאליהו ח״א עט׳ " ) 43 -44כח הנתינה איננו שורה
אלא על השמח  -ואינו רק ׳מסתפק׳  -בחלקו .הוא ,ורק הוא ,הנהו כנהר אשר מימיו
ירביון ויעבור על כל גדותיו .הלא ראית כי השמח כל אשר תגדל שמחתו ירחב לבבו
ויבקש את אוהביו ליהנות עמו כשמחת לבו .ככה הוא .הנותן ,הוא אשר ברוחניות
יסורו ,ובכל עניני עולמו עיניו נשואות למעלה ,הוא יראה בכל דבר גדול וגם קטן
את חסדי ה׳ כי לא תמנו ואת טובותיו אשר אין קץ להן .ויהי בראותו כי כן ,הלא
ישמח במתנות האלה שמחה רבה והיו חייו מאושרים תמיד .מן השמחה והאושר
האלה יביעו הנתינה והאהבה ,ולא תבא השאיפה אל הטוב מן החסרון  -כאשר באה

תמיד אהבת ה׳ תגבר.
אך נראה לומר פירוש אחר .הנה כתב בחובת הלבבות את המנהגים שראוי שבעל
הכניעה ינהג בהם ,וז״ל" ,והרביעי ,עשות הטוב ל?ד אדם ,ודבר טוב בהם ,ולדונם
לזכות ,ושלא יספר בגנותם ,ושימחל להם מה שידברו בו ויספרו בגנותו ,ואם אינם
ראויים לכך וכו׳ והתשיעי ,שינקם מן הרשעים לכבוד הבורא ,ואל תשיאהו מחילתו
לבני אדם בצד עצמו ,למחל בדברי האלוקים או למי שידבר בנביאיו וחסידיו וסגלתו,
ואל ינהג בעשק בגי אדם איש את רעהו ,כמנהגו במחילתו להם בעשקם אותו ,אך
יציל העשוק ,ויעזור להוציא מיד העושק( ".חוכה״ל שערהכניעהמ״ס .והנה צ״ב מה עניין
אהבת הבריות לכניעה ,ומה עניין נקמה מהרשעים ולהציל העשוק לכניעה-,אע״פ
שאלו מנהגים נעלים מאוד ,אך אעם קשורים לכניעה במיוחד .והנראה שהכניעה
היאה יסוד של עבד ה׳ ,וממידת העבד שעושה רצון אדונו .ולכן אוהב את הבריות
שהרי הם מעשי ידי אדונו ,וכאשר כנוע לאדון נוקם את נקמתו ,ומציל את העשוק
שהוא יציר כפיו של אדונו מיד עושקו.
וכן הדבר גם באהבת ה׳ .כשאדם אוהב את ה׳ באמת ,רוצה הוא גם לעשות רצונו,
ואוהב כל מה שבוראו אוהב .והנה קיום הבריאה היא רצונו ית׳ ,וכי אם ח״ו היה
נפסק רצונו מהבריאה לרגע ,היתה חדלה מלהתקיים .ולכן מי שאוהב את ה׳ בהכרח

השאיפה הרעה־ אלא מן הדביקות ".כתב לנו הר׳ דסלר זצ״ל שמתעורר אצל האדם
רצון לתת ,כאשר שמח ,ואין שמח אלא הבוטח בה׳ ,הרואה בכל דבר מחנה ממנו ית׳.

גם יאהב את כל הבריאה .אך הנה זה פשוט שאף שכל הבריאה הוא רצונו ית׳ ,מ״מ

ולפ״ז יישב גם את השאלה הקודמת ,שאין חסרון כלל ,בנתינה הנובעת משלמות ,ורק

יש את עיקר הבריאה ,ויש את החלק שנברא לשמש את העיקר .וכבר ידענו כי עיקר

הוי חסרון כאשר עושה מכח חסרון שלו .דרך זו היא מהדרכים המעולות ושייכת לסוג

הבריאה היא עם ישראל וקיום התורה ,כמבואר במ״ר "בראשית -בשביל ראשית,

השני של אהבה מכיון שנהנה מעצם הנתינה ,ואין כאן כלל אהבת עצמו.

בשביל ישראל שנקראו ראשית ,ובשביל התורה שנקראת ראשית" (בראשית א׳א׳) .א״כ
עיקר רצונו ית׳ הוא בישראל ובתורה .והאוהב את ה׳ באמת ,ואוהב את רצונו שהוא

ה.באהבתו ישגהתמיד

הבריאה ,הרי ודאי תהיה לו אהבה מיוחדת לישראל עמו ,ובפרט לעושי רצונו יתברך,
שהם תכלית מעשה שמים וארץ.

כתב הרמב״ם וז״ל "וכיצד היא האהבה הראויה ,הוא שיאהב את ה׳ אהבה גדולה
ונראה לבאר כי בכך את פשוטו של מקרא" ,ואהבת לרעך כמוך אני ה׳" ־ אין

יתירה עזה מאוד ,עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה׳ ,ונמצא שוגה בה תמיד ,כאלו
חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה ,והוא שוגה בה תמיד ,בין
בשבתו ,בין בקומו ,בין בשעה שהיא אוכל ושותה ,יתר מזה תהיה אהבת ה׳ בלב
אוהביו ,שוגים בה תמיד כמו שצונו ,בכל לבבך ובכל נפשך ,והוא ששלמה אמר דרך

וז״ל" ,מהות העבדות היא שאין לו משלו ולא כלום ,אלא כל עצמו עיניו ולבו תלויים

משל ,כי חולת אהבה אני" (מהלכותתשוכה ,י) .והנה יש לעיין אם כך היא אהבת ה׳ ,איפה

ברצון אדונו ,אם טוב לו לאדם מישראל הרי שמחתו כי טוב לעבדו של השם ית׳,

נותר מקום לאהבת רעים .ומה עם אהבת תורה .ואהבת אשתו ובניו .ושמעתי אומרים

ואם חס ושלום היפך ,הנה מצטער על  -שבכל צרתם לו צר ,ואל בנקל מגיעים לזו
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סתירה בין אהבת ה׳ לאהבת ישראל ,אלא תאהב אח רעך כי אני ה׳ ,מתוך שאתה אוהב
אותי ,תאהב גם את חבירך וכדפי׳ .ודבר דומה לזה מצאנו ב״אור יהל" בענין עבד ה׳
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קמץ אהבת ישראל

איך קונים את אהבת החסד? צריך לדעת שלכל יהודי יש נשמה אשר בטבעה

שתמיד קיים אצל האדם בפנימיות נפשו אהבה עמוקה ביותר ,ובמקום פנימי זה יש

שואפת לעשות דברים טובים ,דברים המועילים מבחינה רוחנית .א״כ לכל אחד יש
את הרצון לעשות חסד באמת ,אלא שיש לו גם רצון לדאוג לעצמו ,והמכריע אצל כל

מקום דק לאהבה אחת ,וחובה לייחד מקום זה לה׳ .ואף שודאי יש לו עוד אהבות אך

אדם הוא רצוץ החזק יותר .מצב זה בעצם קיים בנו תמיד ,בכל רגע ורגע יש לאדם
כמה רצונות (יותרמשתיים) ,חלקם חיוביים וחלקם שליליים ,והתפקיד שלנו הוא לחזק
יותר את החיובי ,ולהחליש את השלילי .א״כ על האדם לחזק את כח הגשמה שבו
השואפת לעשות חסד לאחרים ,ולהחליט את גופו הדורש רק את טובת עצמו .עי״ז
שאדם מרגיל אח עצמו לעשות חסד בשלימוח וללא כל תמורה ואפי׳ לא חמורה של
כבוד נכגק כשעושה ללא ידיעת אדם כלל] ,הוא מחזק את הכח הזה ,עד שנקנה לו
-

___ ־ •■

______________

; _סעה

כמהות נפשו כדרך שהיה אצל אאע״ה.
עוד כתב הגר״א דסלר זצ״ל (מסע מאליהו ח״א עט׳ " ) 43 -44כח הנתינה איננו שורה
אלא על השמח  -ואינו רק ׳מסתפק׳  -בחלקו .הוא ,ורק הוא ,הנהו כנהר אשר מימיו
ירביון ויעבור על כל גדותיו .הלא ראית כי השמח כל אשר תגדל שמחתו ירחב לבבו
ויבקש את אוהביו ליהנות עמו כשמחת לבו .ככה הוא .הנותן ,הוא אשר ברוחניות
יסורו ,ובכל עניני עולמו עיניו נשואות למעלה ,הוא יראה בכל דבר גדול וגם קטן
את חסדי ה׳ כי לא תמנו ואת טובותיו אשר אין קץ להן .ויהי בראותו כי כן ,הלא
ישמח במתנות האלה שמחה רבה והיו חייו מאושרים תמיד .מן השמחה והאושר
האלה יביעו הנתינה והאהבה ,ולא תבא השאיפה אל הטוב מן החסרון  -כאשר באה

תמיד אהבת ה׳ תגבר.
אך נראה לומר פירוש אחר .הנה כתב בחובת הלבבות את המנהגים שראוי שבעל
הכניעה ינהג בהם ,וז״ל" ,והרביעי ,עשות הטוב ל?ד אדם ,ודבר טוב בהם ,ולדונם
לזכות ,ושלא יספר בגנותם ,ושימחל להם מה שידברו בו ויספרו בגנותו ,ואם אינם
ראויים לכך וכו׳ והתשיעי ,שינקם מן הרשעים לכבוד הבורא ,ואל תשיאהו מחילתו
לבני אדם בצד עצמו ,למחל בדברי האלוקים או למי שידבר בנביאיו וחסידיו וסגלתו,
ואל ינהג בעשק בגי אדם איש את רעהו ,כמנהגו במחילתו להם בעשקם אותו ,אך
יציל העשוק ,ויעזור להוציא מיד העושק( ".חוכה״ל שערהכניעהמ״ס .והנה צ״ב מה עניין
אהבת הבריות לכניעה ,ומה עניין נקמה מהרשעים ולהציל העשוק לכניעה-,אע״פ
שאלו מנהגים נעלים מאוד ,אך אעם קשורים לכניעה במיוחד .והנראה שהכניעה
היאה יסוד של עבד ה׳ ,וממידת העבד שעושה רצון אדונו .ולכן אוהב את הבריות
שהרי הם מעשי ידי אדונו ,וכאשר כנוע לאדון נוקם את נקמתו ,ומציל את העשוק
שהוא יציר כפיו של אדונו מיד עושקו.
וכן הדבר גם באהבת ה׳ .כשאדם אוהב את ה׳ באמת ,רוצה הוא גם לעשות רצונו,
ואוהב כל מה שבוראו אוהב .והנה קיום הבריאה היא רצונו ית׳ ,וכי אם ח״ו היה
נפסק רצונו מהבריאה לרגע ,היתה חדלה מלהתקיים .ולכן מי שאוהב את ה׳ בהכרח

השאיפה הרעה־ אלא מן הדביקות ".כתב לנו הר׳ דסלר זצ״ל שמתעורר אצל האדם
רצון לתת ,כאשר שמח ,ואין שמח אלא הבוטח בה׳ ,הרואה בכל דבר מחנה ממנו ית׳.

גם יאהב את כל הבריאה .אך הנה זה פשוט שאף שכל הבריאה הוא רצונו ית׳ ,מ״מ

ולפ״ז יישב גם את השאלה הקודמת ,שאין חסרון כלל ,בנתינה הנובעת משלמות ,ורק

יש את עיקר הבריאה ,ויש את החלק שנברא לשמש את העיקר .וכבר ידענו כי עיקר

הוי חסרון כאשר עושה מכח חסרון שלו .דרך זו היא מהדרכים המעולות ושייכת לסוג

הבריאה היא עם ישראל וקיום התורה ,כמבואר במ״ר "בראשית -בשביל ראשית,

השני של אהבה מכיון שנהנה מעצם הנתינה ,ואין כאן כלל אהבת עצמו.

בשביל ישראל שנקראו ראשית ,ובשביל התורה שנקראת ראשית" (בראשית א׳א׳) .א״כ
עיקר רצונו ית׳ הוא בישראל ובתורה .והאוהב את ה׳ באמת ,ואוהב את רצונו שהוא

ה.באהבתו ישגהתמיד

הבריאה ,הרי ודאי תהיה לו אהבה מיוחדת לישראל עמו ,ובפרט לעושי רצונו יתברך,
שהם תכלית מעשה שמים וארץ.

כתב הרמב״ם וז״ל "וכיצד היא האהבה הראויה ,הוא שיאהב את ה׳ אהבה גדולה
ונראה לבאר כי בכך את פשוטו של מקרא" ,ואהבת לרעך כמוך אני ה׳" ־ אין

יתירה עזה מאוד ,עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה׳ ,ונמצא שוגה בה תמיד ,כאלו
חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה ,והוא שוגה בה תמיד ,בין
בשבתו ,בין בקומו ,בין בשעה שהיא אוכל ושותה ,יתר מזה תהיה אהבת ה׳ בלב
אוהביו ,שוגים בה תמיד כמו שצונו ,בכל לבבך ובכל נפשך ,והוא ששלמה אמר דרך

וז״ל" ,מהות העבדות היא שאין לו משלו ולא כלום ,אלא כל עצמו עיניו ולבו תלויים

משל ,כי חולת אהבה אני" (מהלכותתשוכה ,י) .והנה יש לעיין אם כך היא אהבת ה׳ ,איפה

ברצון אדונו ,אם טוב לו לאדם מישראל הרי שמחתו כי טוב לעבדו של השם ית׳,

נותר מקום לאהבת רעים .ומה עם אהבת תורה .ואהבת אשתו ובניו .ושמעתי אומרים

ואם חס ושלום היפך ,הנה מצטער על  -שבכל צרתם לו צר ,ואל בנקל מגיעים לזו
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סתירה בין אהבת ה׳ לאהבת ישראל ,אלא תאהב אח רעך כי אני ה׳ ,מתוך שאתה אוהב
אותי ,תאהב גם את חבירך וכדפי׳ .ודבר דומה לזה מצאנו ב״אור יהל" בענין עבד ה׳
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המרה !״ ומבואר כרסי׳ שצריך להיות עבד ה׳ וכל כולו תלוי ברצונו ית׳ ובזה ישתנו

__

סש

בע נין ה אחד ות ,כדי ל הת חיל את ה פעו לה של א הבת רעים ב לי בו של האדם ,וכן לנ הוג

כל רגשותיו.

ב דרך דו ב מצ בים קשים ו עם מקרים מיו חדים.

איך קונים אהבת ה׳? כת׳ הרמב״ם בהלכות יסודי התורה שע״י התבוננות בבריאה
כתב שע״י

הנה איתא במ סכת י ומא ,ביהמ״ק רא שון ח רב על ג׳ עבי רות ח מור ות ,ביהמ״ק שני

התבוננות במצוות משיגו ית׳ ואוהבו .העיקר להשיג את ה׳ ע״י מעשיו או ציו ויו.

ח רב על שנאת חינם ל למ דך שש קולה ש נאת חינם כנגד שלש עבי רות חמו דות (יומא,

ובחובת הלבבות יש שער שלם בעניין אהבת ה׳ ,בו מבאר כי יש ג׳ סיבות לאהבת
ה׳ ,האחד לרוב חסדיו ,השני שמוחל עוונותינו ,והשלישי עבור רוממותו ועצם כבודו

ט .):עו ד בג מ׳ <שם) שאח רונים ג ריעי ,שהרי הבית עדיין בחו רב נו .רואים כמה ח מורה
"־היא מצ וה זו של א הבת רעים .ואיתא ביר וש למי יו מא (פ״ה דף ה" ).כל דור ש אינו נבנה

וזו היא האהבה הזכה .וזה נקנה עי״ז א .שיכיר ביחודו ית׳ .ב .שיעשה מעשיו לשם

בי מיו מע לין על יו כ אי לו הוא החר יבו" ו הוא כ יון .שאילו ע שו ת שובה היתה נ בנית

שמים .ג .שיכנע לרגיש 'עבדות•) לה׳ וליראי שמו .ג .ושיחשוב כמה חייב לה׳ על רוב

מח דש ,ואם לא נבנ תה ,סימן הוא שע דיין אוחזים בחטאם.

מכיר במקצת את חכמתו העליונה ואוהבו .ובספר המצוות <עשה

1׳)

טובותיו .ד .שיחשוב כמה ה׳ מאריך לו אף ומוחל לו על חטאיו .ה .שיתבונן בניסים

הבה נתחזק י חד ב אה בת רעים ,שהיא מ צוה גד ולה ו חמו רה ,ו כך גם נזכה לב נין

שעשה לאבותינו .ו .שיתבונן בפלאי הבריאה .ז .יפרוש מחענוגים .ח .יכיר רוממות ה׳
ושפלות עצמו ט .יחשוב על כל חסדיו.

ביהמ״ק במ הרה בי מינו !

הגה קעלרנן ו היא המעולה שבאהבות מאחר והיא בשורש האהבה הרצויה ,ועליה

0 0 0

נצטוינו בתורה "ואהבת את ה׳ אלוקיך" ,ועל ידה יבוא לשאר האהבות שה׳ רוצה
בהם.

סימם
הנה ראינו ארבע דרכים להשיג אהבת רעים.
כח ה״נתינה" ,אשר על ידי הנתינה מתעורר באדם הרגשה שחלק ממנו נמצא אצל
חבירו וכך יאהבנו "כמוך" ממש.
כח ה״אחדות" ,אשר הוכחנו איך כולנו מאוחדים כגוף אחד ממש ,וכאשר יתבונן
בזה בודאי יתעורר בו אהבה לחבירו כמו אל עצמו ממש.
אהבת חסד ,אשר הוא ממידותיו ית׳ ,וכאשר יהיה שמח בחלקו יהסך להיות שופע
כנהר ,וע״י חיזוק הכח הזה אשר טבוע בנשמתו בטבעו ,יפרח בו התשוקה העזה
לאהוב כל אחד ואחד ולהיטיב איתו.
אהבת ה׳ ,אשר עי״ז אוהב את כל רצונותיו ית׳ והם ברואיו.
נראה לי שמי שיזכה לאהבת ה׳ הוא השיג את המדרגה הגבוהה של אהבת רעים,
ומי שישיג את אהבת החסד שהוא ממידותיו יח׳ בודאי השיג מעלה גדולה שהרי היא
ל;

מידה ממידותיו ית׳ .אך תמיד טוב להשתמש עם כח הנתינה או להשקיע מחשבה
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המרה !״ ומבואר כרסי׳ שצריך להיות עבד ה׳ וכל כולו תלוי ברצונו ית׳ ובזה ישתנו

__

סש

בע נין ה אחד ות ,כדי ל הת חיל את ה פעו לה של א הבת רעים ב לי בו של האדם ,וכן לנ הוג

כל רגשותיו.

ב דרך דו ב מצ בים קשים ו עם מקרים מיו חדים.

איך קונים אהבת ה׳? כת׳ הרמב״ם בהלכות יסודי התורה שע״י התבוננות בבריאה
כתב שע״י

הנה איתא במ סכת י ומא ,ביהמ״ק רא שון ח רב על ג׳ עבי רות ח מור ות ,ביהמ״ק שני

התבוננות במצוות משיגו ית׳ ואוהבו .העיקר להשיג את ה׳ ע״י מעשיו או ציו ויו.

ח רב על שנאת חינם ל למ דך שש קולה ש נאת חינם כנגד שלש עבי רות חמו דות (יומא,

ובחובת הלבבות יש שער שלם בעניין אהבת ה׳ ,בו מבאר כי יש ג׳ סיבות לאהבת
ה׳ ,האחד לרוב חסדיו ,השני שמוחל עוונותינו ,והשלישי עבור רוממותו ועצם כבודו

ט .):עו ד בג מ׳ <שם) שאח רונים ג ריעי ,שהרי הבית עדיין בחו רב נו .רואים כמה ח מורה
"־היא מצ וה זו של א הבת רעים .ואיתא ביר וש למי יו מא (פ״ה דף ה" ).כל דור ש אינו נבנה

וזו היא האהבה הזכה .וזה נקנה עי״ז א .שיכיר ביחודו ית׳ .ב .שיעשה מעשיו לשם

בי מיו מע לין על יו כ אי לו הוא החר יבו" ו הוא כ יון .שאילו ע שו ת שובה היתה נ בנית

שמים .ג .שיכנע לרגיש 'עבדות•) לה׳ וליראי שמו .ג .ושיחשוב כמה חייב לה׳ על רוב

מח דש ,ואם לא נבנ תה ,סימן הוא שע דיין אוחזים בחטאם.

מכיר במקצת את חכמתו העליונה ואוהבו .ובספר המצוות <עשה

1׳)

טובותיו .ד .שיחשוב כמה ה׳ מאריך לו אף ומוחל לו על חטאיו .ה .שיתבונן בניסים

הבה נתחזק י חד ב אה בת רעים ,שהיא מ צוה גד ולה ו חמו רה ,ו כך גם נזכה לב נין

שעשה לאבותינו .ו .שיתבונן בפלאי הבריאה .ז .יפרוש מחענוגים .ח .יכיר רוממות ה׳
ושפלות עצמו ט .יחשוב על כל חסדיו.

ביהמ״ק במ הרה בי מינו !

הגה קעלרנן ו היא המעולה שבאהבות מאחר והיא בשורש האהבה הרצויה ,ועליה

0 0 0

נצטוינו בתורה "ואהבת את ה׳ אלוקיך" ,ועל ידה יבוא לשאר האהבות שה׳ רוצה
בהם.

סימם
הנה ראינו ארבע דרכים להשיג אהבת רעים.
כח ה״נתינה" ,אשר על ידי הנתינה מתעורר באדם הרגשה שחלק ממנו נמצא אצל
חבירו וכך יאהבנו "כמוך" ממש.
כח ה״אחדות" ,אשר הוכחנו איך כולנו מאוחדים כגוף אחד ממש ,וכאשר יתבונן
בזה בודאי יתעורר בו אהבה לחבירו כמו אל עצמו ממש.
אהבת חסד ,אשר הוא ממידותיו ית׳ ,וכאשר יהיה שמח בחלקו יהסך להיות שופע
כנהר ,וע״י חיזוק הכח הזה אשר טבוע בנשמתו בטבעו ,יפרח בו התשוקה העזה
לאהוב כל אחד ואחד ולהיטיב איתו.
אהבת ה׳ ,אשר עי״ז אוהב את כל רצונותיו ית׳ והם ברואיו.
נראה לי שמי שיזכה לאהבת ה׳ הוא השיג את המדרגה הגבוהה של אהבת רעים,
ומי שישיג את אהבת החסד שהוא ממידותיו יח׳ בודאי השיג מעלה גדולה שהרי היא
ל;

מידה ממידותיו ית׳ .אך תמיד טוב להשתמש עם כח הנתינה או להשקיע מחשבה
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 :א .כבאור מידת אהכת רעים וחלקיה

הרב ניר גרוס שליט״א  -ירושלים

ראשית כל ,שומה עלינו לבאר מהי בעצם מידת ה״אהבה" .המאירי במסכת
ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חכרו (עיני טובה על טובת חברו ,וכבודו יהיה

קידושין על הגמרא של רב ותלמידו העוסקים בתורה שאתם זזים משם עד שנעשים

הכיב עליו כשלו,שהרי הוא— ה וא ממש

אוהבים זה את זה ,כותב"... :שגדר האהבה שיווי הרצון ,וכל שאין שם הסכמה אחת,
( תופר דבורה פרק א)

אין כאן אהבה( "...קי דושין ל  .):חזינן מדבריו של המאירי ,אם ק ,שגדרה של מידת
האהבה הוא השוואת רצון האוהב לרצונו של האהוב ,והיינו לרצוח אח מה שהשני

מהותאהבתרעים

רוצה כאילו היה רצונך ממש .ו כעין זה מצינו גם בדברי המהר״ל בפירושו על מסכת
אבות ,בדברו על אהבת השי״ח"... :האהבה ,שיהיה רצון האדם קשור ברצונו יתברך
לעשות רצתו של מקום כאילו היה רצונו בכל לבו״(מזזר״לאכוחביד>.

כאשר אנו דנים על מידה בנפש האדם ,עלינו להבחין ראשית כל בין שני עניינים

מהי ,א״כ ,׳אהבת רעים׳? הנה בתורה הקדושה ניתנה לגו מצוה מפורשת בפרשת

חלוקים ,כאשר לכל אחד חשיבות בפני עצמו :הרגשת הלב ,הפעולה או המעשים.

קדושים" :,לא תקם ולא תטר אח בני עמך ,ואהבת לרעך כמוך ,אני ה׳״(ויקרא יט ,יח),

ב ה רג ש ת הלב׳ היא המעוררת אח המידה בנפש האדם ,לדוגמא :קנאה ,שנאה,

וכתב רש״י שם בשם החורת כהנים  :״אמר רבי עקיבא  :זה כלל גדול בתורה" .ומבאר

כעם ,אהבה ,שמחה ־ הן כולן מידות המלוות בדרך כלל בהרגשת הלב המיוחדת להן,

זאת הכלי יקר שם ... :״כי כל מצות התורה הם על שני סוגים  :האחד הוא ,המצוות

וכמעט בלחי אפשרי לתאר בפועל מה מרגישים כאשר המידה מתעוררת.

שבין אדם למקום ברוך הוא ,ויסוד לכולם האמונה בה׳ .השני הוא ,המצוות שבין

׳הפעולה או המעשים׳ הם הנדרשים כדי להוציא את המידה אל הפועל בשלמות,

אדם לחברו ,ויסוד לכולם פסוק ואהבת לרעך כמוך...״

״-

ואח כאשר מדובר באחת המידות הטובות שאותן אכן נדרש האדם להוציא אל הפועל

אם כן מתבאר שהתורה בעצם כללה אח כל המצוות שבין אדם לחברו במצווה

על הצד הטוב ביותר .לדוגמא :נדיבות לב פירושה לתת לשני בעין יפה ,חסד פירושו

אחת של אהבת רעים ,שיאהב את רעהו כמו שאוהב את עצמו .ולפי ההגדרה מידת

להשקיע כוחות גוף ,נפש וממון כדי לסייע לזולת ,וכן על זו הדרך .זוהי עבודה שכלית

האהבה שהזכרנו לעיל ,צ״ל שעניין המצווה הוא לרצוח בטובת רעהו כמו שהיה רוצה

בה האדם מיישר אורחותיו לפי רצון הבורא יתברך בחורה הקדושה ,ו כלשון הרמב״ם

בטובת עצמו .וכן מבואר בדברי האבן עזרא" :שיאהב הטוב לחברו כמו לנפשו",

בהלכות דעות" :לפיכך צ יוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד ומשער

ובדברי הספורנו" :אהוב בעד רעך מה שהיית אוהב בעדך אם היית מגיע למקומו".

אותם ומ כוון אותם בדרך האמצעית כדי שיהא שלם בגוסו״(,הלכותדעות א ,ח

הנה הרמב״ן ז״ל בפירושו על התודה ,מקשה קושיא עצומה ,וכבר הקשו ק אחריו

בחיבור זה נעסוק בעזרת השם יתברך בביאור גדר המידה הנקראת ׳אהבת רעים׳

כמה אחרונים  :הלא רבי עקיבא בעצמו כבר חידש לנו במסכת בבא מציעא (סב ע״א)

נב״אורחות צדיקים" שער האהבה ,מונה אותה כמין האהבה הרביעי ,ע״ש] ,דרכי

דין חשוב בין אדם לחברו ש״חייך קודמין לחיי חברך" .ואם כן איך יוכל האדם לקיים

קניינה ומפסידיה ,לא בהרגשת הלב הצריכה לפעום בלבו של כל יהודי ויהודי כלפי

מצוה גדולה זו של ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ,הא פעמים שיהיה לו יותר מחברו כי חייו

חברו הישראל ,אלא בצורה הנכונה שמידה זו צריכה לבוא לידי ביטוי בהנהגת האדם

קודמים ,ונמצא מבטל המצוה?

ע״י שכלו הישר בישרות התורה הקדושה.
אך בל נשכח ,כמובן ,שאחרי הכל "רחמנא לבא בעי" ,והתכלית היא שהאדם יקנה

מתרץ המהר״ל על קושיה זו " :דלעניין חייו בודאי חייו קודמק ,רק לעניין האהבה
שיהיה אוהב אוחו ,בזה יהיה אוהבו כמותו" (נתיבות עולם ,נתיב אהבת הרע0 ,״א> .וחזינן

המידות הטובות בלבו ויהפכו לטבעו ויחוש תמיד אהבה אמיתית לרעהו" .והשם

מכאן יסוד גדול וחשוב מאוד במצוה זו ,דלעולם בגילוי המידה של אהבה בלבו

יתברך ישים חלקינו מן האוהבים אותו ואת ישראל ,דקודשא בריך הוא וישראל חד

של האדם מחויב להשוות חפצו בטובת חברו כמו שרוצה בטובת עצמו ,אבל בנוגע

הוא" (מנחת חינוך ,מצות רם״ג).

להוצאתה לפועל של המידה .הרי הוא בגדר שאינו מחויב על ידי התורה לחסר מעצמו
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 :א .כבאור מידת אהכת רעים וחלקיה

הרב ניר גרוס שליט״א  -ירושלים

ראשית כל ,שומה עלינו לבאר מהי בעצם מידת ה״אהבה" .המאירי במסכת
ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חכרו (עיני טובה על טובת חברו ,וכבודו יהיה

קידושין על הגמרא של רב ותלמידו העוסקים בתורה שאתם זזים משם עד שנעשים

הכיב עליו כשלו,שהרי הוא— ה וא ממש

אוהבים זה את זה ,כותב"... :שגדר האהבה שיווי הרצון ,וכל שאין שם הסכמה אחת,
( תופר דבורה פרק א)

אין כאן אהבה( "...קי דושין ל  .):חזינן מדבריו של המאירי ,אם ק ,שגדרה של מידת
האהבה הוא השוואת רצון האוהב לרצונו של האהוב ,והיינו לרצוח אח מה שהשני

מהותאהבתרעים

רוצה כאילו היה רצונך ממש .ו כעין זה מצינו גם בדברי המהר״ל בפירושו על מסכת
אבות ,בדברו על אהבת השי״ח"... :האהבה ,שיהיה רצון האדם קשור ברצונו יתברך
לעשות רצתו של מקום כאילו היה רצונו בכל לבו״(מזזר״לאכוחביד>.

כאשר אנו דנים על מידה בנפש האדם ,עלינו להבחין ראשית כל בין שני עניינים

מהי ,א״כ ,׳אהבת רעים׳? הנה בתורה הקדושה ניתנה לגו מצוה מפורשת בפרשת

חלוקים ,כאשר לכל אחד חשיבות בפני עצמו :הרגשת הלב ,הפעולה או המעשים.

קדושים" :,לא תקם ולא תטר אח בני עמך ,ואהבת לרעך כמוך ,אני ה׳״(ויקרא יט ,יח),

ב ה רג ש ת הלב׳ היא המעוררת אח המידה בנפש האדם ,לדוגמא :קנאה ,שנאה,

וכתב רש״י שם בשם החורת כהנים  :״אמר רבי עקיבא  :זה כלל גדול בתורה" .ומבאר

כעם ,אהבה ,שמחה ־ הן כולן מידות המלוות בדרך כלל בהרגשת הלב המיוחדת להן,

זאת הכלי יקר שם ... :״כי כל מצות התורה הם על שני סוגים  :האחד הוא ,המצוות

וכמעט בלחי אפשרי לתאר בפועל מה מרגישים כאשר המידה מתעוררת.

שבין אדם למקום ברוך הוא ,ויסוד לכולם האמונה בה׳ .השני הוא ,המצוות שבין

׳הפעולה או המעשים׳ הם הנדרשים כדי להוציא את המידה אל הפועל בשלמות,

אדם לחברו ,ויסוד לכולם פסוק ואהבת לרעך כמוך...״

״-

ואח כאשר מדובר באחת המידות הטובות שאותן אכן נדרש האדם להוציא אל הפועל

אם כן מתבאר שהתורה בעצם כללה אח כל המצוות שבין אדם לחברו במצווה

על הצד הטוב ביותר .לדוגמא :נדיבות לב פירושה לתת לשני בעין יפה ,חסד פירושו

אחת של אהבת רעים ,שיאהב את רעהו כמו שאוהב את עצמו .ולפי ההגדרה מידת

להשקיע כוחות גוף ,נפש וממון כדי לסייע לזולת ,וכן על זו הדרך .זוהי עבודה שכלית

האהבה שהזכרנו לעיל ,צ״ל שעניין המצווה הוא לרצוח בטובת רעהו כמו שהיה רוצה

בה האדם מיישר אורחותיו לפי רצון הבורא יתברך בחורה הקדושה ,ו כלשון הרמב״ם

בטובת עצמו .וכן מבואר בדברי האבן עזרא" :שיאהב הטוב לחברו כמו לנפשו",

בהלכות דעות" :לפיכך צ יוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד ומשער

ובדברי הספורנו" :אהוב בעד רעך מה שהיית אוהב בעדך אם היית מגיע למקומו".

אותם ומ כוון אותם בדרך האמצעית כדי שיהא שלם בגוסו״(,הלכותדעות א ,ח

הנה הרמב״ן ז״ל בפירושו על התודה ,מקשה קושיא עצומה ,וכבר הקשו ק אחריו

בחיבור זה נעסוק בעזרת השם יתברך בביאור גדר המידה הנקראת ׳אהבת רעים׳

כמה אחרונים  :הלא רבי עקיבא בעצמו כבר חידש לנו במסכת בבא מציעא (סב ע״א)

נב״אורחות צדיקים" שער האהבה ,מונה אותה כמין האהבה הרביעי ,ע״ש] ,דרכי

דין חשוב בין אדם לחברו ש״חייך קודמין לחיי חברך" .ואם כן איך יוכל האדם לקיים

קניינה ומפסידיה ,לא בהרגשת הלב הצריכה לפעום בלבו של כל יהודי ויהודי כלפי

מצוה גדולה זו של ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ,הא פעמים שיהיה לו יותר מחברו כי חייו

חברו הישראל ,אלא בצורה הנכונה שמידה זו צריכה לבוא לידי ביטוי בהנהגת האדם

קודמים ,ונמצא מבטל המצוה?

ע״י שכלו הישר בישרות התורה הקדושה.
אך בל נשכח ,כמובן ,שאחרי הכל "רחמנא לבא בעי" ,והתכלית היא שהאדם יקנה

מתרץ המהר״ל על קושיה זו " :דלעניין חייו בודאי חייו קודמק ,רק לעניין האהבה
שיהיה אוהב אוחו ,בזה יהיה אוהבו כמותו" (נתיבות עולם ,נתיב אהבת הרע0 ,״א> .וחזינן

המידות הטובות בלבו ויהפכו לטבעו ויחוש תמיד אהבה אמיתית לרעהו" .והשם

מכאן יסוד גדול וחשוב מאוד במצוה זו ,דלעולם בגילוי המידה של אהבה בלבו

יתברך ישים חלקינו מן האוהבים אותו ואת ישראל ,דקודשא בריך הוא וישראל חד

של האדם מחויב להשוות חפצו בטובת חברו כמו שרוצה בטובת עצמו ,אבל בנוגע

הוא" (מנחת חינוך ,מצות רם״ג).

להוצאתה לפועל של המידה .הרי הוא בגדר שאינו מחויב על ידי התורה לחסר מעצמו
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למצוא זכות על בני אדם במקום שאפשר להיות ...ויכבד כל אדם במעשיו ובדבריו"...

באופן שיפגע בגופו או בממונו בדי לרצות אח חברו [חוץ מחיובי הצדקה שמחויב

ע״ש דברי קדשי•

-בהם מצד הדין כגון חומש וכדומה ,כמובן].

?"?*א

הגדיל לפרש המהרש״א (חידושי אגדות שבח ,לא ע״א> מכח קושיא זו ,כי באמת לא

אין זה כי אם היסוד הגדול שלימדנו הרמב״ם בהלכות דעות" :וכיצד ירגיל אדם

ציותה התורה במצווה זו אלא שלא יעשה רעה לחבירו כמו שהיה חפץ שלא ירעו לו,

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

וכעין שאמר הלל הזקן לאותו גוי שבאלהתגייר ! ״דעלך סני לחברך לא תעביד  -זו היא

ויקבעו הדעות בנפשו" (דעות ,א,זן .נמצא אם כן ,שהאדם הרוצה להשתלם במידה נעלה

כל התורה כולה ,ואידך פירושה הוא ,זיל גמור" .וכן פירש בתרגום יונתן על הפסוק

זו צריך להתבונן סביבו מהם צרכי חבריו ,ולהשתדל לטווח כדי להשביע רצונם ,ועל

בחומש ,עיין שם .אבל לגבי לעשות טובה לחבירו  -על זה נאמר שחייך קודמין ,כן

ידי שיתמיד במעשיו אלו תיקבע אהבת הבריות בלבו .והוא שאמרו חז״ל" :אם חפץ

מסביר המהרש״א ז״ל .וכן מצאתי שדרכו של הגר״ז סורוצקין זצ״ל בפירושו על

אתה להדבק באהבת חברך  -הוי נושא ונותן בטובתו" (מסכת דיו ארץ זוטא פ*ב> .אמנם
חשוב מאד ל ציין שעל האדם לחפש בלבו את הנקודה שבה אכן חש אהבה לחברו,

התורה שכותב"... :ונראה לי שהדברים אמורים ב״סור מרע" ,שלא יעשה שום הפסד
בממון או בגוף ואפילו על ידי גרס^לחברו ,כמו שלא היה עושה זאת לעצמו ,ואלה

ול כוון לבנותה ולהאדירה במעשיו ,כי יי תק ואדם יעשה חסדים וטובות לסובבים

המה דברי הלל להגר ...וכדברי מצאתי אחר כך במהרש״א שם".

אותו בוקר וערב ,אבל אם אינו שם לב מהי תכלית העשייה ,ישאר עירום ועדיה מכל
****•פס■!
<•*** נפשי
בנין

אמנם ,נראה שלא כל רבותינו הלכו במהלך הזה ,ולומדים שחיוב התורה לאהוב
רעהו כאהבת עצמו הוא גם ב״קום עשה" ,וכן כותב הרמב״ם בהלכות אבל" :מצות
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דבינו יונה ,על מעלת "חבר טוב" ,כותב" :שידבק אל דרך הישר הזה ,והוא נקל

עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות

לעשותו ולהיות חבר טוב לאיש אחד לאשר לבו חפץ ולהרגיל עצמו שתהא רוח

האורחים ולהתעסק בכל צרכי הקבורה ...ו אלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם
שיעוד .אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם ,הרי הן בכלל ׳ואהבת לרעך כמוך׳"...

אחרת נוחה הימנו ,וכן יבוא באהבה עם כל הבריות" (פירוש דכינו יוגה אבות ב ,ט) .ומתוך
דבריו המתוקים מדבש עולה לנו דרך חדשה לקנות אהבת רעים ,והיא שירגיל עצמו

(הלכות אגל ,יד ,א).

באהבת רעהו הקרוב [ואפשר שאף בני ביתו וקרוביו] ומתוך אהבה זו יגיע לאהוב את
כולם.

נמצא שפרטיה של מידה נפלאה זו רבים הם עד אין מספר ,הן בקיום מעשה והן
במניעת המעשה ,לרצות בטובת חברו בגוף ,בנפש ,בחכמה ,בכבוד ובממון בדיוק
כמו שהיה חפץ בטובת עצמו .והאדם המתבונן יראה שבחיי היום יום יש הזדמנויות

ישנה עוד נקודה חשובה שראוי לאדם שישתדל בקיומה אם חפץ הוא שאהבת
הבריות תפעם בלבו ,והיא שיבחר לו חברת אנשים המטיבים לזולתם ויתחבר עם בני

לקיים חיוב זה על כל צעד ושעל שיפנה בו האדם.

אדם בעלי מידות טובות ועל ידי כך ילמד ממעשיהם וירצה גם הוא לתקן אח לבו

מבדרכי קנייתאהבת רעים

ומעשיו" :דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו
ונוהג כאנשי מדינתו .לפיכך ,צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים
כדי שילמוד ממעשיהם  ,ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד

כותב ה״אורחות צדיקים" שער האהבה" :ובאיזה דרך יגיע האדם לאהבת כל

ממעשיהם"...

אדם? אשכילך ואורך :הדרך הוא ,שיעזור בנפשו ובממונו כפי יכולתו .העזר בנפשו
הוא ,שישרת לכל אדם ,הן עני הן עשיר ,ויטרח עבורם .העזר בממונו הוא ,שילווה

ג כבאור משסידיה וההרחקה מהם

לעשיר בעת הצטרכו למעות ,וכן לעני ילווה בשעת דחקו ...ויהא ותרן בשלו ...לעולם
:

יהיה חפץ שחברו ייהנה ממנו ,ואל ישתדל הוא ליהנות מחברו ,וי היו דבריו בנחת
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הנה ,נראה שהמפסיד הראשון של מידה זו הוא ללא ספק חסרון ההתבוננות על

י :י מה שצריך הזולת ,כי טבע האדם כידוע לדאות דק את רצון עצמו .על כן צריך האדם

עם בני אדם .ביישהו אדם  -אל יביישהו ,הטעהו  -אל יטעהו; יסבול על צ ווארו עול
העולם .והוא אל יכביד עליהם ...וינחם כל אדם מעצבו ומדאגתו" .ולעולם ישתדל

(וסב״ם ,הלכות דעות פ״ו ה״א).

>

לייחד לעצמו זמן קצר ביום שבו הוא מתבונן על אדם אחד קרוב אליו וידאה מה
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למצוא זכות על בני אדם במקום שאפשר להיות ...ויכבד כל אדם במעשיו ובדבריו"...

באופן שיפגע בגופו או בממונו בדי לרצות אח חברו [חוץ מחיובי הצדקה שמחויב

ע״ש דברי קדשי•

-בהם מצד הדין כגון חומש וכדומה ,כמובן].

?"?*א

הגדיל לפרש המהרש״א (חידושי אגדות שבח ,לא ע״א> מכח קושיא זו ,כי באמת לא

אין זה כי אם היסוד הגדול שלימדנו הרמב״ם בהלכות דעות" :וכיצד ירגיל אדם

ציותה התורה במצווה זו אלא שלא יעשה רעה לחבירו כמו שהיה חפץ שלא ירעו לו,

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

וכעין שאמר הלל הזקן לאותו גוי שבאלהתגייר ! ״דעלך סני לחברך לא תעביד  -זו היא

ויקבעו הדעות בנפשו" (דעות ,א,זן .נמצא אם כן ,שהאדם הרוצה להשתלם במידה נעלה

כל התורה כולה ,ואידך פירושה הוא ,זיל גמור" .וכן פירש בתרגום יונתן על הפסוק

זו צריך להתבונן סביבו מהם צרכי חבריו ,ולהשתדל לטווח כדי להשביע רצונם ,ועל

בחומש ,עיין שם .אבל לגבי לעשות טובה לחבירו  -על זה נאמר שחייך קודמין ,כן

ידי שיתמיד במעשיו אלו תיקבע אהבת הבריות בלבו .והוא שאמרו חז״ל" :אם חפץ

מסביר המהרש״א ז״ל .וכן מצאתי שדרכו של הגר״ז סורוצקין זצ״ל בפירושו על

אתה להדבק באהבת חברך  -הוי נושא ונותן בטובתו" (מסכת דיו ארץ זוטא פ*ב> .אמנם
חשוב מאד ל ציין שעל האדם לחפש בלבו את הנקודה שבה אכן חש אהבה לחברו,

התורה שכותב"... :ונראה לי שהדברים אמורים ב״סור מרע" ,שלא יעשה שום הפסד
בממון או בגוף ואפילו על ידי גרס^לחברו ,כמו שלא היה עושה זאת לעצמו ,ואלה

ול כוון לבנותה ולהאדירה במעשיו ,כי יי תק ואדם יעשה חסדים וטובות לסובבים

המה דברי הלל להגר ...וכדברי מצאתי אחר כך במהרש״א שם".

אותו בוקר וערב ,אבל אם אינו שם לב מהי תכלית העשייה ,ישאר עירום ועדיה מכל
****•פס■!
<•*** נפשי
בנין

אמנם ,נראה שלא כל רבותינו הלכו במהלך הזה ,ולומדים שחיוב התורה לאהוב
רעהו כאהבת עצמו הוא גם ב״קום עשה" ,וכן כותב הרמב״ם בהלכות אבל" :מצות
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דבינו יונה ,על מעלת "חבר טוב" ,כותב" :שידבק אל דרך הישר הזה ,והוא נקל

עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות

לעשותו ולהיות חבר טוב לאיש אחד לאשר לבו חפץ ולהרגיל עצמו שתהא רוח

האורחים ולהתעסק בכל צרכי הקבורה ...ו אלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם
שיעוד .אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם ,הרי הן בכלל ׳ואהבת לרעך כמוך׳"...

אחרת נוחה הימנו ,וכן יבוא באהבה עם כל הבריות" (פירוש דכינו יוגה אבות ב ,ט) .ומתוך
דבריו המתוקים מדבש עולה לנו דרך חדשה לקנות אהבת רעים ,והיא שירגיל עצמו

(הלכות אגל ,יד ,א).

באהבת רעהו הקרוב [ואפשר שאף בני ביתו וקרוביו] ומתוך אהבה זו יגיע לאהוב את
כולם.

נמצא שפרטיה של מידה נפלאה זו רבים הם עד אין מספר ,הן בקיום מעשה והן
במניעת המעשה ,לרצות בטובת חברו בגוף ,בנפש ,בחכמה ,בכבוד ובממון בדיוק
כמו שהיה חפץ בטובת עצמו .והאדם המתבונן יראה שבחיי היום יום יש הזדמנויות

ישנה עוד נקודה חשובה שראוי לאדם שישתדל בקיומה אם חפץ הוא שאהבת
הבריות תפעם בלבו ,והיא שיבחר לו חברת אנשים המטיבים לזולתם ויתחבר עם בני

לקיים חיוב זה על כל צעד ושעל שיפנה בו האדם.

אדם בעלי מידות טובות ועל ידי כך ילמד ממעשיהם וירצה גם הוא לתקן אח לבו

מבדרכי קנייתאהבת רעים

ומעשיו" :דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו
ונוהג כאנשי מדינתו .לפיכך ,צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים
כדי שילמוד ממעשיהם  ,ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד

כותב ה״אורחות צדיקים" שער האהבה" :ובאיזה דרך יגיע האדם לאהבת כל

ממעשיהם"...

אדם? אשכילך ואורך :הדרך הוא ,שיעזור בנפשו ובממונו כפי יכולתו .העזר בנפשו
הוא ,שישרת לכל אדם ,הן עני הן עשיר ,ויטרח עבורם .העזר בממונו הוא ,שילווה

ג כבאור משסידיה וההרחקה מהם

לעשיר בעת הצטרכו למעות ,וכן לעני ילווה בשעת דחקו ...ויהא ותרן בשלו ...לעולם
:

יהיה חפץ שחברו ייהנה ממנו ,ואל ישתדל הוא ליהנות מחברו ,וי היו דבריו בנחת
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הנה ,נראה שהמפסיד הראשון של מידה זו הוא ללא ספק חסרון ההתבוננות על

י :י מה שצריך הזולת ,כי טבע האדם כידוע לדאות דק את רצון עצמו .על כן צריך האדם

עם בני אדם .ביישהו אדם  -אל יביישהו ,הטעהו  -אל יטעהו; יסבול על צ ווארו עול
העולם .והוא אל יכביד עליהם ...וינחם כל אדם מעצבו ומדאגתו" .ולעולם ישתדל

(וסב״ם ,הלכות דעות פ״ו ה״א).

>

לייחד לעצמו זמן קצר ביום שבו הוא מתבונן על אדם אחד קרוב אליו וידאה מה
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מחולב

צרכיו ובמה הוא י כול לספק לו אח מילואם או להימנע מלצער אותר .עם הזמן יגדיל
את כמות האנשים וירגיל עצמו לראות ללבו של חברו.
"התורה אמרה ׳ואהבת לרעך כמ וך ,וכל שיש בו מידת האכזריות מאוד רחוק
מזה" (אורחות *ריקים,שער האמתות) .הנה ,חסרון במידת הרחמנות וממילא ריבוי מידת
האכזריות הינם מפסידים נוספים עיקריים למידת האהבה .שכן מי שהאכזריות מקננת
בלבו יתקשה מאד לעורר את לבו להרגיש בצרת חברו" .רחמנות היא נטיה להיות
קשור להזולת ולהיכנס למצבו :רכות הלב המתפעל מסבל הזולת ומתחשב אתו" (*לי
שור שער ג פרק רביעי) .כיצד יעורר מידת הרחמים בלבו? על ידי שירגיל עצמו להתפעל

 היתכן להגיע למדרגה כזו שכל כך אוהב אדם מישראל? הנה פשוט הדבר שמצינוכן ב גדולי ישראל לאורך כל הדורות ,ועל האדם ל התפלל על כך ולהשתדל בכך,
והקדוש ברוך הוא יסייע בידו .וכבר הרי הרווחנו רווח עצום אם הצלחנו לצמצם
ענין השנאה המחריב כל חלקה טובה ,וכבר קרבנו הגאולה ובנין בית המקדש שיבנה
...........

במהרה בימינו אמן ואמן !

ס <> ס

ממצב זולתו ולא יאטום לבו לצרותיו .למשל :כשאברך יושב בכולל ומגיע לידו עלון
המתאר עוד מקרה מזעזע של נשים הזקוקים לצדקה ,גם אם אין לו כעת מעות לחת,
לא יפטור עצמו בלא כלום ,יאמר מזמור תהילים או פסוק להצלחת היהודים השרויים
בצרה .על ידי מעשים קטנים כאלה יזכה שיפתח לבו ,בעזרת השם.
וכך הוא לשונו הזהב של חזון אי״ש" :חסר לך הרגש של השתתפות בצער זולתך.
והעצה לזה  -ההשתדלות להטיבו ולהצילו מצער  -והמעשה פועלת על הלב ,וכן
להתפלל על צרת זולתו אף שאין הדברים יוצאים מן הלב( "...באגרת קכ״ג)
אחר שהשכיל לראות בצרת חברו ורוצה בטובתו ,עדיין ישנו מפסיד חשוב וגדול
המונע מהאדם לפעול לטובת חברו ,הוא מידת העצלות ,שחש איבריו כבדים מלקום
ולעשות רצון בוראו .ואיך יתגבר על מידה רעה זו ,הנה נושא זה כבר נתבאר באריכות
בספר "מסילת ישרים" על מידת הזריזות .אמנם ,ראיתי להוסיף עצה טובה ומעשית
משל עצמי ,דהנה נראה שאחד הדברים המועילים ביותר מול עפר החומריות של
העצלות ,הוא לייקר ולרומם העניין שחפצים לקנותו או לעשותו ,על ידי עיון במאמרי
חז״ל על הנושא וחקירתו בצורה מעמיקה וממצה ,ועל ידי כך בונה לעצמו רצון עז
לקיים את הדבר וממילא יזדרז לעשותו ,בעזרת השם.

סיכום
שומה עלינו ,בני תורה החפצים באמת בקרבת ה׳ ושלמות הדעת ,להתבונן על
גודל נוראות החיוב שחייבה אותנו התורה הקדושה לדרוש בטובת חברינו ולאהוב
אותם כנפשנו ממש" .על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו :׳ואהבת לרעך
כמוך׳ ,כמוך בלי שום הפרש ,כמוך בלי חילוקים ,בלי תחבולות ומזימות ,כמוך
ממש" (מסילת ישרים ,פרק יא) .אין זה כי אם בסוד הדבר שכל נשמות ישראל מאוחדות
הן בשורשן .ובאמת ,ישאל האדם העובד ,הרוצה להתעלות במעלות האהבה והיראה
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צרכיו ובמה הוא י כול לספק לו אח מילואם או להימנע מלצער אותר .עם הזמן יגדיל
את כמות האנשים וירגיל עצמו לראות ללבו של חברו.
"התורה אמרה ׳ואהבת לרעך כמ וך ,וכל שיש בו מידת האכזריות מאוד רחוק
מזה" (אורחות *ריקים,שער האמתות) .הנה ,חסרון במידת הרחמנות וממילא ריבוי מידת
האכזריות הינם מפסידים נוספים עיקריים למידת האהבה .שכן מי שהאכזריות מקננת
בלבו יתקשה מאד לעורר את לבו להרגיש בצרת חברו" .רחמנות היא נטיה להיות
קשור להזולת ולהיכנס למצבו :רכות הלב המתפעל מסבל הזולת ומתחשב אתו" (*לי
שור שער ג פרק רביעי) .כיצד יעורר מידת הרחמים בלבו? על ידי שירגיל עצמו להתפעל

 היתכן להגיע למדרגה כזו שכל כך אוהב אדם מישראל? הנה פשוט הדבר שמצינוכן ב גדולי ישראל לאורך כל הדורות ,ועל האדם ל התפלל על כך ולהשתדל בכך,
והקדוש ברוך הוא יסייע בידו .וכבר הרי הרווחנו רווח עצום אם הצלחנו לצמצם
ענין השנאה המחריב כל חלקה טובה ,וכבר קרבנו הגאולה ובנין בית המקדש שיבנה
...........

במהרה בימינו אמן ואמן !

ס <> ס

ממצב זולתו ולא יאטום לבו לצרותיו .למשל :כשאברך יושב בכולל ומגיע לידו עלון
המתאר עוד מקרה מזעזע של נשים הזקוקים לצדקה ,גם אם אין לו כעת מעות לחת,
לא יפטור עצמו בלא כלום ,יאמר מזמור תהילים או פסוק להצלחת היהודים השרויים
בצרה .על ידי מעשים קטנים כאלה יזכה שיפתח לבו ,בעזרת השם.
וכך הוא לשונו הזהב של חזון אי״ש" :חסר לך הרגש של השתתפות בצער זולתך.
והעצה לזה  -ההשתדלות להטיבו ולהצילו מצער  -והמעשה פועלת על הלב ,וכן
להתפלל על צרת זולתו אף שאין הדברים יוצאים מן הלב( "...באגרת קכ״ג)
אחר שהשכיל לראות בצרת חברו ורוצה בטובתו ,עדיין ישנו מפסיד חשוב וגדול
המונע מהאדם לפעול לטובת חברו ,הוא מידת העצלות ,שחש איבריו כבדים מלקום
ולעשות רצון בוראו .ואיך יתגבר על מידה רעה זו ,הנה נושא זה כבר נתבאר באריכות
בספר "מסילת ישרים" על מידת הזריזות .אמנם ,ראיתי להוסיף עצה טובה ומעשית
משל עצמי ,דהנה נראה שאחד הדברים המועילים ביותר מול עפר החומריות של
העצלות ,הוא לייקר ולרומם העניין שחפצים לקנותו או לעשותו ,על ידי עיון במאמרי
חז״ל על הנושא וחקירתו בצורה מעמיקה וממצה ,ועל ידי כך בונה לעצמו רצון עז
לקיים את הדבר וממילא יזדרז לעשותו ,בעזרת השם.

סיכום
שומה עלינו ,בני תורה החפצים באמת בקרבת ה׳ ושלמות הדעת ,להתבונן על
גודל נוראות החיוב שחייבה אותנו התורה הקדושה לדרוש בטובת חברינו ולאהוב
אותם כנפשנו ממש" .על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו :׳ואהבת לרעך
כמוך׳ ,כמוך בלי שום הפרש ,כמוך בלי חילוקים ,בלי תחבולות ומזימות ,כמוך
ממש" (מסילת ישרים ,פרק יא) .אין זה כי אם בסוד הדבר שכל נשמות ישראל מאוחדות
הן בשורשן .ובאמת ,ישאל האדם העובד ,הרוצה להתעלות במעלות האהבה והיראה
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ב .׳חתלכת כדרכיו׳ ,בדרבי מידותיו או כדרכיהנהגותיו?
ולכאורה קשה דאיתא להדיא בגמ׳ בסוטה ,דביקור חולים וניחום אבלים נפקא
ממצוות והלכת בדרכיו .דאמרו שם בגט׳" :מאי דכתיב אחרי ה׳ אלוקיכם תלכו וכי

הלכת בדרכיו ואהבתלרעך

אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה ,והלא כבד נאמר כי ה׳ אלוקיך אש אוכלה הוא,
א ^ להלך אחר מדותיו של הקב״ה מה הוא מלביש ערומים וכו׳ אף אתה תהא מלביש
ערומים ,הקב״ה ביקר חולים וכו׳ אף אתה בקד חולים" (סוטה יד) .ובן כחוב שם לעניין
נחום אבלים וקבורת המת .וק״ק על הרמב״ם דכתב דוברים אלו כלולים במצוות
ואהבת לרעיך כמוך ולא במצוות והלכת בדרכיו.

א .מצוות ׳ואהבת לרעך׳ לעומת מצוות ׳והלכת בדרכיו ,

אמנם בגט׳ בשבת דף קל״ג :מובא העניין להיות דומה לקב״ה במידותיו ,כלשון
כתב הרמב״ם הל׳ דעות" :מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו

הרמב״ם ,מה הוא רחום וחנון אף אתה רחום וחנון .אכלשם בגמרא למדוהו מדכתיב

שנא׳ "ואהבת לרעך כמוך" לפיכך עריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו שהוא

׳ואנוהר ,ולא משום מצוות והלכת בדרכיו כסי שהרמב״ם כתבו ,ומהגמרא בסוטה
הנ״ל לכאורה נראה דמה דילפינן והלכת בדרכיו אינו כלפי מידותיו אלא בפועל

חס על ממון עעמו ורועה בכבוד עצמו" (דעות ו ,ג> .והרחיב הדמב״ם בפרטי המעשים
היוצאים מחובת מעווה זו ,וכתב בהלכות אבל" :מעות עשה של דבריהם לבקר חולים

לקיים חסדים עם הבריות.

ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס את הכלה וללוות האורחים ולעסוק בבל ערכי

והמתבונן יראה דיש כאן שני ענינים נפרדים .הגט׳ בסוטה דנה בעשיית המעשים
בפועל ,והדמב״ם במצות והלכת בדרכיו לא מדבר כלל על המעשים אלא על המידה
עצמה שיהיה האדם בטבעו רחום וחנון .ובאמת נראה כי נחלקו הבבלי והספרי

הקבורה ,וכן לשמח החתן והכלה ולסעדם בכל ערכיהם ו אלו הן גמילות חסדים
שבגופו שאין להם שעור .אע״פ שכל מצוות אלו מדבריהם .הרי הן בכלל ואהבת
לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אותן אתה לאחיך

בגדר המצוה של ׳והלכת בדרכיו׳ .בגט׳ בסוטה מבואר שחובת ׳והלכת בדרכיו׳ הוא
להידמות לקב״ה בעשיית מעשים טובים ,כגון בקור חולים ניחום אבלים וכו׳ ,אך
לעומת זאת בספרי איתא" :ללכת בכל דרכיו ,אלו דרכי הקב״ה ,שנאמר ה׳ ה׳ קל

בתודה ובמצוות"( .הלכו" אבל ד ,א)

לעומת זאת ,כתב הרמב״ם את מצות ׳והלכת בדרכיו׳ כמצווה בפני עצמה וכתב

רחום וחנון וכו׳ ו כי היאך אפשר לו לאדם שיקרא בשמו של הקב״ה ,אלא מה המקום
נקרא רחום וחנון ,אף אחה הוי רחום וחנון ועשה מתנת חנם לכל .מה הקב״ה נקרא

וז״ל" :למדו בפירוש מצווה זו מה הוא נקרא חנון אף אתה חנון מה הוא נקרא רחום
אף אתה רחום" (דעותא ,ח) .וכן בספר המצוות הרמב״ם מונה את שני הרבדים כשני

צדיק וכו׳" (שרשת עקב סיסקא מ-ט).

מצוות .ומחד כתב" :היא ש צוונו להדמות בו יתעלה לפי יכלתנו והוא אמרו "והלכת
בדרכיו" וכבר כפל צ ווי זה ,ואמר "ללכת בכל דרכיו" .ובא בפרוש זה ,מה הקב״ה

הדי דלפי הספרי מצות והלכת בדרכיו עניינה הוא להדמות לקב״ה בעצם המידות
ולא בעשיית מעשים .וא״כ מיושבת שי׳ הרמב״ם שהוא לומד במצוות והלכת בדרכיו

בפעולות הטובות והמרות החשובות שיתואר בהם האל יתעלה על צד המשל ,יתעלה

כמו הספח .ובאמת בדמב״ם בספר המצוות כתב במפורש שמקורו בספח.

נקרא דחום אף אתה רחום מה הקב״ה נקרא חנון אף אתה חנון ו כו׳ שענינו להדמות
על הכל עילוי רב (ט״ע ח> .ומאידך כתב במצווה אחרת בפני עצמה את מצוות האהבה

ב מצוות והלכת כדרכיוהוא לעשות מעשים הנובעיםממידותטובות.

לישראל" :היא שצונו לאהוב קצותנו את קצותנו כמו שנאהב עצמנו ושתהיה חמלתי
ואהבתי לאחי כחמלתי ואהבתי לעצמי וכו׳ והוא אמרו יתעלה ,ואהבת לרעך כמוך"
 :ל (מ״ע יס .ובדומה כתב הרמב״ם בשורשים ,שביקור חולים ונחום אבלים וקבורת מתים ,

ו אולי אפשר לבאר בדעת הספח (כפי שלמדה הדמב״ם) ,כי חלוקה מצות ואהבת לרעך
,,

ממצות והלכת בדרכיו .מצות ואהבת לרעך עניינה שיתנהגוהבחות אחדלחברובצודה
נאותה ,ו יהיו יישובם אחד עם חברו בצורה נכונה וטובה ,לא יגנבו אחד מחברו ,לא
יצערו אחד את חברו .יעזרו אחד לשני ככל דבר .וי חיו באהבה ואחוה ושלום ורעות.

ה אינם נמנים במניין המצוות כמצוה בפני עצמה משום שבל הפעולות האלו והדומים .
:

;.
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ב .׳חתלכת כדרכיו׳ ,בדרבי מידותיו או כדרכיהנהגותיו?
ולכאורה קשה דאיתא להדיא בגמ׳ בסוטה ,דביקור חולים וניחום אבלים נפקא
ממצוות והלכת בדרכיו .דאמרו שם בגט׳" :מאי דכתיב אחרי ה׳ אלוקיכם תלכו וכי

הלכת בדרכיו ואהבתלרעך

אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה ,והלא כבד נאמר כי ה׳ אלוקיך אש אוכלה הוא,
א ^ להלך אחר מדותיו של הקב״ה מה הוא מלביש ערומים וכו׳ אף אתה תהא מלביש
ערומים ,הקב״ה ביקר חולים וכו׳ אף אתה בקד חולים" (סוטה יד) .ובן כחוב שם לעניין
נחום אבלים וקבורת המת .וק״ק על הרמב״ם דכתב דוברים אלו כלולים במצוות
ואהבת לרעיך כמוך ולא במצוות והלכת בדרכיו.

א .מצוות ׳ואהבת לרעך׳ לעומת מצוות ׳והלכת בדרכיו ,

אמנם בגט׳ בשבת דף קל״ג :מובא העניין להיות דומה לקב״ה במידותיו ,כלשון
כתב הרמב״ם הל׳ דעות" :מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו

הרמב״ם ,מה הוא רחום וחנון אף אתה רחום וחנון .אכלשם בגמרא למדוהו מדכתיב

שנא׳ "ואהבת לרעך כמוך" לפיכך עריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו שהוא

׳ואנוהר ,ולא משום מצוות והלכת בדרכיו כסי שהרמב״ם כתבו ,ומהגמרא בסוטה
הנ״ל לכאורה נראה דמה דילפינן והלכת בדרכיו אינו כלפי מידותיו אלא בפועל

חס על ממון עעמו ורועה בכבוד עצמו" (דעות ו ,ג> .והרחיב הדמב״ם בפרטי המעשים
היוצאים מחובת מעווה זו ,וכתב בהלכות אבל" :מעות עשה של דבריהם לבקר חולים

לקיים חסדים עם הבריות.

ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס את הכלה וללוות האורחים ולעסוק בבל ערכי

והמתבונן יראה דיש כאן שני ענינים נפרדים .הגט׳ בסוטה דנה בעשיית המעשים
בפועל ,והדמב״ם במצות והלכת בדרכיו לא מדבר כלל על המעשים אלא על המידה
עצמה שיהיה האדם בטבעו רחום וחנון .ובאמת נראה כי נחלקו הבבלי והספרי

הקבורה ,וכן לשמח החתן והכלה ולסעדם בכל ערכיהם ו אלו הן גמילות חסדים
שבגופו שאין להם שעור .אע״פ שכל מצוות אלו מדבריהם .הרי הן בכלל ואהבת
לרעך כמוך ,כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אותן אתה לאחיך

בגדר המצוה של ׳והלכת בדרכיו׳ .בגט׳ בסוטה מבואר שחובת ׳והלכת בדרכיו׳ הוא
להידמות לקב״ה בעשיית מעשים טובים ,כגון בקור חולים ניחום אבלים וכו׳ ,אך
לעומת זאת בספרי איתא" :ללכת בכל דרכיו ,אלו דרכי הקב״ה ,שנאמר ה׳ ה׳ קל

בתודה ובמצוות"( .הלכו" אבל ד ,א)

לעומת זאת ,כתב הרמב״ם את מצות ׳והלכת בדרכיו׳ כמצווה בפני עצמה וכתב

רחום וחנון וכו׳ ו כי היאך אפשר לו לאדם שיקרא בשמו של הקב״ה ,אלא מה המקום
נקרא רחום וחנון ,אף אחה הוי רחום וחנון ועשה מתנת חנם לכל .מה הקב״ה נקרא

וז״ל" :למדו בפירוש מצווה זו מה הוא נקרא חנון אף אתה חנון מה הוא נקרא רחום
אף אתה רחום" (דעותא ,ח) .וכן בספר המצוות הרמב״ם מונה את שני הרבדים כשני

צדיק וכו׳" (שרשת עקב סיסקא מ-ט).

מצוות .ומחד כתב" :היא ש צוונו להדמות בו יתעלה לפי יכלתנו והוא אמרו "והלכת
בדרכיו" וכבר כפל צ ווי זה ,ואמר "ללכת בכל דרכיו" .ובא בפרוש זה ,מה הקב״ה

הדי דלפי הספרי מצות והלכת בדרכיו עניינה הוא להדמות לקב״ה בעצם המידות
ולא בעשיית מעשים .וא״כ מיושבת שי׳ הרמב״ם שהוא לומד במצוות והלכת בדרכיו

בפעולות הטובות והמרות החשובות שיתואר בהם האל יתעלה על צד המשל ,יתעלה

כמו הספח .ובאמת בדמב״ם בספר המצוות כתב במפורש שמקורו בספח.

נקרא דחום אף אתה רחום מה הקב״ה נקרא חנון אף אתה חנון ו כו׳ שענינו להדמות
על הכל עילוי רב (ט״ע ח> .ומאידך כתב במצווה אחרת בפני עצמה את מצוות האהבה

ב מצוות והלכת כדרכיוהוא לעשות מעשים הנובעיםממידותטובות.

לישראל" :היא שצונו לאהוב קצותנו את קצותנו כמו שנאהב עצמנו ושתהיה חמלתי
ואהבתי לאחי כחמלתי ואהבתי לעצמי וכו׳ והוא אמרו יתעלה ,ואהבת לרעך כמוך"
 :ל (מ״ע יס .ובדומה כתב הרמב״ם בשורשים ,שביקור חולים ונחום אבלים וקבורת מתים ,

ו אולי אפשר לבאר בדעת הספח (כפי שלמדה הדמב״ם) ,כי חלוקה מצות ואהבת לרעך
,,

ממצות והלכת בדרכיו .מצות ואהבת לרעך עניינה שיתנהגוהבחות אחדלחברובצודה
נאותה ,ו יהיו יישובם אחד עם חברו בצורה נכונה וטובה ,לא יגנבו אחד מחברו ,לא
יצערו אחד את חברו .יעזרו אחד לשני ככל דבר .וי חיו באהבה ואחוה ושלום ורעות.

ה אינם נמנים במניין המצוות כמצוה בפני עצמה משום שבל הפעולות האלו והדומים .
:

;.

 7להם נכנסות תחת מצוה אחת והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעךיכמוך (שורששנק: .
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ועניין זה בודאי תלוי בעשיית המעשים בפועל .וגם אם באמה בעצם טבעם הם לא

ובאמת הרי ןה מוכרח כבר מלשון הפסוק ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ,שבזה משמע לא

יהיו רחמנים ובעלי חסד אבל בפועל יתגברו על עצמם ולמעשה יטיבו וירחמו אחד

רק להתנהג כאוהב אלא לאהוב ממש .וכך גם משמע בלשון הרמב״ם בהלכות דעות:
"מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל שנא׳ ואהבת ונו׳" .ובהמשך כתב:

שעשיית המעשים טובים בפועל קשור ונכלל במצות ואהבת לרעך כמוך.

"לפיכך צריך לספר בשבחו וכד" (הלכותרעדת ו,גדהרי דעצם המצוה היא האהבה עצמה

לחברו .גם בזה התקיים העניין הזה ויהיה יישובם בטובה ובנחת .ולכן הרמב״ם לומד

ומחמת אהבה זו עליון לספר בשבחו.

אבל מצות והלכת בדרכיו ,עניינה שהאדם נברא בצלם אלוקים והוא חלק אלוק
ממעל ,ועבודתו בעולמו להתגבר על תאוות גופו ולהתדמות לבוראו בכל יכלתו ובזה

ה.טעם החיוב לאהבתהלב לרעהו

הוא משלים את נפשו ,ועניין זה מתקיים רק אם הפך את מדותיו שיהיה רחום וחנון
בעצם טבעו שאז נפשו בטבעה מרחמת וחנונה .ובזה הוא מתדמה לבוראו ,ואם בעצם

וצריך להבין מהו טעם המצווה באהבה עצמה .ואפשר שלא שייך כלל התנהגות

טבעו אין הוא רחום וחנון אלא מתגבר על עצמו וגומל חסדים ודאי מקיים בזה את

בצורה נכונה וטובה באמת אם לא תהיה אהבה אמיתית בין אדם לחברו.

המצוה והעניין של ואהבת לרעך כמוך אבל את העניין להתדמות לבוראו לא קיים

ונראה לומר עוד בטעם חיוב אהבת הלב והוא כדי להגיע לאחדות בישראל.

משום שנפשו בעצם טבעה אינה מרחמת ואינה מתחסדת.
ולמעשה בנושא זה של אהבת רעים ותיקק המדות יש שתי מצווח ושני ענינים:

ואחדות קיימת רק כאשר באמת אוהבים האחד את חברו .ובחשיבות עניין אחדות
ישראל כבר מובא במדרש בבראשית על דור המבול ודור הפלגה" :וכי איזו קשה של

מצוות ואהבת לרעך כמוך שעניינה אהבת הבריות שיתנהגו אחד לחברו בצורה ראויה
וטובה .מצוות והלכת בדרכיו שתהיה נפשו של אדם מושלמת בכל עניינה ותדמה

דור המבול או של דור הפלגה ,אלו לא פשטו יד בעיקר ,ואלו פשטו יד בעיקר להלחם
בו ,ואלו נשטפו ואלו לא אבדו מן העולם ,אלא שדור המבול היוגזלנים והיתה מריבה

לבוראה שבראה.

ביניהם לכך נאבדו ,ו אילו אלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם שנאמר שפה אחת

ד .גם במצוות־ואהבתלרעך׳ צריך אהבתהלב
ובחינוך כתב וז״ל" :לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש כלומר שנחמול על
ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו שנאמר ואהבת לרעך כמוך וכו׳
שורש המצוה ידוע כי כמו שיעשה הוא בחברו כך יעשה חברו בו ובזה יהיה שלום
בין הבריות" (פזנוד,רי״ט> .ולכאורה לפי טעם זה העיקר הוא בהתנהגות בפועל בין אדם
לחברו שאם כולם יטיבו וידאגו אחד לחברו יהיה שלום בין הבריות אבל אין עניין
שתהיה אהבה אמיתית בין אדם לחברו.
אמנם בחז״ל נראה כי יש עניין גם באהבה עצמה .בתנא דבי אליהו כתוב" :כך

"”

ודברים אחדים ,למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום" <רש״י □ראשית יא,ט) .דהיינו
שאהבה וריעות של ישראל היא סיבה וזכות שיתקיימו ו יחיו אפי׳ אם חוטאים הרבה,
וברש״י עה״פ ויחן שם ישראל נגד ההר כתב :׳כאיש אחד בלב אחד׳ (דש״י ,שמית יט.0 ,

ומפורסם מה שאומרים בזה ,שאחדות ישראל היא תנאי לקבלת התורה.

ו .אחדות ישראלגורם להתאחדות עם הקכ״הולהשראתהשמנה
ואחדותישראל היא גם דבר שמקשר אתישראל לאביהםשבשמים ומביא להשראת
השכינה ,כמובא ברש״י עה״פ ויהי בישורון מלך ,בהתאסף ראשי ישראל בהתאספם
יחד באגודה אחת ושלום ביניהם הוא מלכם ולא כשיש מחלוקת ביניהם <רש״י דברים

אמר להם הקב״ה לישראל בני אהובי וכד ומה אני מבקש מעם אלא שתהיו אוהבים

ל,1ה) .ובמסילת ישרים <םוף סרק י״ט> ,כתב שאין הקב״ה אוהב אלא למי שאוהב את

זה את זה ומכבדים זה את זה וכד " (תדא״ר כ״ו> ומפורש בזה שלא מספיק שיתנהגו

ישראל וכל מה שהאדם מגדיל אהבתו לישראל גם הקב״ה מגדל עליו .וא״כ יוצא

בצורה טובה אחד לחברו ויהיה שלום בין הבריות כדברי החינוך ,אלא יש גם עניין
בעצם האהבה שיהיו כל ישראל אוהבים זה את זה אהבה אמיתית .וכן מוכח מדברי

שכשישראל אוהבים אחד את חברו ,זה גורם גם אהבת הקב״ה לישראל ,שהרי מי
שאוהב את ישראל הקב״ה אוהב אותו.

הגמ׳ ביומא <דףט׳־> ,על מקדש שני שהיו עוסקים בגמילות חסדים וחרב מפני שהיה

ובירושלמי נדרים <פ״ט ה״ד> מביא עה״ס ואהבת לרעך כמוך ,משל למי שמחתך
בשר בסכין והבה הסכין על ידו שאם תעלה על דעתך לחזור ולהכות את היד שהכתה
בסכין על ידו האחרת ולנקום נקמת היד שהוכתה .ולהנ״ל מבוארהדבר טובא ,דעומק

בו שנאת חינם דהיינו אע״פ שבפועל התנהגו בגמילות חסדים נחרב בית המקדש
משום שלא היחה אהבה אמיתית בין הבריות.
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ועניין זה בודאי תלוי בעשיית המעשים בפועל .וגם אם באמה בעצם טבעם הם לא

ובאמת הרי ןה מוכרח כבר מלשון הפסוק ׳ואהבת לרעך כמוך׳ ,שבזה משמע לא

יהיו רחמנים ובעלי חסד אבל בפועל יתגברו על עצמם ולמעשה יטיבו וירחמו אחד

רק להתנהג כאוהב אלא לאהוב ממש .וכך גם משמע בלשון הרמב״ם בהלכות דעות:
"מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל שנא׳ ואהבת ונו׳" .ובהמשך כתב:

שעשיית המעשים טובים בפועל קשור ונכלל במצות ואהבת לרעך כמוך.

"לפיכך צריך לספר בשבחו וכד" (הלכותרעדת ו,גדהרי דעצם המצוה היא האהבה עצמה

לחברו .גם בזה התקיים העניין הזה ויהיה יישובם בטובה ובנחת .ולכן הרמב״ם לומד

ומחמת אהבה זו עליון לספר בשבחו.

אבל מצות והלכת בדרכיו ,עניינה שהאדם נברא בצלם אלוקים והוא חלק אלוק
ממעל ,ועבודתו בעולמו להתגבר על תאוות גופו ולהתדמות לבוראו בכל יכלתו ובזה

ה.טעם החיוב לאהבתהלב לרעהו

הוא משלים את נפשו ,ועניין זה מתקיים רק אם הפך את מדותיו שיהיה רחום וחנון
בעצם טבעו שאז נפשו בטבעה מרחמת וחנונה .ובזה הוא מתדמה לבוראו ,ואם בעצם

וצריך להבין מהו טעם המצווה באהבה עצמה .ואפשר שלא שייך כלל התנהגות

טבעו אין הוא רחום וחנון אלא מתגבר על עצמו וגומל חסדים ודאי מקיים בזה את

בצורה נכונה וטובה באמת אם לא תהיה אהבה אמיתית בין אדם לחברו.

המצוה והעניין של ואהבת לרעך כמוך אבל את העניין להתדמות לבוראו לא קיים

ונראה לומר עוד בטעם חיוב אהבת הלב והוא כדי להגיע לאחדות בישראל.

משום שנפשו בעצם טבעה אינה מרחמת ואינה מתחסדת.
ולמעשה בנושא זה של אהבת רעים ותיקק המדות יש שתי מצווח ושני ענינים:

ואחדות קיימת רק כאשר באמת אוהבים האחד את חברו .ובחשיבות עניין אחדות
ישראל כבר מובא במדרש בבראשית על דור המבול ודור הפלגה" :וכי איזו קשה של

מצוות ואהבת לרעך כמוך שעניינה אהבת הבריות שיתנהגו אחד לחברו בצורה ראויה
וטובה .מצוות והלכת בדרכיו שתהיה נפשו של אדם מושלמת בכל עניינה ותדמה

דור המבול או של דור הפלגה ,אלו לא פשטו יד בעיקר ,ואלו פשטו יד בעיקר להלחם
בו ,ואלו נשטפו ואלו לא אבדו מן העולם ,אלא שדור המבול היוגזלנים והיתה מריבה

לבוראה שבראה.

ביניהם לכך נאבדו ,ו אילו אלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם שנאמר שפה אחת

ד .גם במצוות־ואהבתלרעך׳ צריך אהבתהלב
ובחינוך כתב וז״ל" :לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש כלומר שנחמול על
ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו שנאמר ואהבת לרעך כמוך וכו׳
שורש המצוה ידוע כי כמו שיעשה הוא בחברו כך יעשה חברו בו ובזה יהיה שלום
בין הבריות" (פזנוד,רי״ט> .ולכאורה לפי טעם זה העיקר הוא בהתנהגות בפועל בין אדם
לחברו שאם כולם יטיבו וידאגו אחד לחברו יהיה שלום בין הבריות אבל אין עניין
שתהיה אהבה אמיתית בין אדם לחברו.
אמנם בחז״ל נראה כי יש עניין גם באהבה עצמה .בתנא דבי אליהו כתוב" :כך

"”

ודברים אחדים ,למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום" <רש״י □ראשית יא,ט) .דהיינו
שאהבה וריעות של ישראל היא סיבה וזכות שיתקיימו ו יחיו אפי׳ אם חוטאים הרבה,
וברש״י עה״פ ויחן שם ישראל נגד ההר כתב :׳כאיש אחד בלב אחד׳ (דש״י ,שמית יט.0 ,

ומפורסם מה שאומרים בזה ,שאחדות ישראל היא תנאי לקבלת התורה.

ו .אחדות ישראלגורם להתאחדות עם הקכ״הולהשראתהשמנה
ואחדותישראל היא גם דבר שמקשר אתישראל לאביהםשבשמים ומביא להשראת
השכינה ,כמובא ברש״י עה״פ ויהי בישורון מלך ,בהתאסף ראשי ישראל בהתאספם
יחד באגודה אחת ושלום ביניהם הוא מלכם ולא כשיש מחלוקת ביניהם <רש״י דברים

אמר להם הקב״ה לישראל בני אהובי וכד ומה אני מבקש מעם אלא שתהיו אוהבים

ל,1ה) .ובמסילת ישרים <םוף סרק י״ט> ,כתב שאין הקב״ה אוהב אלא למי שאוהב את

זה את זה ומכבדים זה את זה וכד " (תדא״ר כ״ו> ומפורש בזה שלא מספיק שיתנהגו

ישראל וכל מה שהאדם מגדיל אהבתו לישראל גם הקב״ה מגדל עליו .וא״כ יוצא

בצורה טובה אחד לחברו ויהיה שלום בין הבריות כדברי החינוך ,אלא יש גם עניין
בעצם האהבה שיהיו כל ישראל אוהבים זה את זה אהבה אמיתית .וכן מוכח מדברי

שכשישראל אוהבים אחד את חברו ,זה גורם גם אהבת הקב״ה לישראל ,שהרי מי
שאוהב את ישראל הקב״ה אוהב אותו.

הגמ׳ ביומא <דףט׳־> ,על מקדש שני שהיו עוסקים בגמילות חסדים וחרב מפני שהיה

ובירושלמי נדרים <פ״ט ה״ד> מביא עה״ס ואהבת לרעך כמוך ,משל למי שמחתך
בשר בסכין והבה הסכין על ידו שאם תעלה על דעתך לחזור ולהכות את היד שהכתה
בסכין על ידו האחרת ולנקום נקמת היד שהוכתה .ולהנ״ל מבוארהדבר טובא ,דעומק

בו שנאת חינם דהיינו אע״פ שבפועל התנהגו בגמילות חסדים נחרב בית המקדש
משום שלא היחה אהבה אמיתית בין הבריות.
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העניין של וא הבת לרעך כ מוך הוא שתהיה אח דות ג מורה בי שראל ,ויב ואו לה בנה

הרע כי אחדי ה פעו לות י משכו הל בבות" (פגיה טס .הי סוד המחודש בזה בדברי ה חינוך

פ שוטה שאם אחד גורם רע לח ברו הוי ממש כמו גורם רעה לע צמו.

הוא ש המח שבה של האדם מו שפעת מ המעשים שהוא עושה בפ ועל ,ו בפש טות היה
מקום ל ומד לה יפך ש המח שבה קו בעת ומ שפיעה על המעשים .שאדם ח ושב מ חש בות

ובס יכוםי הד ברים נראה דב של מות תיקון המי דות וענינים שבין אדם לח ברו יש

כל שהם וא ח״כ הוא מח ליט את המעשים אשד יעשה .והחינוך מ חדש לא כך ,אלא

 32ה ענינים :שיהיה שלום בין הב ריות ובזה יהיה ישובם בטו בה כד ברי החי נוך.
שתהיה אח דות אמיתית בישראל שזה עניין ח שוב מ כמה סי בות ,וב עיקר שזה מביא

כשאדם עושה מעשים בפו על זה משפיע על הילך מח שבתו.
ו כבר מ צאנו יסוד זה בר מב״ם  :ו כיצד ירגיל האדם אח עצמו ב דעות אלו עד שי קבעו

ה שראת השכינה וא הבת ה׳ לי שראל .ג .לל כת ב דרכי ה׳ ובזה ישלים ה אדם את נ שמתו
ל התד מות לי וצרו ש בראו.

 בו ,יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הד עות ה אמצעיות ויחזור בהן תמידעד שיהיו מ עשיהן קלים עליו ולא יהיה בהם טורח ויקבעו

ז.דרכיקנייתה

הד עות ב נפשו( .חל׳חנית א,

 0ומב ואר לנו כאן עוד יסוד שהמעשים שהאדם עושה בפועל משפיעים על מ חש בתו
ועל נ פשו וא חר ה רגל ה רבה ב מעשים בפ ועל יעשה הדבר קנין בנ פשו.

המ שגיח ה גרא״א דסלר ז צ״ל כו תב" :הורגלנו לח שוב את הנ תינה לתו לדת
האה בה ,כי לאשר י אהב האדם י יטיב לו ,א בל הס ברא השניה היא כי יאהב ה אדם את

למ דנו כי ה דרך לק נות את ש למות תיקון המ ידות ואהבת בין אדם לח ברו ,היא

פרי מ עשיו בה רגישו אשר חלק מן עצמ יותו ב הם הוא אם בן יהיה אשר ילד או אימן או
בהמה אשר גידל או צמח אשר נטע או אם גם מן הד ומם כמו בית אשר בנה ה נהו ד בוק

שיעשה ה אדם מעשים בפ ועל בגו פו ובמ מונו ל טו בת חברו ואחר שירגיל את עצמו
בזה יק בעו המ עשים קנין בל יבו שיהיה רחום ומ טיב וגומל חס דים ,וע״י שיעמול
בטו בת ח ברו יגיע גם ל אה בת ח ברו.

למ עשה ידיו ב אהבה כי את עצמו ימצא בהם וכן ה ראוני מ קוד ב דברי רבו תינו זכדונם
לב רכה כ סברא זאת השניה כי כך שגינו ב מס כת דרך ארץ זוטא פרק ב׳ -אם ח פץ אתה
להי דבק ב אה בת וח ברך הוי נושא ו נותן

ח .מפסידיעבודתביןארם לחברו וההרחקהמהם

ב טוב תו" (מכתב מאליהו חלק א׳ בקתטרס החסה.

לא הבת כל אדם אשכילך ואורך הדרך הוא שיעזור בנפ שו וב ממ ונו כפי יכו לתו" (אורחות

הד ברים המתנ גדים ל כל עניני ׳בין אדם לחב רו׳ ,וגורמים לאדם שלא לג מול ח סדים
ושלא לפ רגן ו לש מוח עם ח ברו ו כדו׳ ,בפש טות הם הם השלושה דברים המוציאים אח

צדיקים .שעיהאהבה) ונראה ביאור ה דברים כי סוד ה נ״ל ,שהדרך לה גיע ל אה בת כל אדם,

האדם מן העו לם ,הק נאה ,ה תאוה והכ בוד .מח מת הקנאה הוא לא יכול ל פרגן לשני

הוא ע״י שיעזור וי עמול ב טו בת ב כל יכו לתו ,וא חרי שיעשה כן זה יגרום שיאה בהו.

ול שמוח שהוא מ צליח ב פרנ סתו או בשאר ענייניו ו כל שכן שלא לעזור לו .מח מת

ויסוד לד ברים ניתן למ צוא בד ברי האר חות צ דיקים ,וז ״ל" :ובאיזה דרך יגיע האדם

הת אווה הוא לא יכול לעזור לשני במ מונו שלו ואינו יבול לוחר לשני על איזה דברים

עניין זה שהה טבה משרישה א הבה לזו לת ,ניתן להס בירו בשני אופ נים .הרב
ד סלר ביאר ב זה ,שהוא משום ש טבע האדם לה תח בר ו לא הוב את מה שהוא עמל

שהוא מעוניין ב הם .ו מח מת הכ בוד הוא אינו מס וגל לככד את ח ברו להעריכו .ול תת
לזה שי כבד והו יותר מ מנו.

עליו ומ שקיע עליו מכו חו ,וה אדם מ רגיש ש ייכות ל דבר ש עמל עליו ,וכד ברי הגמ ׳,
"אמר רב כהנא רוצה אדם ב קב שלו יותר מת שעה קבין של חברו" (ב״ם לח ,).ופי׳
רש״י קב שלו חב יבה עליו ע״י ש עמל בהן ו קב שישאר לו מהם הוא רוצה מ תשעה

ואם כן ,כדי ל הגיע לשל מות העב ודה ב כל עניני ׳בין אדם לחב רו׳ ,צריך מק ודם
לע בוד כנגד של ושת ה דברים ה אלו ,כנגד ה קנאה כבר כתב המ סילת ישרים (פרק י״א),

קבין של אחדים שיקה בדמ יהם אם ימ כרם .ו כמו כן אם יתאמץ האדם ויע מול וישקיע

שהיא אינה אלא ח סרון ידיעה ו סכל ות ,כי ה מקנא אינו מדויח ל עצמו כ לום .וצריך
להת חזק ב אמ ונה ו לשנן את דברי הגמ ׳ " :אין אדם נ וגע במוכן לח ברו כ מלוא נימה"
(יומא לח) ,כלו מר ,אין אתה יכול להפ סיד את ח ברך במה שמוכן לו ,ולא ח ברך יכול

ל טו בת ח ברו זה יגרום ש יאהב את ח ברו א הבה א מיתית .אך ב ספר החינוך נראה ה בנה
אחרת ,וכך הוא כו תב" :כי ה אדם נפ על ל פי פ עולו תיו ,ול יבו ו כל מח שבו תיו תמיד
אחר מ עשיו שהוא עוסק ב הם אם טוב אם רע ,ו אפ ילו רשע ג מור ב לב בו ו כל יצר
מ חש בות ל יבו רק רע כל ה יום ,אם יערה ד וחו ו ישים הש תדל ותו ו עס קו ב הת מדה
ג ״ ! ■!?<.בת ודה וב מצ וות ו אפ ילו שלא לשם שמים מיד ינטה אל ה טוב וב כח מ עשיו י מית היצר ייי
הע ליה -ד:קו בץז 7מז{  7מך עמו דמ סס 19ומדפסינ׳׳ יתכ*תאוצדהחכמח ׳

; 'י

ל גרוע מ מך את ה מוכן לך .וכן בעניין הת אווה ובכ בוד צריך לל מוד ו לה בק מהו
ה אושר האמ יתי ו מהו הכ בוד ה אמיתי ,וגם זה קשור לע בודת הא מונה שכל דבר המגיע
7

 .:לך כב וד או ממון יבוא אליך תמיד גם אם תותר ל חברך וכל דבר ש קבעו משמים
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העניין של וא הבת לרעך כ מוך הוא שתהיה אח דות ג מורה בי שראל ,ויב ואו לה בנה

הרע כי אחדי ה פעו לות י משכו הל בבות" (פגיה טס .הי סוד המחודש בזה בדברי ה חינוך

פ שוטה שאם אחד גורם רע לח ברו הוי ממש כמו גורם רעה לע צמו.

הוא ש המח שבה של האדם מו שפעת מ המעשים שהוא עושה בפ ועל ,ו בפש טות היה
מקום ל ומד לה יפך ש המח שבה קו בעת ומ שפיעה על המעשים .שאדם ח ושב מ חש בות

ובס יכוםי הד ברים נראה דב של מות תיקון המי דות וענינים שבין אדם לח ברו יש

כל שהם וא ח״כ הוא מח ליט את המעשים אשד יעשה .והחינוך מ חדש לא כך ,אלא

 32ה ענינים :שיהיה שלום בין הב ריות ובזה יהיה ישובם בטו בה כד ברי החי נוך.
שתהיה אח דות אמיתית בישראל שזה עניין ח שוב מ כמה סי בות ,וב עיקר שזה מביא

כשאדם עושה מעשים בפו על זה משפיע על הילך מח שבתו.
ו כבר מ צאנו יסוד זה בר מב״ם  :ו כיצד ירגיל האדם אח עצמו ב דעות אלו עד שי קבעו

ה שראת השכינה וא הבת ה׳ לי שראל .ג .לל כת ב דרכי ה׳ ובזה ישלים ה אדם את נ שמתו
ל התד מות לי וצרו ש בראו.

 בו ,יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הד עות ה אמצעיות ויחזור בהן תמידעד שיהיו מ עשיהן קלים עליו ולא יהיה בהם טורח ויקבעו

ז.דרכיקנייתה

הד עות ב נפשו( .חל׳חנית א,

 0ומב ואר לנו כאן עוד יסוד שהמעשים שהאדם עושה בפועל משפיעים על מ חש בתו
ועל נ פשו וא חר ה רגל ה רבה ב מעשים בפ ועל יעשה הדבר קנין בנ פשו.

המ שגיח ה גרא״א דסלר ז צ״ל כו תב" :הורגלנו לח שוב את הנ תינה לתו לדת
האה בה ,כי לאשר י אהב האדם י יטיב לו ,א בל הס ברא השניה היא כי יאהב ה אדם את

למ דנו כי ה דרך לק נות את ש למות תיקון המ ידות ואהבת בין אדם לח ברו ,היא

פרי מ עשיו בה רגישו אשר חלק מן עצמ יותו ב הם הוא אם בן יהיה אשר ילד או אימן או
בהמה אשר גידל או צמח אשר נטע או אם גם מן הד ומם כמו בית אשר בנה ה נהו ד בוק

שיעשה ה אדם מעשים בפ ועל בגו פו ובמ מונו ל טו בת חברו ואחר שירגיל את עצמו
בזה יק בעו המ עשים קנין בל יבו שיהיה רחום ומ טיב וגומל חס דים ,וע״י שיעמול
בטו בת ח ברו יגיע גם ל אה בת ח ברו.

למ עשה ידיו ב אהבה כי את עצמו ימצא בהם וכן ה ראוני מ קוד ב דברי רבו תינו זכדונם
לב רכה כ סברא זאת השניה כי כך שגינו ב מס כת דרך ארץ זוטא פרק ב׳ -אם ח פץ אתה
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ח .מפסידיעבודתביןארם לחברו וההרחקהמהם

ב טוב תו" (מכתב מאליהו חלק א׳ בקתטרס החסה.

לא הבת כל אדם אשכילך ואורך הדרך הוא שיעזור בנפ שו וב ממ ונו כפי יכו לתו" (אורחות
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ג ״ ! ■!?<.בת ודה וב מצ וות ו אפ ילו שלא לשם שמים מיד ינטה אל ה טוב וב כח מ עשיו י מית היצר ייי
הע ליה -ד:קו בץז 7מז{  7מך עמו דמ סס 19ומדפסינ׳׳ יתכ*תאוצדהחכמח ׳

; 'י

ל גרוע מ מך את ה מוכן לך .וכן בעניין הת אווה ובכ בוד צריך לל מוד ו לה בק מהו
ה אושר האמ יתי ו מהו הכ בוד ה אמיתי ,וגם זה קשור לע בודת הא מונה שכל דבר המגיע
7

 .:לך כב וד או ממון יבוא אליך תמיד גם אם תותר ל חברך וכל דבר ש קבעו משמים
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הלנתבדרכיו ואהבת
לח ברך ב ממון או בכ בוד או ב כל דבר ,לא יועיל לך כ לל אם תע מול להז יקו ש יפסיד
 א ת א ותו הדבר כי ה כל נק בע מש מים ,ו האדם אין ב כו חו לפ עול שום דבר ואד רבהפ עמים שמעשה האדם למ נוע מח ברו איזה דבר משמים מ סוב בים שה מעשים שלו
יגרמו ל הפך ממ חש בתו .כפי שמ צאנו במ עשה ה מפו רסם המ ובא ב גמרא (שכת קי״ט),
מיוסף מוקיר שבת ,שהח וזים ב כוכ בים אמרו ל שכנו הגוי שכל נ כסיו הול כים לע בור
לי וסף ,ו הלך ומכר כל נכ סיו ,ו קנה מר גלית ,ו תפר אותה ב כוב עו .ו הלך הגוי ע 5שפת
הנהר ,ו נפל כו בעו ל מים ,וב לעו דג .ויוסף קנה את הדג לש בת ,ו מצא אח המרג לית .הרי
שמעשיו של הגוי ל מנוע מיוסף לז כות ב ממ ונו ג רמו לה יפך מזה .וראיתי שמ פרשים
את היסוד הזה עה״פ "לוכד חכ מים בערמה" (באיזב ה-יג> .שה מתח כמים ו בוט חים
ב ערמי מוחם ה קב״ה מ כשיל א ותם ע״י ע רמתם ע צמה .אבל זו ע בודה קשה מאד ו כבר
מפו רסם מה שאמר ר׳ י שראל סלגטר ,של שבור ול תקן מידה א חת יותר קשה מל סיים
אח הש״ס כולו.

ט.העושה חסד יקבל חסד
וח שבתי להציע דרך יותר קלה לעב ודה בעניין זה והיא המח שבה והא מונה שאדם
שמ טיב ו מת חסד אם ח ברו אין הוא מפ סיד שום דבר ורק מ רוויח בזה לע צמו ה רבה
מ אוד ו אבאר את הד ברים בעזה י״ת.
איחא בגט׳ (כמהדרין א ).כל מי דותיו של הק ב״ה מידה כנגד מידה .וב גט׳ בש בח
תניא ר׳ גמ ליאל ברבי או מר" :ונתן לך ר חמים ור חמך והרבך" כל המ רחם על הב ריות
מר חמים עליו מן הש מים ,ו כל שאינו מרחם על הב ריות אין מר חמים עליו מן הש מים.
(שכת קנא!) .מדברי הגמ׳ ב סנה דרין הנ״ל רואים אנו י סוד כ ללי בכל הנ הגת הק ב״ה
עם האדם שהיא ב מידה כ נגד מידה ,א בל מ הגט׳ בש בת רואים אנו עוד י סוד ,ש כפי
ש האדם מ תנהג עם ה סוב בים א ותו כך הק ב״ה מ תנהג עמו ו זהו בין לט וב ובין לר עהו,
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שאמנם ש הפסיד מעווה אבל לפ חות שומר על כ ספו ,טועה טעות ח מורה ,והאמת
היא שלא רק הפסיד מצוה אלא מבאן ואילך גם את כ ספו הוא יפסיד .משום שכיון
שהוא לא דאג למ צבו הכ לכלי של העני מכאן ואילך הקב״ה גם לא ידאג ל פרנסתו
שלו .ו פשוט שמי שהקב״ה לא דואג לפ רנסתו הוא רק מפסיד ,והאדם הזה יצא קרח
מכל ה צדדים.
וב אמת כן הוא ב כל הדברים שאדם עושה למען השני הוא חושב שהוא מקריב
ומ פסיד לע צמו יותר מדי וקשה לו ה דבר וצריך שידע שאדרבה ל הפך הדבר אם הוא
יתאמץ וייטיב לשני הוא ירוויח ל עצמו ואם בטיפ שותו י חשוב שהוא צריך לדאוג
ל עצמו ולכן אינו דואג ל אחרים ,גם הפסיד את מצוות ה חסד והצדקה וגם יפסיד את
מ מונו משום שמכאן ואילך הקב״ה ג״כ לא ידאג לו .
ושמעתי בשם ראש ישיבה חשוב שיש לו ישיבה בא רה״ב שהוא משלב בה בחורים
מ וג בל ים שקשה לל מוד אתם .וטענו ה בחורים הטובים שיש בזה ב טול תורה ושאל אתהגאון ר׳ ש מואל בירנבוים ו צוק״ל מה לעשות ,ואמר לו תגיד לב חורים שמי שיקריב
וילמד עם ב חורים אלו ב סדר ג׳ יצליח יותר בתורה בסדרים האחרים ולא יפסיד,
והביאור כנ״ל ,שמאחר והוא דואג ל תורתם של החלשים הקב״ה מידה כנגד מידה
ידאג לת ורתו שלו ויעלה ו יתעלה.

0ס

0

כך כ תב הר מח״ל במס ילת ישרים (אחר שהביא את הגם׳ כמהדרין) העושה ח סד יק בל ח סד
וכ כל מה שירבה לע שות כך י רבה לק בל( .מסילת ישרים פיט)
והנה כשעני עובר ל פני אדם ומב קש צ דקה ,שחי צדדים ע וברים ב ראשו מצר א חד
יש מ צות צדקה ו מצד שני הוא לא רוצה להפ סיד את כ ספו ו מעדיף לד אוג לע צמו .יש
אדם שידאג לכ ספו וי וותר על המ צוה ויש אדם שיעשה את ה מצוה ו יוותר על כס פו.
ושני אלו טועים ,משום שאם כ תוב בח ז״ל שה קב״ה מ תנהג עם האדם כפי שהוא
מת נהג עם חבריו ,הרי כ שאדם דואג למ צבו ה כל כלי של העני ונותן לו צד קה ,הק ב״ה
גם ידאג למ צבו הכ לכלי שלו ,ו ישלח לו פ רנסה וירויח כ פל כפל יים ..וה אדם שלא נותן
צ דקה ב טענה שהוא צריך לד אוג למ צבו הכל כלי ולא ל פזר צד קות ,וחו שב לע צמו
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מת נהג עם חבריו ,הרי כ שאדם דואג למ צבו ה כל כלי של העני ונותן לו צד קה ,הק ב״ה
גם ידאג למ צבו הכ לכלי שלו ,ו ישלח לו פ רנסה וירויח כ פל כפל יים ..וה אדם שלא נותן
צ דקה ב טענה שהוא צריך לד אוג למ צבו הכל כלי ולא ל פזר צד קות ,וחו שב לע צמו
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קצא
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כיאור מ צ זת אה מז ^פ
^£ןןןןי**ייי*•"****••*■
אמרו לו שהמים עולין ומ ציפין עלינו אח הס פינה .ביאור הדברים הוא ,שההרגשה
ה נכונה כ לפי זו לתנו צריכה ל היות שכל אחד ו אחד מישראל אינו אלא חלק אחד מתוך
הגוף השלם של הכ לל .וכ שכך מדגישים מ מילא אין מקום לשום שנאה וכעס זה על

הרב משה לוי שליט׳יא  -מודיעין עילית

ביאור מצות אהבת רעים

זה ,כפי ש פשוט וברור שיד ימין ל עולם לא ת כעס על יד שמאל שהרי הכל גוף אחד,
כן הוא ה דבר אף ב זה.
ונראה דעל כן ה קדים התנא דבי אליהו שאמד הק ב״ה לי שראל "בני אהובי",

א .אלא שתהיו אוהכין זה את זה

כל ומד שהרי כו לכם מ קושרים יחד בה יותכם בנים א הובים למ קום ,וא״כ אין אתם

איתא ב תנא דבי א ליהו רבה "אמר ל הם הק ב״ה ליש ראל :בני אח ובי ,כ לום ח סרתי
דבר ש אבקש מ כם ,ו מה אני מבקש מ כם ,אלא ש תהיו א והבין זה את זה ,ו תהיו מ כבדי!

נ פרדים זה מזה כלל אלא הנכם מ ציאות אחת של כ לל ישראל ,ועל כן "מה אני מ בקש
מ כם ,אלא שתהיו או הבין ,מכ בדין ויראים זה מזה" ,כי מתוך הכרה כזו ב אמת אין
הא הבה לשני קשה לה שגה אלא באה היא מ אליה.

זה את זה ,ות היו יראים זה מזה" <תד״א מב״ח> .מ שמע מ דברי תד ב״א ,שמ צוות אה בת
רעים ,המ הווה יסוד ל כל התורה כ ולה כ נודע מ דבר יהם המפ ורס מים של רבי ע קיבא

וכן רואים ב דברי ה חפץ חיים <כלל ח׳ ס״ך> ש כש כחב את דין ה איסור ל ספר לשה״ר

<בב״ר פכ״ד  0־ ,0ו של ה לל הזקן (בשבת ל״א ע״א) ,היא מצוה פש וטה ב יותר ,ו על זה בא

על עם הארץ ,ביאר ה טעם לזה משום "דגם הוא בכ לל עם ה׳ וצב אותיו שהוציאם

הקב״ה לי שראל וא ומר "מה אני מב קש מכם" ,כלו מר דבר קל ופ שוט הוא זה ,רק

ממ צח ם" ,והוא עפ״י לשון הרמ ב״ם בפ כ״ה מ הל׳ סנהדרין ה״ב ,שביאר ד אסור
לח ין שינהוג ק לות ראש בעמי הארץ ,משום דאף שהן הח וט ות ו שפלים "בני אברהם
י צחק וי עקב הם ,וצב אות השם שהוציאם מארץ מצדים ב כוח ג דול וביד חזקה" .והנה
לכ אורה בהש קפה ר אשונה נראים דברים אלו של הר מב״ם ושל ה ח״ח כ שפת יתר
וא ריכות לשון ,שאין מקו מם בס עיפי הה לכה שמט רתם לפ סוק הה לכה ופרטיה ,ולא

ל אהוב ולכ בד זה את זה ולירא זה מזה .אף שכ ללו ר״ע וה לל במ צוה זו אח ת מצית כל
התורה כו לה ,מ״מ נ ראה מ חד״א כי קלה המצ ווה לקי ימה.
והנה היה מ קום לת מוה ב זה ,ד אטו מ ילתא זו טרתא היא ,והרי כמה פעמים יש
מ ציאות שקשה מאד אז ל הרגיש אהבה כ לפי השני ,וב פרט כאשר ישנם סי בות ש ונות
המ קשות על זה בע ניינים המ צויים בין כני אדם ,כגון שהשני ציערו באיזה ענין
וכ דומה ,באו פנים ש אק היתר ל שנוא להכ ירו על פיהם ואם שו נאהו נקרא שנאת חינם,
וכ דהאריך הח ״ח ב קונ טרס א הבת ישראל פ״ג מעגין זה ע״ש ,ואף שלמ עשה בו דאי
יש איסור ל שנוא את חב ירו עבוד זה ,מ״מ איך ניתן ל הבין שהוא עניץ קל ו פש וט ,ה לא

לע סוק בעניני מוסר וא גדה .אולם ב אמת יש ל באר ה דברים כנ״ל ,ח סו ד זה הוא גופא
הגדר ו צורת הקיום במ צוה זו של א הבת ישראל ,שעל ידי שמכיר שכולם הם בכ לל
עם ה׳ וצב אותיו ,שמ אוח דים י חד בכח רצונם לה יות עבדי ה׳ כאשר היה ביציאת
מצרים ,ע״י הכרה זו מתע וררת הרגשת האח דות והא הבה לשני ,והיא היסוד ל כל
הת ודה כו לה.

דבר הוא.
ובזה נראה ל פרש את לשון הפ סוק "ואהבת ל רעך כמוך" ,דהנה שמעתי ל באר
הל שה " מ" מ לשון "רע" ,כלו מר דבר רעוע וש בור ,וזהו ביאור הענין של "רעים

פשה בזורה ישראל

האה ובים" ה נאמד אצל שמ חת חתן וכלה ,דע״י שכל אחד מבני הזוג מרגיש שהוא
והנראה ב זה ,ש הדרך ל השיג הה רגשה במ צוה זו של א הבת רעים ,היא על ידי
ההכרה בכך שכל א חד מ ישראל אינו איש פרטי לע צמו ,אלא כל ה׳כ לל י שראל׳ כ ולו
הוא חט יבה א חת של "בנים למק ום" ,וכ דברי המ ד״ר (ייק״ר פרשה ד ס״ס ע ה״פ "שה
 .פזורה ישראל״ ,שנ משלו י שראל ל שה ,מה דרכו של שה ל וקה בא חד מא בריו וכ ולן :
י• ׳•׳■•־ מרגישין,־כך הן יש ראל א חד מהן חו טא ו כולן מ דגישין .ועוד הו בא ע״ז ב מדרש שם ,י
משל לבני אדם שהיו יושבין ב ספי נה ,נ טל אחד מהן מ קדח ו הח חיל קו דח תח תיו,
5א
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אמרו לו ח בריו מה אתה יושב וע ושה .אמר להם מה אכ פת לכם לא ת חתי אני הו דח.
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רק שבר כלי ואינו דבר שלם ,ורק ע״י ה שלמת בן הזוג ,דהיינו האיש ואשתו י חד
ה משל ימים זא״ז ,יכו לים לה גיע ל של מות האמ יתית ,בא ופן זה מגיעה הא הבה הנרצית.
ועל דרך זו יש ל באר גם בשאר א הבה שציותה הת ורה לא הוב כל אחד ו אחד מישראל,
שעל ידי שמרגיש שהשני הוא "רעך" ,פי׳ שאין אני והרא שני אנשים ,אלא רק יחד עם
 השני נש למת הצורה הש למה של הכ לל ישראל ,ממי לא הוא וח בידז חד הם ,דאין כאןשום פי רוד בינו לבין חבי רו ,אלא מרגיש שהם ח לק א חד ממש ו כל אחד משלים את
רעהו ,וע״י זה בא לידי "ואהבת".
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כיאור מ צ זת אה מז ^פ
^£ןןןןי**ייי*•"****••*■
אמרו לו שהמים עולין ומ ציפין עלינו אח הס פינה .ביאור הדברים הוא ,שההרגשה
ה נכונה כ לפי זו לתנו צריכה ל היות שכל אחד ו אחד מישראל אינו אלא חלק אחד מתוך
הגוף השלם של הכ לל .וכ שכך מדגישים מ מילא אין מקום לשום שנאה וכעס זה על

הרב משה לוי שליט׳יא  -מודיעין עילית

ביאור מצות אהבת רעים

זה ,כפי ש פשוט וברור שיד ימין ל עולם לא ת כעס על יד שמאל שהרי הכל גוף אחד,
כן הוא ה דבר אף ב זה.
ונראה דעל כן ה קדים התנא דבי אליהו שאמד הק ב״ה לי שראל "בני אהובי",

א .אלא שתהיו אוהכין זה את זה

כל ומד שהרי כו לכם מ קושרים יחד בה יותכם בנים א הובים למ קום ,וא״כ אין אתם

איתא ב תנא דבי א ליהו רבה "אמר ל הם הק ב״ה ליש ראל :בני אח ובי ,כ לום ח סרתי
דבר ש אבקש מ כם ,ו מה אני מבקש מ כם ,אלא ש תהיו א והבין זה את זה ,ו תהיו מ כבדי!

נ פרדים זה מזה כלל אלא הנכם מ ציאות אחת של כ לל ישראל ,ועל כן "מה אני מ בקש
מ כם ,אלא שתהיו או הבין ,מכ בדין ויראים זה מזה" ,כי מתוך הכרה כזו ב אמת אין
הא הבה לשני קשה לה שגה אלא באה היא מ אליה.

זה את זה ,ות היו יראים זה מזה" <תד״א מב״ח> .מ שמע מ דברי תד ב״א ,שמ צוות אה בת
רעים ,המ הווה יסוד ל כל התורה כ ולה כ נודע מ דבר יהם המפ ורס מים של רבי ע קיבא

וכן רואים ב דברי ה חפץ חיים <כלל ח׳ ס״ך> ש כש כחב את דין ה איסור ל ספר לשה״ר

<בב״ר פכ״ד  0־ ,0ו של ה לל הזקן (בשבת ל״א ע״א) ,היא מצוה פש וטה ב יותר ,ו על זה בא

על עם הארץ ,ביאר ה טעם לזה משום "דגם הוא בכ לל עם ה׳ וצב אותיו שהוציאם

הקב״ה לי שראל וא ומר "מה אני מב קש מכם" ,כלו מר דבר קל ופ שוט הוא זה ,רק

ממ צח ם" ,והוא עפ״י לשון הרמ ב״ם בפ כ״ה מ הל׳ סנהדרין ה״ב ,שביאר ד אסור
לח ין שינהוג ק לות ראש בעמי הארץ ,משום דאף שהן הח וט ות ו שפלים "בני אברהם
י צחק וי עקב הם ,וצב אות השם שהוציאם מארץ מצדים ב כוח ג דול וביד חזקה" .והנה
לכ אורה בהש קפה ר אשונה נראים דברים אלו של הר מב״ם ושל ה ח״ח כ שפת יתר
וא ריכות לשון ,שאין מקו מם בס עיפי הה לכה שמט רתם לפ סוק הה לכה ופרטיה ,ולא

ל אהוב ולכ בד זה את זה ולירא זה מזה .אף שכ ללו ר״ע וה לל במ צוה זו אח ת מצית כל
התורה כו לה ,מ״מ נ ראה מ חד״א כי קלה המצ ווה לקי ימה.
והנה היה מ קום לת מוה ב זה ,ד אטו מ ילתא זו טרתא היא ,והרי כמה פעמים יש
מ ציאות שקשה מאד אז ל הרגיש אהבה כ לפי השני ,וב פרט כאשר ישנם סי בות ש ונות
המ קשות על זה בע ניינים המ צויים בין כני אדם ,כגון שהשני ציערו באיזה ענין
וכ דומה ,באו פנים ש אק היתר ל שנוא להכ ירו על פיהם ואם שו נאהו נקרא שנאת חינם,
וכ דהאריך הח ״ח ב קונ טרס א הבת ישראל פ״ג מעגין זה ע״ש ,ואף שלמ עשה בו דאי
יש איסור ל שנוא את חב ירו עבוד זה ,מ״מ איך ניתן ל הבין שהוא עניץ קל ו פש וט ,ה לא

לע סוק בעניני מוסר וא גדה .אולם ב אמת יש ל באר ה דברים כנ״ל ,ח סו ד זה הוא גופא
הגדר ו צורת הקיום במ צוה זו של א הבת ישראל ,שעל ידי שמכיר שכולם הם בכ לל
עם ה׳ וצב אותיו ,שמ אוח דים י חד בכח רצונם לה יות עבדי ה׳ כאשר היה ביציאת
מצרים ,ע״י הכרה זו מתע וררת הרגשת האח דות והא הבה לשני ,והיא היסוד ל כל
הת ודה כו לה.

דבר הוא.
ובזה נראה ל פרש את לשון הפ סוק "ואהבת ל רעך כמוך" ,דהנה שמעתי ל באר
הל שה " מ" מ לשון "רע" ,כלו מר דבר רעוע וש בור ,וזהו ביאור הענין של "רעים

פשה בזורה ישראל

האה ובים" ה נאמד אצל שמ חת חתן וכלה ,דע״י שכל אחד מבני הזוג מרגיש שהוא
והנראה ב זה ,ש הדרך ל השיג הה רגשה במ צוה זו של א הבת רעים ,היא על ידי
ההכרה בכך שכל א חד מ ישראל אינו איש פרטי לע צמו ,אלא כל ה׳כ לל י שראל׳ כ ולו
הוא חט יבה א חת של "בנים למק ום" ,וכ דברי המ ד״ר (ייק״ר פרשה ד ס״ס ע ה״פ "שה
 .פזורה ישראל״ ,שנ משלו י שראל ל שה ,מה דרכו של שה ל וקה בא חד מא בריו וכ ולן :
י• ׳•׳■•־ מרגישין,־כך הן יש ראל א חד מהן חו טא ו כולן מ דגישין .ועוד הו בא ע״ז ב מדרש שם ,י
משל לבני אדם שהיו יושבין ב ספי נה ,נ טל אחד מהן מ קדח ו הח חיל קו דח תח תיו,
5א
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אמרו לו ח בריו מה אתה יושב וע ושה .אמר להם מה אכ פת לכם לא ת חתי אני הו דח.
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רק שבר כלי ואינו דבר שלם ,ורק ע״י ה שלמת בן הזוג ,דהיינו האיש ואשתו י חד
ה משל ימים זא״ז ,יכו לים לה גיע ל של מות האמ יתית ,בא ופן זה מגיעה הא הבה הנרצית.
ועל דרך זו יש ל באר גם בשאר א הבה שציותה הת ורה לא הוב כל אחד ו אחד מישראל,
שעל ידי שמרגיש שהשני הוא "רעך" ,פי׳ שאין אני והרא שני אנשים ,אלא רק יחד עם
 השני נש למת הצורה הש למה של הכ לל ישראל ,ממי לא הוא וח בידז חד הם ,דאין כאןשום פי רוד בינו לבין חבי רו ,אלא מרגיש שהם ח לק א חד ממש ו כל אחד משלים את
רעהו ,וע״י זה בא לידי "ואהבת".
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קצה:

הטבע המצוי אצל בני אדם הוא להיפך ,דכאשר אוהבים יותר .אז נדמה להם זמן
ההמתנה באילו הוא ארוך מאד ,מפני שקשה עליהם להמתין לזה .אכן ביאור הדברים

עפ״י האמור נבין מעתה הבחנה דקה במהות האהבה האמיתית שציותה התורה
לאדם ל אהוב את חבירו .דהנה מרגלא בפומיה דהגה״צ ר״א לא פיאן זצ״ל (ומובאבספרו

לב אליהוח״א ע 8׳ ק״י> שאדם המתענג באכילת דגים ו אומר שהוא ״אוהב דגים״  -שקר
בפיו ,שהרי אילו היה אוהב אותם אהבה אמיתית ־ לא היה אוכלם" ,".ועפ״י זה ביאר
שיש רבים הטועים לפרש את ענין האהבה כלפי השני בחלק הגשמי ,אולם באמת אין
זה נכון לקרוא ל דבר זה אהבה ,שכן אין זה אלא אהבת ע צמו שרוצה להשיג מהשני את
ט ובתו של עצ מו .והנה דברים אלו תלויים ביסוד הנ״ל ,כי כאשר האהבה כלפי חבירו
הינד .כלפי חלק הגוף שבו ,אין זו אהבה אמיתית ואיננה מיוסדת על הדגשות אמיתיות
אלא היא אהבת האדם את עצ מו ב לבד .משא״ב כאשר א והב האדם את חבידו מצד
חלק הנפש שבו רק אז יכול לבוא לידי הכרה במע לתו של חבירו בכך שהוא ג״כ חלק
מ כלל ישראל כ מותו ,ו מתוך כך מגיע ל אוהבו אהבה פנימית ואמיתית.
וכעי״ז שמעתי ממו״ר ,הגרא״י קוק שליט״א ,לבאר את דברי התנא "לא עם
הארץ חסיד" (אבות פ״ב ם׳׳ה> .דהגה באדם יש את חלק החומר שבו .והוא גם העניין
של ׳עם הארץ׳ ,שהוא אדם העוסק בעניינים ארציים שהם עניני החומר .אדם כזה
ש ג £מהותו הוא עניני החומר ל עולם אינו ׳נותן׳ ,כי כך הוא ט בעו של החומר ,יש לו
ר צונות משלו ,ודברים השייכים לו ,ורק אותם הוא נוטה לח פש .כח הנתינה שבאדם,
והתשוקה לתת ול התנדב לשני ,ל עולם אינם יכולים לבוא מכח החומר שבו ,אלא
רק מכח חלק הנשמה שהוא ה״ויפח באפיו נשמת חיים ־ מאן דנפח מדיליה נפח".
[כי הקב״ה הוא כו לו טוב ומטיב ,וממילא בנשמת חיים שבאדם יש את הכח של
נתעה] .ומכח גשמה רוממה זו מתעוררת אצלו ההכרה בח בירו ג״כ מצד חלק הנפש
שבו ,שהוא נפש הכלל ישראל ,שכולם "נפש אחת שעובדים ל ק ־ל אחד" (כדברי רש״י
בבראשית מ״ו ,ב״ס .ורק מנקודה זו יכול לנ בוע כח הרצון ל אהוב את חבירו ולהתחסד
עמו .תהו ביאור דברי התנא דאין שייך אצל עם הארץ השקוע כו לו בעניני החומר
שיהיה ׳חסיד׳ ,כי אף אם יעשה איזה דבר ל מען חבירו מ״מ איננו ׳ב על חסד׳ .הרגשת
אהבה אמיתית לח בידו המביאה למידת החסד ,יכולה לבוא רק ע״י התרוממות מעגיני
החומר וההכרה בחלק הנפש של חבירו שהיא נפש הכלל ישראל ,ועי״ז מגיע האדם
למדה הקדושה של החסד.

הוא ,דב אמת מצד אהבת הגוף המצויה אצל בני אדם ,ככל שיש זמן ג דול יותר להמתין
כן ג דל הקושי ל סבול את אורך הזמן ונדמה כ אילו הוא ארוך יותר ,אך כאשר האהבה
באה מצד פנימיותו של השני ,הרי אז היא אהבה נפשית הנובעת מהכרה שכלית
ואמיתית במ עלת השני ו היותו חלק מ השלמות של כל הכלל יחד .על כן כשמבין
שצריך להמתין איזה זמן עד שיגיע אליו ,אין מרגיש טורח בזה ,כי מבין בד עתו שכך
צריך להיות סדר הדברים .וע״כ אין נדמה בעיניו אלא כימים אחדים בל בד .וזהו מה
שהדגישה התורה "באהבתו אותה" ,דהיינו שאהב יעקב את רחל מצד עצ מות נפשה,
ולא כאהבה זרה התלויה מצד הגוף שעליה אין שייכת ל שון אהבה על השני אלא על
ע צמו בל בד ,וזה הטעם ל״ויהיו ב עיניו כימים אחדים" פי׳ משום שהיתה האהבה מצד
חלק נפשה ופנימיותה וכנ״ל .וק״ל.

ה.מישיצאמכלל ישראלאי״׳צ לאוהבו
ו על פי דברינו יובן גם מה שמצינו בכמה מקומות בחז״ל שמי שיצא מכלל ישראל
באפיקורוס ומלשין ו כיו״ב אין צריך לאו הבו בלל ,ולהיפך צריך לש נאותו בתכלית
השנאה .וכדאיתא ב אבות דרבי נתן "ושנאת הבריות כיצד ,מלמד שלא יכוין אדם
לומר אהוב את החכמים וכו׳ ושנא אח עמי הארץ ,אלא אהוב את כולם ושנא את
האפיקורסין ומסיתין ו מדיחין וכו׳ ,וכן אמר דוד הלא משנאיך ה׳ אשנא ובחקוממיך
אתקוטט" (אמד״ר ט״ז ,ה׳) .והנה ל גבי מי שסקר בע בירות בדרגת מומר האוכל נבילות
לת יאבון ,מ בואר בדברי הח״ח <בספר אהבת חסד פ״ג ס״ב) שיש חיוב ל אוהבו ולג מול עמו
חסד כשאר אנשים מישראל ,ואינו דומה דינו לאפיקורוס[ ,ואף שאת חלק הרשע
שב מעשיו צריך לשנוא ,ו כמב ואר בפסחים (קי״ג ע״ה מדכתיב "יראת ה׳ שנאת רע",
מ״מ אין השנאה מתירה ל שנוא את האדם לגמרי ,וע״כ ביארו שם התום׳ שבאדם כוה
יש ענין להקדים טעינת ח מורו כ שנפל על פני פריקת ח מורו של אדם אחר שאינו רשע,
אף ש אצל זה השני איכא צ ער ב עלי חיים כ שהחמור רובץ תחת משאו ,מ״מ צריך
להקדים הרשע בטעינת משאו ׳כדי לכוף יצרו׳ על השנאה ששונאהו ,משמע שלא
הותר ל שנאתו לגמרי] .ורק באפיקורוס ,ומלשין ,ומוסר ,ובן במומר להכעיס ו כיו״ב
הותרה השנאה לגמרי ,כמו שאמר דוד <שם) תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי".

ד .ויהיובעיניוכימיםאחדים כאהבתואותה

ו ביאור החילוק הוא ,משום שאין חובת אהבת האדם לחבירו באה מטעם תיקון

וזהו גם מה שמצינו בתורה על יעקב א בעו " ויעבוד יעקב ב רחל שבע שנים ויהיו

העולם כמו שסוברים רוב אנשי העולם אשר רחקו מדרך השכל [ער כדי כך שבזמננו

בעיניו כימים אחדים ב אהבתו אותה" (בבראשית כט ,ס .והקשו בזה רבים .דלכאורה

קמו כמה ארגוני "זכויות אדם" המגונגים ומסייעים לרוצחים ומחבלים .שפלי
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הטבע המצוי אצל בני אדם הוא להיפך ,דכאשר אוהבים יותר .אז נדמה להם זמן
ההמתנה באילו הוא ארוך מאד ,מפני שקשה עליהם להמתין לזה .אכן ביאור הדברים

עפ״י האמור נבין מעתה הבחנה דקה במהות האהבה האמיתית שציותה התורה
לאדם ל אהוב את חבירו .דהנה מרגלא בפומיה דהגה״צ ר״א לא פיאן זצ״ל (ומובאבספרו

לב אליהוח״א ע 8׳ ק״י> שאדם המתענג באכילת דגים ו אומר שהוא ״אוהב דגים״  -שקר
בפיו ,שהרי אילו היה אוהב אותם אהבה אמיתית ־ לא היה אוכלם" ,".ועפ״י זה ביאר
שיש רבים הטועים לפרש את ענין האהבה כלפי השני בחלק הגשמי ,אולם באמת אין
זה נכון לקרוא ל דבר זה אהבה ,שכן אין זה אלא אהבת ע צמו שרוצה להשיג מהשני את
ט ובתו של עצ מו .והנה דברים אלו תלויים ביסוד הנ״ל ,כי כאשר האהבה כלפי חבירו
הינד .כלפי חלק הגוף שבו ,אין זו אהבה אמיתית ואיננה מיוסדת על הדגשות אמיתיות
אלא היא אהבת האדם את עצ מו ב לבד .משא״ב כאשר א והב האדם את חבידו מצד
חלק הנפש שבו רק אז יכול לבוא לידי הכרה במע לתו של חבירו בכך שהוא ג״כ חלק
מ כלל ישראל כ מותו ,ו מתוך כך מגיע ל אוהבו אהבה פנימית ואמיתית.
וכעי״ז שמעתי ממו״ר ,הגרא״י קוק שליט״א ,לבאר את דברי התנא "לא עם
הארץ חסיד" (אבות פ״ב ם׳׳ה> .דהגה באדם יש את חלק החומר שבו .והוא גם העניין
של ׳עם הארץ׳ ,שהוא אדם העוסק בעניינים ארציים שהם עניני החומר .אדם כזה
ש ג £מהותו הוא עניני החומר ל עולם אינו ׳נותן׳ ,כי כך הוא ט בעו של החומר ,יש לו
ר צונות משלו ,ודברים השייכים לו ,ורק אותם הוא נוטה לח פש .כח הנתינה שבאדם,
והתשוקה לתת ול התנדב לשני ,ל עולם אינם יכולים לבוא מכח החומר שבו ,אלא
רק מכח חלק הנשמה שהוא ה״ויפח באפיו נשמת חיים ־ מאן דנפח מדיליה נפח".
[כי הקב״ה הוא כו לו טוב ומטיב ,וממילא בנשמת חיים שבאדם יש את הכח של
נתעה] .ומכח גשמה רוממה זו מתעוררת אצלו ההכרה בח בירו ג״כ מצד חלק הנפש
שבו ,שהוא נפש הכלל ישראל ,שכולם "נפש אחת שעובדים ל ק ־ל אחד" (כדברי רש״י
בבראשית מ״ו ,ב״ס .ורק מנקודה זו יכול לנ בוע כח הרצון ל אהוב את חבירו ולהתחסד
עמו .תהו ביאור דברי התנא דאין שייך אצל עם הארץ השקוע כו לו בעניני החומר
שיהיה ׳חסיד׳ ,כי אף אם יעשה איזה דבר ל מען חבירו מ״מ איננו ׳ב על חסד׳ .הרגשת
אהבה אמיתית לח בידו המביאה למידת החסד ,יכולה לבוא רק ע״י התרוממות מעגיני
החומר וההכרה בחלק הנפש של חבירו שהיא נפש הכלל ישראל ,ועי״ז מגיע האדם
למדה הקדושה של החסד.

הוא ,דב אמת מצד אהבת הגוף המצויה אצל בני אדם ,ככל שיש זמן ג דול יותר להמתין
כן ג דל הקושי ל סבול את אורך הזמן ונדמה כ אילו הוא ארוך יותר ,אך כאשר האהבה
באה מצד פנימיותו של השני ,הרי אז היא אהבה נפשית הנובעת מהכרה שכלית
ואמיתית במ עלת השני ו היותו חלק מ השלמות של כל הכלל יחד .על כן כשמבין
שצריך להמתין איזה זמן עד שיגיע אליו ,אין מרגיש טורח בזה ,כי מבין בד עתו שכך
צריך להיות סדר הדברים .וע״כ אין נדמה בעיניו אלא כימים אחדים בל בד .וזהו מה
שהדגישה התורה "באהבתו אותה" ,דהיינו שאהב יעקב את רחל מצד עצ מות נפשה,
ולא כאהבה זרה התלויה מצד הגוף שעליה אין שייכת ל שון אהבה על השני אלא על
ע צמו בל בד ,וזה הטעם ל״ויהיו ב עיניו כימים אחדים" פי׳ משום שהיתה האהבה מצד
חלק נפשה ופנימיותה וכנ״ל .וק״ל.

ה.מישיצאמכלל ישראלאי״׳צ לאוהבו
ו על פי דברינו יובן גם מה שמצינו בכמה מקומות בחז״ל שמי שיצא מכלל ישראל
באפיקורוס ומלשין ו כיו״ב אין צריך לאו הבו בלל ,ולהיפך צריך לש נאותו בתכלית
השנאה .וכדאיתא ב אבות דרבי נתן "ושנאת הבריות כיצד ,מלמד שלא יכוין אדם
לומר אהוב את החכמים וכו׳ ושנא אח עמי הארץ ,אלא אהוב את כולם ושנא את
האפיקורסין ומסיתין ו מדיחין וכו׳ ,וכן אמר דוד הלא משנאיך ה׳ אשנא ובחקוממיך
אתקוטט" (אמד״ר ט״ז ,ה׳) .והנה ל גבי מי שסקר בע בירות בדרגת מומר האוכל נבילות
לת יאבון ,מ בואר בדברי הח״ח <בספר אהבת חסד פ״ג ס״ב) שיש חיוב ל אוהבו ולג מול עמו
חסד כשאר אנשים מישראל ,ואינו דומה דינו לאפיקורוס[ ,ואף שאת חלק הרשע
שב מעשיו צריך לשנוא ,ו כמב ואר בפסחים (קי״ג ע״ה מדכתיב "יראת ה׳ שנאת רע",
מ״מ אין השנאה מתירה ל שנוא את האדם לגמרי ,וע״כ ביארו שם התום׳ שבאדם כוה
יש ענין להקדים טעינת ח מורו כ שנפל על פני פריקת ח מורו של אדם אחר שאינו רשע,
אף ש אצל זה השני איכא צ ער ב עלי חיים כ שהחמור רובץ תחת משאו ,מ״מ צריך
להקדים הרשע בטעינת משאו ׳כדי לכוף יצרו׳ על השנאה ששונאהו ,משמע שלא
הותר ל שנאתו לגמרי] .ורק באפיקורוס ,ומלשין ,ומוסר ,ובן במומר להכעיס ו כיו״ב
הותרה השנאה לגמרי ,כמו שאמר דוד <שם) תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי".

ד .ויהיובעיניוכימיםאחדים כאהבתואותה

ו ביאור החילוק הוא ,משום שאין חובת אהבת האדם לחבירו באה מטעם תיקון

וזהו גם מה שמצינו בתורה על יעקב א בעו " ויעבוד יעקב ב רחל שבע שנים ויהיו

העולם כמו שסוברים רוב אנשי העולם אשר רחקו מדרך השכל [ער כדי כך שבזמננו

בעיניו כימים אחדים ב אהבתו אותה" (בבראשית כט ,ס .והקשו בזה רבים .דלכאורה

קמו כמה ארגוני "זכויות אדם" המגונגים ומסייעים לרוצחים ומחבלים .שפלי
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ביאור מצותאהבת רעים

מדו ולב

£2.

שאינו שוה בשוה עמו" עכ״ל ,וכתב ע״ז הח״ח עפ״י הגט׳ בסנהדרין כ״ז ע״ב דאף
בענין כזה נקרא שונא ,ועו בר על לאו דלא תשנא את אחיך בל בבך ,ע״ש.

המק האנושי ,וכל זאת עושים הם בשם ערבי אהבת בני אדם כ ביבול ,וח ובת החסד
כלפיהם" ,].אלא ח ובת האהבה שעיותה התודה לאדם כלפי חבידו יסודה הוא רק מעד
חלק נפשו של מי שמקושר בנפש הכלל ישראל ,ו על ק  ,אעל עמי הארץ והרשעים,

מבואר מדבריו שבעצם מה שנמנע מ לבטל הרגשת חוסר חשק להיפגש עם חבירו
משום איבה ,אף ש אעו שוגאהו בא ופן הניכר מ״מ נחשב זה לאיסור גמור של שנאה.

אף שאינם נוהגים כהוגן ,מ״מ כל זמן שעדיין הם בכ לל ישראל יש חיוב לאוהבם ,אך
כשנעקד אצל אדם יסוד מיסודי האמונה או שאר אופנים שעל ידם מפקיע אח עצ מו

[וכן גם הביא בכמה מקומות מדברי הרמב״ם ושאר ראשונים שפירשו בכעק זה את
הפסוק הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא ,דאם יש לאחד כעס על הכירו

ויוצא מן הכלל ,א״כ אין נפשו חלק מנפש הכלל ישראל ,וע״כ אי״צ לאו הבו.

על אמה דכר שעשה כ נגדו ,לא ישא אח הדברים ב לבו אלא צריך להתווכח עמו למה

ו.תוכחה וקנאתה׳מתוךאהבה

עשית לי כן ,ועי״ז יבוא השלום ביניהם].
וחנה דברי הח״ח בזה לכאורה צריכים ביאור ,דאמנם ודאי במה שנמנע מלשוחח

וכן יבואר בזה מה שמצינו במ צוות תוכחה שצריך ל הוכיח את חבירו כאשר עשה
עבירה .והנה הרי התוכחה ל עולם איננה נעימה למקבלה ,אלא מייסרתו ,ומ״מ מצ וות

עם חבירו וגורם להמשך המצב של אי רצון להיפגש עמו אין זה מצב טוב ,ואף מדרכי
החכמה הוא דבר שאינו חכם להשאיר המצב ב אופן כזה ,מ״מ מאי שייך זה לאיסור

התוכחה היא אחת מן ה מצוות שבין אדם לח בירו ומ שמע ש נובעת היא מתוך אהבה.
—

אכן הביאור בזה הוא שיסודה של אהבת רעים היא מצד הקשר של נפש הכלל ישראל

שנאה ,והרי אדרבה מה שנמנע מ לדבר עם חבירו הוא מפני שחושש שע״י תוספת
הדיבור ב ענק זה אולי ת וגדל השנאה כי שמא לא יקבל השני את דבריו ,ואולי אף
יוסיף ל טעון כ נגדו טענות גדו לות יותר ,וכיון שקשה עליו להביא ע צמו למצב כזה,

המידות במעשה התוכחה ,אלא רק אהבה וחסד בל בד.

על כן מניח הענק בשב ואל תעשה כדי שלכל ה פחות לא ת וגדל השנאה יותר ,א״כ
מדוע כ לל הח״ח ענק זה באיסור לא תשנא ,ואף בד׳ הרמב״ם ושאר הראשונים הנ״ל

המאוחדים בהיותם בנים למקום ורצונם ל עשות רצונו ,וע״כ דוקא רגש האהבה הוא
המחייב להוכיח אח החוטא ל מנוע נפילתו בפחת מעשיו ,ואין כאן שום רוע ו קלקול

וכן מצינו אצל קנאותו של פנחס שייחסה אותו התורה לשבח במה שהיה בן בנו
של אהרן הכהן (בריש ם!" פ״זס) כ מבואר ברש״י שם ,ו ביאר מדן הגר״י קמינצקי זצ״ל
( הובא בס׳ ט ללי א ודות)

ש הכלילו דבר זה במצ וות הוכח תוכיח שילך וי תוובח עם חבירו על מה עשה לו כך
ובףדל כאודה צ״ב אמאי לא סגי במה שישאיר הענק כמות שהוא בזמן שעיקר כ וונתו
היא שלא להגדיל המדודה יותר ,דמה שנוהג כן איננו מצד שנאה רק להיפך כדי ל מנוע

דיחוסו לאהרן הכהן בא לל מדנו דכשם שמידתו של אהרן היתה

בזה שהיה אוהב שלום ו רודף שלום כן אף נכדו פנחס לא עשה את מעשה קנאותו
אלא מחוך אותן מדות ט ובות של אהבה ושלום שהיו טבו עות בו .וביאור הענין הוא,

הגדלת השנאה.

שאהבת הבריות שהיתה אצל אהרן לא היתה אהבה חיצונית בע למא ,אלא כדברי

אך לפימשנ״ת ,דרצק התורה הוא שיאהב כל אחד מישראל את חמ דו ,וירגיש
שהוא חלק ממנו באשר הם נפש הכלל ישראל ,יש לבאר דאף שאמנם כשנמנע
מל פגוש חבירו בא ופן זה הוא קל יותר מאם היה שונאהו שנאה גמורה ,מ״מ לא

וב אופן זה אף כשצריך לפעמים להוכיח ולייסר הרי זה בא כו לו מתוך אהבה.

די בזה ,אלא כיון שאינו חפץ לה שתדל במה שאפשר לחיות באהבה וב נעימות עם
חבירו ולא איכפת לו להשאיר המצב כך ,אף שאין זו שגאה גמורה מ״מ מראה הוא

התנא ב אבות שהיה "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ,סי׳ שהיתה זו אהבה מיוחדת
הנובעת מכח הכרח מעלת נפש ישראל שמהותה ותכליתה קירוב הבריות לחורה,

בזה שאין חשוב לו להיות מ חובר עם חבירו והיינו שאק הוא מכיר שהוא ו חבירו חד
הם ומקושרים בנפש הכלל ישראל ,אלא כל אחד יחיה לע צמו ,וזהו חי סוון ב צורת
האהבה עפימשנ״ת .ואם היה הולך בדרך התורה לא הוב את חבידו היה משתדל ל מצוא

ז.גדרהאיסורבאיטרוציםלהיפגש יחד
והנה בקונטרס אהבת ישראל ל רבנו החפץ חיים ,האריך לבאר אח גו דל חומד
האיסור לשנוא את חבירו ,יעוי״ש ב דבריו הנחמדים מפז ,וב פ״ב שם הוסיף ל באר
אופן נוסף ה כלול באיסור שנאה וז״ל" :והנה מצוי מאד בין אנשים שלפעמים ב שביל

:
י

אף ׳•? • •••::סכסוך דבר קטן שהיה ביניהם יש להם תרעומת זה על זה ,ואף ששנאה גמורה אינה  " -י י
יי י ; !:־  •::נראית ביניהם אך מכל מקום אעם רוצים להיפגש זחד ,ו בל שון בני אדם נקרא ענין זהי ;׳ ; /י
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את הדרך לפ גשו ב אופן שלא יהיה חשש ש תוגדל השנאה ביניהם כגק ע״י לגימה
י

המקרבת את הרחוקים כדאיתא בסנהדרק גק״ג ע״ס ,או שיראה להקדים דברי פיוס
ואהבה לח בידו בא ופן שירגיש חבירו שבר צונו להשיב השלום ביניהם ואז בודאי גם
< חבירו ירצה להשיב לו בדברי שלום ,ואף אם יטען עליו איזה טענות ישתדל ל שמוע
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שאינו שוה בשוה עמו" עכ״ל ,וכתב ע״ז הח״ח עפ״י הגט׳ בסנהדרין כ״ז ע״ב דאף
בענין כזה נקרא שונא ,ועו בר על לאו דלא תשנא את אחיך בל בבך ,ע״ש.

המק האנושי ,וכל זאת עושים הם בשם ערבי אהבת בני אדם כ ביבול ,וח ובת החסד
כלפיהם" ,].אלא ח ובת האהבה שעיותה התודה לאדם כלפי חבידו יסודה הוא רק מעד
חלק נפשו של מי שמקושר בנפש הכלל ישראל ,ו על ק  ,אעל עמי הארץ והרשעים,

מבואר מדבריו שבעצם מה שנמנע מ לבטל הרגשת חוסר חשק להיפגש עם חבירו
משום איבה ,אף ש אעו שוגאהו בא ופן הניכר מ״מ נחשב זה לאיסור גמור של שנאה.

אף שאינם נוהגים כהוגן ,מ״מ כל זמן שעדיין הם בכ לל ישראל יש חיוב לאוהבם ,אך
כשנעקד אצל אדם יסוד מיסודי האמונה או שאר אופנים שעל ידם מפקיע אח עצ מו

[וכן גם הביא בכמה מקומות מדברי הרמב״ם ושאר ראשונים שפירשו בכעק זה את
הפסוק הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא ,דאם יש לאחד כעס על הכירו

ויוצא מן הכלל ,א״כ אין נפשו חלק מנפש הכלל ישראל ,וע״כ אי״צ לאו הבו.

על אמה דכר שעשה כ נגדו ,לא ישא אח הדברים ב לבו אלא צריך להתווכח עמו למה

ו.תוכחה וקנאתה׳מתוךאהבה

עשית לי כן ,ועי״ז יבוא השלום ביניהם].
וחנה דברי הח״ח בזה לכאורה צריכים ביאור ,דאמנם ודאי במה שנמנע מלשוחח

וכן יבואר בזה מה שמצינו במ צוות תוכחה שצריך ל הוכיח את חבירו כאשר עשה
עבירה .והנה הרי התוכחה ל עולם איננה נעימה למקבלה ,אלא מייסרתו ,ומ״מ מצ וות

עם חבירו וגורם להמשך המצב של אי רצון להיפגש עמו אין זה מצב טוב ,ואף מדרכי
החכמה הוא דבר שאינו חכם להשאיר המצב ב אופן כזה ,מ״מ מאי שייך זה לאיסור

התוכחה היא אחת מן ה מצוות שבין אדם לח בירו ומ שמע ש נובעת היא מתוך אהבה.
—

אכן הביאור בזה הוא שיסודה של אהבת רעים היא מצד הקשר של נפש הכלל ישראל

שנאה ,והרי אדרבה מה שנמנע מ לדבר עם חבירו הוא מפני שחושש שע״י תוספת
הדיבור ב ענק זה אולי ת וגדל השנאה כי שמא לא יקבל השני את דבריו ,ואולי אף
יוסיף ל טעון כ נגדו טענות גדו לות יותר ,וכיון שקשה עליו להביא ע צמו למצב כזה,

המידות במעשה התוכחה ,אלא רק אהבה וחסד בל בד.

על כן מניח הענק בשב ואל תעשה כדי שלכל ה פחות לא ת וגדל השנאה יותר ,א״כ
מדוע כ לל הח״ח ענק זה באיסור לא תשנא ,ואף בד׳ הרמב״ם ושאר הראשונים הנ״ל

המאוחדים בהיותם בנים למקום ורצונם ל עשות רצונו ,וע״כ דוקא רגש האהבה הוא
המחייב להוכיח אח החוטא ל מנוע נפילתו בפחת מעשיו ,ואין כאן שום רוע ו קלקול

וכן מצינו אצל קנאותו של פנחס שייחסה אותו התורה לשבח במה שהיה בן בנו
של אהרן הכהן (בריש ם!" פ״זס) כ מבואר ברש״י שם ,ו ביאר מדן הגר״י קמינצקי זצ״ל
( הובא בס׳ ט ללי א ודות)

ש הכלילו דבר זה במצ וות הוכח תוכיח שילך וי תוובח עם חבירו על מה עשה לו כך
ובףדל כאודה צ״ב אמאי לא סגי במה שישאיר הענק כמות שהוא בזמן שעיקר כ וונתו
היא שלא להגדיל המדודה יותר ,דמה שנוהג כן איננו מצד שנאה רק להיפך כדי ל מנוע

דיחוסו לאהרן הכהן בא לל מדנו דכשם שמידתו של אהרן היתה

בזה שהיה אוהב שלום ו רודף שלום כן אף נכדו פנחס לא עשה את מעשה קנאותו
אלא מחוך אותן מדות ט ובות של אהבה ושלום שהיו טבו עות בו .וביאור הענין הוא,

הגדלת השנאה.

שאהבת הבריות שהיתה אצל אהרן לא היתה אהבה חיצונית בע למא ,אלא כדברי

אך לפימשנ״ת ,דרצק התורה הוא שיאהב כל אחד מישראל את חמ דו ,וירגיש
שהוא חלק ממנו באשר הם נפש הכלל ישראל ,יש לבאר דאף שאמנם כשנמנע
מל פגוש חבירו בא ופן זה הוא קל יותר מאם היה שונאהו שנאה גמורה ,מ״מ לא

וב אופן זה אף כשצריך לפעמים להוכיח ולייסר הרי זה בא כו לו מתוך אהבה.

די בזה ,אלא כיון שאינו חפץ לה שתדל במה שאפשר לחיות באהבה וב נעימות עם
חבירו ולא איכפת לו להשאיר המצב כך ,אף שאין זו שגאה גמורה מ״מ מראה הוא

התנא ב אבות שהיה "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ,סי׳ שהיתה זו אהבה מיוחדת
הנובעת מכח הכרח מעלת נפש ישראל שמהותה ותכליתה קירוב הבריות לחורה,

בזה שאין חשוב לו להיות מ חובר עם חבירו והיינו שאק הוא מכיר שהוא ו חבירו חד
הם ומקושרים בנפש הכלל ישראל ,אלא כל אחד יחיה לע צמו ,וזהו חי סוון ב צורת
האהבה עפימשנ״ת .ואם היה הולך בדרך התורה לא הוב את חבידו היה משתדל ל מצוא

ז.גדרהאיסורבאיטרוציםלהיפגש יחד
והנה בקונטרס אהבת ישראל ל רבנו החפץ חיים ,האריך לבאר אח גו דל חומד
האיסור לשנוא את חבירו ,יעוי״ש ב דבריו הנחמדים מפז ,וב פ״ב שם הוסיף ל באר
אופן נוסף ה כלול באיסור שנאה וז״ל" :והנה מצוי מאד בין אנשים שלפעמים ב שביל

:
י

אף ׳•? • •••::סכסוך דבר קטן שהיה ביניהם יש להם תרעומת זה על זה ,ואף ששנאה גמורה אינה  " -י י
יי י ; !:־  •::נראית ביניהם אך מכל מקום אעם רוצים להיפגש זחד ,ו בל שון בני אדם נקרא ענין זהי ;׳ ; /י
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את הדרך לפ גשו ב אופן שלא יהיה חשש ש תוגדל השנאה ביניהם כגק ע״י לגימה
י

המקרבת את הרחוקים כדאיתא בסנהדרק גק״ג ע״ס ,או שיראה להקדים דברי פיוס
ואהבה לח בידו בא ופן שירגיש חבירו שבר צונו להשיב השלום ביניהם ואז בודאי גם
< חבירו ירצה להשיב לו בדברי שלום ,ואף אם יטען עליו איזה טענות ישתדל ל שמוע
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הדברים ואדרבה אולי יראה הדין עם חבירו והוא זה אשר גרם לשנאה שנוצרה ,ואז
יראה ל עשות כל מה שביכלתו כדי לתקן המעוות ולהשיב השלום ביניהם ,ולפעמים
יש עצה שיוכל להשיג השלום ע״י שליח וכמו שמצינו באבות דר״נ פי״ב לגבי אהרן
הכהן שהיה עושה כן ,שהיה בא אצל כל אחד מהצדדים שלא בפני הכירו ואומר לו
איך שהכירו רוצה להשלים עמו ו כר ומתוך כך כשנפגשו אח״ב אהבו זה את זה ובא
השלום ביניהם .אבל זה שאינו משתדל בשום אופן לחפש עצה איך להשיב השלום
עם חבירו ,הריהו עובר בכך על איסור שנאה ,אלא רצון התורה הוא שיחיו כל ישראל
זה עם זה יחד תמיד באהבה ואחוה ,ב ש ל ע וברעות.
יעזרנו ה׳ ,שע״י ריבוי אהבת חינם בינינו ,שהיא היפך שנאת חינם שעל ידה חרב
הבית ,נזכה בקרוב לחזות בבנינו ותפארתו בב״א.
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אהבת רעים
גו דל המצוד״ ומעלתה ..........................
הן ציונו הבורא ית״ש בפרשת קדושים "לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת
לרעך כמוך אני ה׳" .וברש״י אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה .ויש לבאר מה בא
ר״ע ללמדנו בזה ומהו שאמר דהוי כלל גדול.
ונראה דהוא כעניין שמצינו בסוף מס׳ מכות בהאי דדדש רבי שמלאי שש מאות
ושלש עשרה מצוות ניתנו למשה מסיני ובא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו׳ בא
ישעיהו והעמידן על שש וכו׳ .וכתב שם המהרש״א הקושיא מפורסמת בזה ,וכי באו
לבטל כל שאר המצוות .והביא פי׳ דברי בעל העיקרים דפי׳ בזה ,שאין הכוונה לומר,
כי בעשיית אחד עשר או ג׳ מצווח מקנה לו השלמות האנושי והמדרגה שתושג מצד
כל המצוות שבתורה .אלא שכל אחד מן הנביאים היה מחכוין לעשות כללים כוללים
מצוות רבות מהתורה ,כדי שעל ידם ישיג האדם המדרגה הגדולה מהשלימות .כי למה
שקשה על האדם להעמיס על עצמו חרי״ג מצווח ומנה דוד י״א שהם כוללים למדות
טובות עכ״ל .ועל דרך זו יש לפרש כאן מה שאמר רבי עקיבא זה כלל גדול בחורה
דהיינו דאין מצוה זו כמצוות אשר בקיום המצווה זוכה המקיימה כשלימות המושגת
ע״י קיום המצווה לבדה אלא ואהבת לרעך כמוך הרי מצווה זו כלל גדול בתורה
והמקיים מצוה זו זכה והשיג מעלה גדולה שהרבה גופי תורה תלוים בה וזה כלל גדול
שכולל בתוכו הרבה פרטים.
וכן נראה דזה גם כן מה שאמר הלל לנכרי שבקש ללמוד כל התורה בולה כשהוא
עומד על רגל אחת" ,דעלך סני לחברך לא תעביד" לשבת ל״א .>.ומפרש רש״י ,שבדברי
הלל מתקיים כל התורה ,דהיינו כגון גזילה גניבה ניאוף ורוב המצוות .הרי שלמדנו
דבציווי זה דעלך סני [דהוא המצווה דואהבת לרעך במוך כדתרגם ביב״ע] מתקיים
רוב המצוות וזהו מה שאמר הלל ,ואידך פירושא הוא זיל גמור את כל התורה ,דכיון
שישיג האדם קיום מצוה זו ,נמצאו מתקיימים בידו רוב המצוות.
ובזה למדנו את גדולתה וחשיבותה של קיום ועסק המצווה הזו .דמצוה הכוללת
ודאי יתירה היא בחשיבותה .ו כמו שמציגו בקידושין בדברי רש״י דמצוה כוללת
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ובזה למדנו את גדולתה וחשיבותה של קיום ועסק המצווה הזו .דמצוה הכוללת
ודאי יתירה היא בחשיבותה .ו כמו שמציגו בקידושין בדברי רש״י דמצוה כוללת

העליה  -ד  :קובץ ( } 2.97[)297עמוד מס 200הח־פס ע״י תכנה אוצר החכמה

העליה  -ד  :קובץ ( } 297 () 297עמוז־ מס 201הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אהבתרעים _________
ווו'

גדולה ,דאיתא בגם׳ ,ת ענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה,
ו פ י׳ רש״י שהתלמוד מביא לידי מעשה נמצאו שניהם בידו .מבואר בדבריו טעםלגדולת התלמוד מן המעשה מפני שכולל בחובו אח הכל ת מצאו בידו תלמוד ומעשה,
וה״נ לגבי מצוה זו דכיק שלמדנו שכלל גדול הוא בתורה למדנו חשיבותה ורום ערן■
המצוה הזו דעל ידה י וכל האדם להשיג מדריגה גדולה של שלימות,
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ללמד את הגוי ,שאף שהבורא הוא גבוה מעל כל גבוה מ״מ קרוב הוא מכל קרוב ,וזה
דודי וזה רעי נקרא .הרי לנו רע אחד יחיד ומיוחד בוראנו ויוצרנו,
והנה בגדרי האהבה כלפי הבורא ית׳ ,לכאורה אין לה שיעור וקיצבה .שהרי
נ צטווינו בכל לבבך  -בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע ,דהיינו כל כוחות האדם .ובכל
נפשך ^אסי׳ נוטל את נפשך ,היינו עד מסירות הנפש עצמה לכבוד הבורא יתברך.

והנה יש לבאר מיהו זה אותו ה׳רעך׳ ,וכן מה הם גדרי האהבה המחויבת אליו.

ובכל מאודך  -בכל ממונך ,היינו אין פרט בחיים לא גדול ואף לא קטן שאינו ע״ס

והנה מצאתי בזה בעז״ה ג׳ רעים וחלוקים בגדריהם ,וכולם מפורשים ונבארם כל אחד

הבורא ".דבר אחר ,בכל מדה ומרה שהוא מודד לך ,הוי מודה לו במאוד מאוד .וא״כ

וגדר האהבה המחויבת אליו,

נראה דאין לאהבה זו שיעור ,וזהו גדרה שאק לה גבול וגדר.
אמנם ברכינו בחיי ,על הציווי של אהבת ה׳ ,שכתב גדר לאהבת הבורא  -וז״ל

דעו ודע א3יואל ומזוג

"ואם תשאל כיון שמצינו שמעלת החשק גדולה ממעלת האהבה היה לו לומר

והנה הרע האחד • היחיד והמיוחד  -מבואר בדברי רש״י על־מה שאמד הלל
דעלך סני לחברך לא תעביד ,וז״ל "רעך ורע אביך אל תעזוב (משליכי) ,זה הקב״ה ,אל
תעבור על דבריו .שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך" (יש" שגת ל*א> .הדי לנו
רע שהוא ידיד נפשנו ,אבינו האב הרחמן ,הבורא ית״ש .ו עליו פי׳ רש״י לשון רעך,

וחשקת למה אמר ואהבת והתשובה בזה כי היא הנותנת שהרי האוהב הוא מי שאוהב
הדבר האהוב ולעתיד תשתכח ממנו האהבה כגון בעת שאוכל אד בעת השנה אבל
מי שחושק אין מחשבתו נפרדת מן החשוק כלל ואפי׳ בעת שיאכל יזכרנו גם בעת
השנה יראנו בחלום ולפי שנצטווינו לאהבה אח ה׳ בשני היצרים ובנפש המתאוה
ובכל ממונו ויצטרך האדם לאהב את כלן בדברים המוכרחים כי אי אפשר לו שיחיה

ומקרא מסייעו דכתיב רעך ורע אביך אל תעזוב .וכן פי׳ רש״י במשלי" :בני אם ערבת
לרעך וגו׳ אחר שנעשית ערב להקב״ה שהוא רעך כדכתיב זה דודי וזה רעי" (דשי* משלי

זולתן ...ואם כן מהטעם הזה לא היה יכול לומר וחשקת כי אלו היה חושק אותו היה
מפריד מחשבתו מכל הדברים הגופניים האלה ולא היה משתמש בהן כל עיקר ואף

ד א׳> .הרי לנו רע ומפורש בקראי דרע נקרא.

כמוכרחים ולא היה מקום למצוות התורה כלל וכלל כי לשון חשק ענינו דביקות כענק

והנה ודאי אתי שסיר הא פי׳ דש״י דברי הלל דקאי על הקב״ה ,דאל״כ יקשה איך

כי בי חשק ואפלטהו והוא מעלת מיתת הנשיקה בצדיקים הגמורים"

(יבינו בחיי ואתחנן).

בדבר זה לימד את כל התודה כולה על רגל אחת ,ולפיכך פירש דרעך הוא הקב״ה,

וכדבריו משמע מדבריו של בן עזאי ,שאמר ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה אפשר

ומעתה אין לעבור על דבריו .אך יקשה על הלל עצמו ,מה ראה לשנות לו מקרא זה,

לעולם שיתקיים ע״י אחדים (יבמותס״ג> ,ונקט לשק חשק דווקא ,ומפאת החשק בתודה

דאם להעמידו על רגל אחת שעל ידה יקיים כל התורה כולה ,וכי לא היה להלל ללמדו

שוב אינו יכול לישא אשה ולא מתקיים על ידו מצווה ואשתה שבתורה ,אף שקיום

מקרא ד׳ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך׳ ואידך פירושא היא
זיל גמור ,ומה ראה ללמדו אהבת ה׳ בדרשה מחודשת ,במקרא דואהבת לרעך כמוך.

העולם תלוי בה ,והוי כשופך דמים וממעט הדמות .ונמצינו למדים בדבריו דגדר יש
לאהבת הבורא ,ואהבה דווקא מחויב האיש הישראלי לא פחות ולא יוחד .לא פחות
מבכל לבבך נפשך ומאודך ,והיינו שיהא האהבה להבורא יוחד מכל הדברים שיש לו

והנראה לבאר דדוקא חיוב האהבה זו רצה ללמדו .לומר דלא רק מפני גדולתו
ורוממותו בלבד חייבים אנו לאהבו ,דלזה אמת יש מקראות מפורשים יותר .אלא
שבמקרא זה נתחדש גדר אחד ,והוא חיוב אהבה מטעם רע .וזה יוכל להבין גם נכרי

;

המתקרב עתה ,דאף דעדיין אק השגתו שלימה בגודל.רוממותו יתעלה ,ואינו משיג ;
שראוי בעבור רצונו למסור הכל ואפי׳ את הנפש בעבור רצונו ,אך זה ודאי י וכל להשיג ב
יי
י ; ל• לכל הפחות שלא לגרוע טמאי ששנאויזעליך שלא יעברךעל דבריך כן לא ומ כור על?/י',:".

;> מ דברי הבורא .ועוד יש מעלה יתירה באהבה וו מחמת רע ,דזה גופא מה דרצה הלל
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א .דלכאורח יפלא אחר ששמענו באהבה של שני יעריך ולא זו בלבד אלא אף בכל נפשך עד מסירות נפש
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ללמד את הגוי ,שאף שהבורא הוא גבוה מעל כל גבוה מ״מ קרוב הוא מכל קרוב ,וזה
דודי וזה רעי נקרא .הרי לנו רע אחד יחיד ומיוחד בוראנו ויוצרנו,
והנה בגדרי האהבה כלפי הבורא ית׳ ,לכאורה אין לה שיעור וקיצבה .שהרי
נ צטווינו בכל לבבך  -בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע ,דהיינו כל כוחות האדם .ובכל
נפשך ^אסי׳ נוטל את נפשך ,היינו עד מסירות הנפש עצמה לכבוד הבורא יתברך.

והנה יש לבאר מיהו זה אותו ה׳רעך׳ ,וכן מה הם גדרי האהבה המחויבת אליו.

ובכל מאודך  -בכל ממונך ,היינו אין פרט בחיים לא גדול ואף לא קטן שאינו ע״ס

והנה מצאתי בזה בעז״ה ג׳ רעים וחלוקים בגדריהם ,וכולם מפורשים ונבארם כל אחד

הבורא ".דבר אחר ,בכל מדה ומרה שהוא מודד לך ,הוי מודה לו במאוד מאוד .וא״כ

וגדר האהבה המחויבת אליו,

נראה דאין לאהבה זו שיעור ,וזהו גדרה שאק לה גבול וגדר.
אמנם ברכינו בחיי ,על הציווי של אהבת ה׳ ,שכתב גדר לאהבת הבורא  -וז״ל

דעו ודע א3יואל ומזוג

"ואם תשאל כיון שמצינו שמעלת החשק גדולה ממעלת האהבה היה לו לומר

והנה הרע האחד • היחיד והמיוחד  -מבואר בדברי רש״י על־מה שאמד הלל
דעלך סני לחברך לא תעביד ,וז״ל "רעך ורע אביך אל תעזוב (משליכי) ,זה הקב״ה ,אל
תעבור על דבריו .שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך" (יש" שגת ל*א> .הדי לנו
רע שהוא ידיד נפשנו ,אבינו האב הרחמן ,הבורא ית״ש .ו עליו פי׳ רש״י לשון רעך,

וחשקת למה אמר ואהבת והתשובה בזה כי היא הנותנת שהרי האוהב הוא מי שאוהב
הדבר האהוב ולעתיד תשתכח ממנו האהבה כגון בעת שאוכל אד בעת השנה אבל
מי שחושק אין מחשבתו נפרדת מן החשוק כלל ואפי׳ בעת שיאכל יזכרנו גם בעת
השנה יראנו בחלום ולפי שנצטווינו לאהבה אח ה׳ בשני היצרים ובנפש המתאוה
ובכל ממונו ויצטרך האדם לאהב את כלן בדברים המוכרחים כי אי אפשר לו שיחיה

ומקרא מסייעו דכתיב רעך ורע אביך אל תעזוב .וכן פי׳ רש״י במשלי" :בני אם ערבת
לרעך וגו׳ אחר שנעשית ערב להקב״ה שהוא רעך כדכתיב זה דודי וזה רעי" (דשי* משלי

זולתן ...ואם כן מהטעם הזה לא היה יכול לומר וחשקת כי אלו היה חושק אותו היה
מפריד מחשבתו מכל הדברים הגופניים האלה ולא היה משתמש בהן כל עיקר ואף

ד א׳> .הרי לנו רע ומפורש בקראי דרע נקרא.

כמוכרחים ולא היה מקום למצוות התורה כלל וכלל כי לשון חשק ענינו דביקות כענק

והנה ודאי אתי שסיר הא פי׳ דש״י דברי הלל דקאי על הקב״ה ,דאל״כ יקשה איך

כי בי חשק ואפלטהו והוא מעלת מיתת הנשיקה בצדיקים הגמורים"

(יבינו בחיי ואתחנן).

בדבר זה לימד את כל התודה כולה על רגל אחת ,ולפיכך פירש דרעך הוא הקב״ה,

וכדבריו משמע מדבריו של בן עזאי ,שאמר ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה אפשר

ומעתה אין לעבור על דבריו .אך יקשה על הלל עצמו ,מה ראה לשנות לו מקרא זה,

לעולם שיתקיים ע״י אחדים (יבמותס״ג> ,ונקט לשק חשק דווקא ,ומפאת החשק בתודה

דאם להעמידו על רגל אחת שעל ידה יקיים כל התורה כולה ,וכי לא היה להלל ללמדו

שוב אינו יכול לישא אשה ולא מתקיים על ידו מצווה ואשתה שבתורה ,אף שקיום

מקרא ד׳ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך׳ ואידך פירושא היא
זיל גמור ,ומה ראה ללמדו אהבת ה׳ בדרשה מחודשת ,במקרא דואהבת לרעך כמוך.

העולם תלוי בה ,והוי כשופך דמים וממעט הדמות .ונמצינו למדים בדבריו דגדר יש
לאהבת הבורא ,ואהבה דווקא מחויב האיש הישראלי לא פחות ולא יוחד .לא פחות
מבכל לבבך נפשך ומאודך ,והיינו שיהא האהבה להבורא יוחד מכל הדברים שיש לו

והנראה לבאר דדוקא חיוב האהבה זו רצה ללמדו .לומר דלא רק מפני גדולתו
ורוממותו בלבד חייבים אנו לאהבו ,דלזה אמת יש מקראות מפורשים יותר .אלא
שבמקרא זה נתחדש גדר אחד ,והוא חיוב אהבה מטעם רע .וזה יוכל להבין גם נכרי

;

המתקרב עתה ,דאף דעדיין אק השגתו שלימה בגודל.רוממותו יתעלה ,ואינו משיג ;
שראוי בעבור רצונו למסור הכל ואפי׳ את הנפש בעבור רצונו ,אך זה ודאי י וכל להשיג ב
יי
י ; ל• לכל הפחות שלא לגרוע טמאי ששנאויזעליך שלא יעברךעל דבריך כן לא ומ כור על?/י',:".

;> מ דברי הבורא .ועוד יש מעלה יתירה באהבה וו מחמת רע ,דזה גופא מה דרצה הלל
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ב עולם ,אך לא יותר ,דהיינו לא יחשוק בה בורא ,ו יבטל כל עניני העוה״ז לגמרי .תהו

אהבת הרע לאהבת עצ מו ,אינו אלא לעגין שלא

הרע הראשון וגדר האהבה שמצינו בו,

בט ובת ח בירו כשם ששמח בט ובת עצ מו.

אהבה לכל ישראל

וכן במהרש״א הוקשה בהא דשינה הלל מ לשון המקרא .דהתורה אמרה בל שון
מ חויבת  -׳ואהבת ל רעך כ מוך׳ דהיינו ב חיוב ,ו הלל לא אמר אלא על דרך השלילה

 והרע השני  -אין מקרא יוצא מידי פ שוטו ,והיינו רע כל איש ישראל ,והוא נמימפורש במימרא שאמר הלל ,ד עלך סני לח ברך לא תעביד ,וכ דביאר דש״י בה פירוש

יי ד ע

לאדם בטובת ז ולתו ,וישמח

׳ד עלך סני לחברך לא ת עביד׳ .ו כתב המהרש״א דכן משמע ליה להלל ,דאין חיוב אלא
שלא תעשה לו רעה ,אך ל גבי לע שות לו טובה ,לא קאמד ואהבת לרעך כמוך.

־א חר ברברי הלל" -דהיינו כגון גזילה גניבה ניאוף ו רוב ה מצוות" והנה ל פירוש זה
ברש״י ,יש לומר ,שקיום דברי הלל שלימד בזה כל התורה אינו כל התורה בדווקא,

שלא ירע בעיניו טובת חבירו ,וישמח ב רבות טובתו .ול דברי המהרש״א ,לא נאמר

אלא שנתן לו כלל שכולל רוב התורה .ונ מצינו למדים מדברי הלל דבר חידוש שרוב

אלא שלא להרע (כמעשה) כמו שאין רוצה שידעו לו .הן אמת דאין דרך זו מקובלת על

מ צווח התודה הדי הם בבין אדם לחבידז[ 3,והוא חידוש ודבד פלא].

דעת כולם .דהא אונקלוס לא תרגם כך ,אלא כתב ותרחם לחברך כוחך אני ה׳ .וכן

והנה גדרי האהבה שנתחייבנו בהם כלפי רע זה דהיינו לכל אחד ו אחד מאחינו
בני' ישראל ,הנה בקרא נאמר "כמוך" .ואם דברים ככ תבן ,א״כ החיוב הוא ל אהוב
את חבירו בגופו ,אך פשוט הוא דודאי לא יהא חיוב כרע הראשון ,ש בעב ורו אף
יש למסור ג ופו ו נפשו ,דמפני מה יהיה חבירו עדיף ממנו ,אך לה שוותו כג ופו יהיה
מחויב .אך ביונתן בן עו זיאל לא תרגם כן ,אלא  -ותרחמי ל חברך דמן אגת סני לך לא
תעביד ליה אני ה׳ ,ו כן ב׳ ואהבח לו כ מ וך דגר  -ותרחם ליה כ וותך ,דמן אח סני לך

והנה ל מדנו מדבריהם דה חיוב אינו ל אהוב כג ופו שזה אי אפשר .אלא ל הרמב״ן,

הרמב״ם שכתב מצוה על כל אדם לא הוב כל אחד וא חד מישראל כ גופו לפיכך צריך
לספר בש בחו ולחוס על מ מונו כאשר הוא חס על ממון ע צמו ורוצה בכ בוד עצמו*,
כתב בזה ש מחויב לא הוב כג ופו צ יווי על חו בות הלב בות ,ולפיכך לענין מעשה,
מ חויב לספר בש בחו ולחוס על מ מונו כשם שחס על ממון עצ מו ורוצה בכ בוד עצ מו.
ומ דברי הרמב״ם ל מדנו ה חיוב דברים כ כתבן ,ואהבת לרעך כמוך כמוך ממש[ ,וכן

לא תעביד ליה .ו כתב בזה גדר לחייב דק על דרך השלילה ,דאינו אלא שלא תעשה

הוא במס״י פי״א בענין הנקיטה ונטירה דסיים שם באה התורה וכללה כלל שהכל
נ כלל ו אהבת לרעך כ מוך בלי שום הפרש ..כמוך ממש ],וא״כ ברע זה מציגו פלוגתא

ל חבירך מה ששגאוי עליך.

רבתא ב גדר האהבה ה מחויבת דהיינו האם כמוך לא נאמר אלא לצגין הרעה או לענין

וכן הרמב״ן הרחיב וביאר דאין שייך שיאהב את חבירו כנפשו ,וז״ל" ,וטעם
ואהבת לרעך במוך הפלגה כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו אח
נפשו "ועוד מביא הרמב״ן ראיה שלא מחוייב להיטיב ל הכירו כשם שמיטיב לעצ מו,

הטבה נמי נאמר ו כמוך הוי ממש כ מוך.

חברתך ואשתבריתך

"שכבר בא ר״ע ו לימד חייך קודמין לחיי חבירך" ,אלא מפרש חיוב המצוה בגדר
מצות התורה" ,שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב אח נפשו ב כל הטוב" ,ומדייק

והוא יו שב לבטח אתך" ,על הנושא אשה ובד עתו לגרשה .ודרשו דרעך זו אשתו.

הרמב״ן בפסוק " -ויתכן ב עבור שלא אמר ו אהבת את רעך כמוך והשוה אותם ב מלת

ואף בלא דרשה זו גמי נראה ל ומר דרעיחי אינו אלא רע בל שון נקבה .וב פירוש מצינו

ל רעך וכן ואהבת לו כ מוך דגר שיהיה פירושו לה שוות אהבת שניהם בד עתו כי פעמים
שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו בעו שר ולא בחכמה וכי וצא בזה ואם

ב כתו בות שמח תשמח ריעים האהובים וסי׳ רש״י החתן והכלה שהן ריעים האוהבים

יהיה אוהבו בכל י חפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בע ושר ובנכסים וכ בוד ו דעת וחכמה
ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בל בו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו ב כל טובה ויצוה
הכתוב שלא תהא פחיתות הקנאה הזו ב לבו אבל יאהב ב רבות הטובה לח בירו כאשר
אדם עושה ל נפשו ולא יתן שיעורין באהבה" .ל מד א״כ הרמב״ן ,דהא דהשוה הכתוב
ב .וכן נסי מצעו דכתב הגר״א בפשטות בסוף האיגרת ובזה רוב התודה לשמח לאדם,
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ב עולם ,אך לא יותר ,דהיינו לא יחשוק בה בורא ,ו יבטל כל עניני העוה״ז לגמרי .תהו

אהבת הרע לאהבת עצ מו ,אינו אלא לעגין שלא

הרע הראשון וגדר האהבה שמצינו בו,

בט ובת ח בירו כשם ששמח בט ובת עצ מו.

אהבה לכל ישראל

וכן במהרש״א הוקשה בהא דשינה הלל מ לשון המקרא .דהתורה אמרה בל שון
מ חויבת  -׳ואהבת ל רעך כ מוך׳ דהיינו ב חיוב ,ו הלל לא אמר אלא על דרך השלילה

 והרע השני  -אין מקרא יוצא מידי פ שוטו ,והיינו רע כל איש ישראל ,והוא נמימפורש במימרא שאמר הלל ,ד עלך סני לח ברך לא תעביד ,וכ דביאר דש״י בה פירוש

יי ד ע

לאדם בטובת ז ולתו ,וישמח

׳ד עלך סני לחברך לא ת עביד׳ .ו כתב המהרש״א דכן משמע ליה להלל ,דאין חיוב אלא
שלא תעשה לו רעה ,אך ל גבי לע שות לו טובה ,לא קאמד ואהבת לרעך כמוך.

־א חר ברברי הלל" -דהיינו כגון גזילה גניבה ניאוף ו רוב ה מצוות" והנה ל פירוש זה
ברש״י ,יש לומר ,שקיום דברי הלל שלימד בזה כל התורה אינו כל התורה בדווקא,

שלא ירע בעיניו טובת חבירו ,וישמח ב רבות טובתו .ול דברי המהרש״א ,לא נאמר

אלא שנתן לו כלל שכולל רוב התורה .ונ מצינו למדים מדברי הלל דבר חידוש שרוב

אלא שלא להרע (כמעשה) כמו שאין רוצה שידעו לו .הן אמת דאין דרך זו מקובלת על

מ צווח התודה הדי הם בבין אדם לחבידז[ 3,והוא חידוש ודבד פלא].

דעת כולם .דהא אונקלוס לא תרגם כך ,אלא כתב ותרחם לחברך כוחך אני ה׳ .וכן

והנה גדרי האהבה שנתחייבנו בהם כלפי רע זה דהיינו לכל אחד ו אחד מאחינו
בני' ישראל ,הנה בקרא נאמר "כמוך" .ואם דברים ככ תבן ,א״כ החיוב הוא ל אהוב
את חבירו בגופו ,אך פשוט הוא דודאי לא יהא חיוב כרע הראשון ,ש בעב ורו אף
יש למסור ג ופו ו נפשו ,דמפני מה יהיה חבירו עדיף ממנו ,אך לה שוותו כג ופו יהיה
מחויב .אך ביונתן בן עו זיאל לא תרגם כן ,אלא  -ותרחמי ל חברך דמן אגת סני לך לא
תעביד ליה אני ה׳ ,ו כן ב׳ ואהבח לו כ מ וך דגר  -ותרחם ליה כ וותך ,דמן אח סני לך

והנה ל מדנו מדבריהם דה חיוב אינו ל אהוב כג ופו שזה אי אפשר .אלא ל הרמב״ן,

הרמב״ם שכתב מצוה על כל אדם לא הוב כל אחד וא חד מישראל כ גופו לפיכך צריך
לספר בש בחו ולחוס על מ מונו כאשר הוא חס על ממון ע צמו ורוצה בכ בוד עצמו*,
כתב בזה ש מחויב לא הוב כג ופו צ יווי על חו בות הלב בות ,ולפיכך לענין מעשה,
מ חויב לספר בש בחו ולחוס על מ מונו כשם שחס על ממון עצ מו ורוצה בכ בוד עצ מו.
ומ דברי הרמב״ם ל מדנו ה חיוב דברים כ כתבן ,ואהבת לרעך כמוך כמוך ממש[ ,וכן

לא תעביד ליה .ו כתב בזה גדר לחייב דק על דרך השלילה ,דאינו אלא שלא תעשה

הוא במס״י פי״א בענין הנקיטה ונטירה דסיים שם באה התורה וכללה כלל שהכל
נ כלל ו אהבת לרעך כ מוך בלי שום הפרש ..כמוך ממש ],וא״כ ברע זה מציגו פלוגתא

ל חבירך מה ששגאוי עליך.

רבתא ב גדר האהבה ה מחויבת דהיינו האם כמוך לא נאמר אלא לצגין הרעה או לענין

וכן הרמב״ן הרחיב וביאר דאין שייך שיאהב את חבירו כנפשו ,וז״ל" ,וטעם
ואהבת לרעך במוך הפלגה כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו אח
נפשו "ועוד מביא הרמב״ן ראיה שלא מחוייב להיטיב ל הכירו כשם שמיטיב לעצ מו,

הטבה נמי נאמר ו כמוך הוי ממש כ מוך.

חברתך ואשתבריתך

"שכבר בא ר״ע ו לימד חייך קודמין לחיי חבירך" ,אלא מפרש חיוב המצוה בגדר
מצות התורה" ,שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב אח נפשו ב כל הטוב" ,ומדייק

והוא יו שב לבטח אתך" ,על הנושא אשה ובד עתו לגרשה .ודרשו דרעך זו אשתו.

הרמב״ן בפסוק " -ויתכן ב עבור שלא אמר ו אהבת את רעך כמוך והשוה אותם ב מלת

ואף בלא דרשה זו גמי נראה ל ומר דרעיחי אינו אלא רע בל שון נקבה .וב פירוש מצינו

ל רעך וכן ואהבת לו כ מוך דגר שיהיה פירושו לה שוות אהבת שניהם בד עתו כי פעמים
שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו בעו שר ולא בחכמה וכי וצא בזה ואם

ב כתו בות שמח תשמח ריעים האהובים וסי׳ רש״י החתן והכלה שהן ריעים האוהבים

יהיה אוהבו בכל י חפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בע ושר ובנכסים וכ בוד ו דעת וחכמה
ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בל בו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו ב כל טובה ויצוה
הכתוב שלא תהא פחיתות הקנאה הזו ב לבו אבל יאהב ב רבות הטובה לח בירו כאשר
אדם עושה ל נפשו ולא יתן שיעורין באהבה" .ל מד א״כ הרמב״ן ,דהא דהשוה הכתוב
ב .וכן נסי מצעו דכתב הגר״א בפשטות בסוף האיגרת ובזה רוב התודה לשמח לאדם,
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זה את זה .הרי מצ עו דרע נקראת .והאמת דמצינו בה במקרא לשון ג דול מ לשון רע,
"חברתך ואשת בריתך" ל שון ח בור ו בח ת ,והכי גמי בגדרי אהבה המחויבים בה ,יתרים
מכל רע ,ש הח בגט׳ אמרו "ת״ר האוהב את אשתו כג ופו" [ונראה דאף לה סובחם
ברע סתם שאין חיוב כמוך כאן נקטו בגט׳ בפשיטות דמ חויב כגופו] ולענין הכבוד
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אהכתרעים

ובר מב״ם כ תב "וכן צ וו חכמים שיהא אדם מכ בד את א שתו י ותר מגו פו ואו הבה כגו פו
ואם יש לו מ מון מ רבה ב טוב תה כפי ממ וגו" (אישות פ ט ״ו ח י' " )  .ונר אין בי אור הדין,
דב אשת בר יחו ,ד בלע דיה אינו אדם ,וא ינו אלא פ לג גו פא ,כו לי על מא מו רו ד מחו ייב

רה
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היתה שנאת חינם ,היינו ה עדר אהבת אמ ת.ול מדנו גו דל עומק החסרון ב לב האדם
ב שנאת חינם וכן ממ ילא בהיפך ע ומק הש ליטות ב לב האדם הזוכה ומקיימה.
ו לפי זה ל עני ננו למ דנו שהפתח לקנינה של מצוה זו שו רשו בעו מק הלב.

לאו הבה כ גו פו ו לכב דה אף יותר מגו פו ,ו כן הב יאו בספרים בשם מה רח״ו דוא הבת
לר עך ב %ך מ מש מתקיים בא שתו

(ל קו ט ים מ חר ח״ו פ רשת עק ב),

ורחמנאלכא כעי

שכלהקנאה והשנאהמטנומחוסרהכטחון
והנה הגד״א ב יאר את ההדחק ממפסידיה דזזם הקנאה והשנאה ע״י בט חון.
שה בוטח בב ור או ,ומ כיר השג חתו על כל כריה ובדיה להשלים די מחסורה ו מכין

איתא ביו מא "מקדש רא שון מפני מה ח דב מפני ג׳ דברים שהיו בו ע״ז גי לוי

מזון ל כל ב ריו תיו אשר ברא ופו חח את ידו ומ שביע ל כל חי ר צון ,וו דאי מבין ויו דע

עריות ו שפי כות דמים .אבל מקדש שני שהיו ע וסקין בת ודה וב מצ ות ובג מיל ות חסדים

זו האמת ,שאין אדם נו גע ב מו כן לחב ירו .ו א״כ אין ל הבו טח שום טעם לקנאה ,ו כן

מפני מה ח רב ,מפני שמיתה בו שנאת חינם ל למ דך שש קולה שנאת חינם כ נגד שלש

אינו מ גיע לש נאה ,שאין לו שום רודף כ לל ,שהרי י ודע ש הכל ב רצ ונו יתעלה ,ו אין

עב ירות ע״ז ג ״ע ו שפי כות דמים" רומא ט .):ומ בו אר ב גט׳ ,דהר אשונים רשעים היו אלא

אלא הכ לל הע ושה מצ וה י צלי חנו שכרו ,וה עו בר עליה יכ ריחנו עונ שו .וזה בל בד כל

ש תלו בט חוגם ב הקב״ה .ע וד נ אמר בהמ שך ד ברי הגמ׳ "ר׳ יו חנן ור״א ד אמרי תרוו יהו

.טסיבח הצ לח תו מ חד והפ סדו מאידך .נמ צינו ל מדים ו הרחק מססידיה ת לויה בהא מונה

ראשונים שנ תגלה עו ונם נ תגלה קיצם א חרונים שלא נ תגלה עוו נם לא נ תגלה קיצם ו כן

וה בט חון ב הבו רא ו כמה שי גדל האדם ויעמיק ב השגה ו הכרת בור או וע וצם השג חתו

אמר רבי יו חנן טובה צ פרגן של רא שונים מכריסו של אח רונים" .ו הוכ יחו שר אשונים

על כל ברו איו כך ינ צל מן ה מדות ה רעות היפך המצוה של וא הבת.

ה גלוי ,וצ ריך בי אור רב ב מאי עד יפי הר אשונים שע ברו על ה חמו רות שהם ב יהרג ו אל

ככלדרכיךדעהו והוא יישראורחותיך

עדיפי ,שהרי ה מקדש חזר לרא שונים ו לא ל אחרו נים .והנה הנסתר ב סוגיא זו רב על
יע בור ,ל אחר ונים שע ברו על מה שכ תוב ב תורה לא תשנא את אחיך ב לב בך וא ינו אלא
ל או ג רידא[ .ו חי וב מ לקות נמי אין בו שהרי אין בו מע שה].

והנה לא נת באר ב דב ריו דק הסוד מדע ,ד היינו שה בטחון מציל מן השנאה והקנאה.
אך לע נין העשה ט וב ,דה יינו דרכי קנינה של א הבת אמת ,לא נתפרש ,דהנה לכ אורה

והנה  -הגר״א האיר פניו א לינו בסו גיא מ ופל אה וו ,ופ ירש "והטעם כי הר אשונים

אף מי שאין לו שום רדיפה וטעם לש נוא ל חבי רו ,עדיין יכ ול לח יות בע ול מו הפרטי

היו מ עשיהם ה טובים טמונים ועו ונת יהם גלו ים כי ל בם היה ט וב .ו אחר ונים ל היפך.

ב לא שנאה להסו בבים א ותו אך ב לא אהבה יתירה .וו דאי לא יהא שייך כ לל לע נין

ור חמנא ל בא ב עי .וא מרו ראשונים שהיה בהם ע״ז וג ״ע ושס״ד אלא ש תלו בט חונם

של ׳כ מו ך .ו א״כ יש לב אר מה יו עיל לאדם ל זכ ות לאהבת רעים ,ומה יהא יתד נ אמן

בהקב״ה נמ צא כי מעשיהם רע מ אוד ול בם היה ט וב מ אוד ,ש מע לת ה בט חון על כולם
כנ״ל .והאח רונים עסקו ב תורה וגמ ״ח ,ומ פני מה ח רבה מ פני שנאת חינם ,ל למ דך

לב נות על יו א הבת אמת .דוו דאי אין א הבת חינם
דרק השנאה כ יון שאינה אמת "שנאת חינם" היא .שראוי בא מת שיהא אהבה בין כל

ש שקולה שנאת חינם ו כו׳ כמ״ש איזה פ רשה קטנה ו כו׳ ו אה בת לר עך ,וה וא מ חוסר

ישראל .וא הבה ה ראויה היא היא האמת ,ו אין האהבה אהבת חינם ,אלא ראויה היא

ה בט חון ש כל הקנאה ו השנאה מ מנו" ב יאר הגר״א שאין המ ובן שמ צד א חד רשעים היו

האהבה ,ויח ידותיה תלוים ב הכרת האמת.

אך הו עיל להם בט חונם בה קב״ה ,אלא שו רש שנאת חינם ת לויה בזה שבמ קדש שגי

(י כן לא ש יי ך בלל ב מצ יא ות אה בח מ מ ם ) ,

וה דרך לזה היא כ מו ש ביאר ר׳ ש מע ון" :שיתברר וי תאמת אצל האדם אי כותו של

חסרו כ בט חון ומ מנו כל הקנאה והש נאה .ו כן מ בו אר ב דב ריו ש הה בדל שהר אשונים

ה״אני" ש לו ,כי בזה יומ דד כל האדם לפי מ דרג תו .האיש הגס וה שפל כל "אני" ש לו

היו טובים בל בם מ שא״כ א חרונים לא היו ישרים בל בב ם .וכ דב ריו א לו מצ ינו נמי

מצו מצם רק בח ומ רו ו גו פו .ל מע לה מ מנו מי ש מרגיש ש״אני" ש לו מור כב מג וף ונ פש.

בד ברי רש״י לשם) שפירש דבז מן מ קדש שני רשעים היו בסתר ,ו הנה נתח דש ב גט׳
דשייך מצי אות שיהיו טובים וישרים ב לבו תם ,אף ש כל מע שיהם פגו מים עד מא וד,

ולמ עלה מזה מי שמכניס לה״אני" שלו בני ב יתו ו משפ חתו .והאיש הה ולך ע ל פי דרכי
התורה ,ה״אני" ש לו כו לל את כל עם יש ראל ,ש באמת כל איש י שראל הוא רק כ אבר

ווה עד יפא מהט ובים במע שיהם ופ גומ ים בל בם '.ו הגה ה עב יר ה ש נכ של ^ב בי ת שנ י.

מ גוף ה אומה היש ראלית [ .וע וד יש בזה מ על ות של איש השלם ראוי לה שריש בנפ שו
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אהכתרעים

ובר מב״ם כ תב "וכן צ וו חכמים שיהא אדם מכ בד את א שתו י ותר מגו פו ואו הבה כגו פו
ואם יש לו מ מון מ רבה ב טוב תה כפי ממ וגו" (אישות פ ט ״ו ח י' " )  .ונר אין בי אור הדין,
דב אשת בר יחו ,ד בלע דיה אינו אדם ,וא ינו אלא פ לג גו פא ,כו לי על מא מו רו ד מחו ייב

רה
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היתה שנאת חינם ,היינו ה עדר אהבת אמ ת.ול מדנו גו דל עומק החסרון ב לב האדם
ב שנאת חינם וכן ממ ילא בהיפך ע ומק הש ליטות ב לב האדם הזוכה ומקיימה.
ו לפי זה ל עני ננו למ דנו שהפתח לקנינה של מצוה זו שו רשו בעו מק הלב.

לאו הבה כ גו פו ו לכב דה אף יותר מגו פו ,ו כן הב יאו בספרים בשם מה רח״ו דוא הבת
לר עך ב %ך מ מש מתקיים בא שתו

(ל קו ט ים מ חר ח״ו פ רשת עק ב),

ורחמנאלכא כעי

שכלהקנאה והשנאהמטנומחוסרהכטחון
והנה הגד״א ב יאר את ההדחק ממפסידיה דזזם הקנאה והשנאה ע״י בט חון.
שה בוטח בב ור או ,ומ כיר השג חתו על כל כריה ובדיה להשלים די מחסורה ו מכין

איתא ביו מא "מקדש רא שון מפני מה ח דב מפני ג׳ דברים שהיו בו ע״ז גי לוי

מזון ל כל ב ריו תיו אשר ברא ופו חח את ידו ומ שביע ל כל חי ר צון ,וו דאי מבין ויו דע

עריות ו שפי כות דמים .אבל מקדש שני שהיו ע וסקין בת ודה וב מצ ות ובג מיל ות חסדים

זו האמת ,שאין אדם נו גע ב מו כן לחב ירו .ו א״כ אין ל הבו טח שום טעם לקנאה ,ו כן

מפני מה ח רב ,מפני שמיתה בו שנאת חינם ל למ דך שש קולה שנאת חינם כ נגד שלש

אינו מ גיע לש נאה ,שאין לו שום רודף כ לל ,שהרי י ודע ש הכל ב רצ ונו יתעלה ,ו אין

עב ירות ע״ז ג ״ע ו שפי כות דמים" רומא ט .):ומ בו אר ב גט׳ ,דהר אשונים רשעים היו אלא

אלא הכ לל הע ושה מצ וה י צלי חנו שכרו ,וה עו בר עליה יכ ריחנו עונ שו .וזה בל בד כל

ש תלו בט חוגם ב הקב״ה .ע וד נ אמר בהמ שך ד ברי הגמ׳ "ר׳ יו חנן ור״א ד אמרי תרוו יהו

.טסיבח הצ לח תו מ חד והפ סדו מאידך .נמ צינו ל מדים ו הרחק מססידיה ת לויה בהא מונה

ראשונים שנ תגלה עו ונם נ תגלה קיצם א חרונים שלא נ תגלה עוו נם לא נ תגלה קיצם ו כן

וה בט חון ב הבו רא ו כמה שי גדל האדם ויעמיק ב השגה ו הכרת בור או וע וצם השג חתו

אמר רבי יו חנן טובה צ פרגן של רא שונים מכריסו של אח רונים" .ו הוכ יחו שר אשונים

על כל ברו איו כך ינ צל מן ה מדות ה רעות היפך המצוה של וא הבת.

ה גלוי ,וצ ריך בי אור רב ב מאי עד יפי הר אשונים שע ברו על ה חמו רות שהם ב יהרג ו אל

ככלדרכיךדעהו והוא יישראורחותיך

עדיפי ,שהרי ה מקדש חזר לרא שונים ו לא ל אחרו נים .והנה הנסתר ב סוגיא זו רב על
יע בור ,ל אחר ונים שע ברו על מה שכ תוב ב תורה לא תשנא את אחיך ב לב בך וא ינו אלא
ל או ג רידא[ .ו חי וב מ לקות נמי אין בו שהרי אין בו מע שה].

והנה לא נת באר ב דב ריו דק הסוד מדע ,ד היינו שה בטחון מציל מן השנאה והקנאה.
אך לע נין העשה ט וב ,דה יינו דרכי קנינה של א הבת אמת ,לא נתפרש ,דהנה לכ אורה

והנה  -הגר״א האיר פניו א לינו בסו גיא מ ופל אה וו ,ופ ירש "והטעם כי הר אשונים

אף מי שאין לו שום רדיפה וטעם לש נוא ל חבי רו ,עדיין יכ ול לח יות בע ול מו הפרטי

היו מ עשיהם ה טובים טמונים ועו ונת יהם גלו ים כי ל בם היה ט וב .ו אחר ונים ל היפך.

ב לא שנאה להסו בבים א ותו אך ב לא אהבה יתירה .וו דאי לא יהא שייך כ לל לע נין

ור חמנא ל בא ב עי .וא מרו ראשונים שהיה בהם ע״ז וג ״ע ושס״ד אלא ש תלו בט חונם

של ׳כ מו ך .ו א״כ יש לב אר מה יו עיל לאדם ל זכ ות לאהבת רעים ,ומה יהא יתד נ אמן

בהקב״ה נמ צא כי מעשיהם רע מ אוד ול בם היה ט וב מ אוד ,ש מע לת ה בט חון על כולם
כנ״ל .והאח רונים עסקו ב תורה וגמ ״ח ,ומ פני מה ח רבה מ פני שנאת חינם ,ל למ דך

לב נות על יו א הבת אמת .דוו דאי אין א הבת חינם
דרק השנאה כ יון שאינה אמת "שנאת חינם" היא .שראוי בא מת שיהא אהבה בין כל

ש שקולה שנאת חינם ו כו׳ כמ״ש איזה פ רשה קטנה ו כו׳ ו אה בת לר עך ,וה וא מ חוסר

ישראל .וא הבה ה ראויה היא היא האמת ,ו אין האהבה אהבת חינם ,אלא ראויה היא

ה בט חון ש כל הקנאה ו השנאה מ מנו" ב יאר הגר״א שאין המ ובן שמ צד א חד רשעים היו

האהבה ,ויח ידותיה תלוים ב הכרת האמת.

אך הו עיל להם בט חונם בה קב״ה ,אלא שו רש שנאת חינם ת לויה בזה שבמ קדש שגי

(י כן לא ש יי ך בלל ב מצ יא ות אה בח מ מ ם ) ,

וה דרך לזה היא כ מו ש ביאר ר׳ ש מע ון" :שיתברר וי תאמת אצל האדם אי כותו של

חסרו כ בט חון ומ מנו כל הקנאה והש נאה .ו כן מ בו אר ב דב ריו ש הה בדל שהר אשונים

ה״אני" ש לו ,כי בזה יומ דד כל האדם לפי מ דרג תו .האיש הגס וה שפל כל "אני" ש לו

היו טובים בל בם מ שא״כ א חרונים לא היו ישרים בל בב ם .וכ דב ריו א לו מצ ינו נמי

מצו מצם רק בח ומ רו ו גו פו .ל מע לה מ מנו מי ש מרגיש ש״אני" ש לו מור כב מג וף ונ פש.

בד ברי רש״י לשם) שפירש דבז מן מ קדש שני רשעים היו בסתר ,ו הנה נתח דש ב גט׳
דשייך מצי אות שיהיו טובים וישרים ב לבו תם ,אף ש כל מע שיהם פגו מים עד מא וד,

ולמ עלה מזה מי שמכניס לה״אני" שלו בני ב יתו ו משפ חתו .והאיש הה ולך ע ל פי דרכי
התורה ,ה״אני" ש לו כו לל את כל עם יש ראל ,ש באמת כל איש י שראל הוא רק כ אבר

ווה עד יפא מהט ובים במע שיהם ופ גומ ים בל בם '.ו הגה ה עב יר ה ש נכ של ^ב בי ת שנ י.

מ גוף ה אומה היש ראלית [ .וע וד יש בזה מ על ות של איש השלם ראוי לה שריש בנפ שו
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מ חו לג

רו

להר גיש ש כל ה עו למ ות כו לם הוא ה״אני" ש לו וה וא מ צ מ ר רק א בר בת וך הב ריאה
כו לה  .,ואז או הב את כל עם ישראל ואת כל הבר יאה כול ה( ],כשעדי

יו ש ר ה קד מ ה ).

ו הנה ד ברי אמת אינם צריכים ראיה ,אך נ ראה דהאי תנא !ר בינו ה גרש ״ש] ,יר וש למי
הוא ,דה סמ״ג (עשין ט׳) הביא ד ברי הי רוש למי נדרים

(ס ״ט ה ״ ח,

אמר היך עבי דא הוה

מ חתך ק ופר (פי׳ בשה ומ חת סכינא לידיה ת חו ור ות מחי לידיה ,פי׳ ו כי אם ח תך ב סכין
ידו א חת יח זור ו יח תוך את השנית כך כ יון שכו לם כג וף אחד מדין הוא ש יא הב חב רו
כנפ שו.
ואם כן למ דנו ה דרך לק נות קנין ב אה בת רעים .דיש לו ל כל בן י שראל ל הר חיב
י דיע תו ,ו לה בין מ הות עצ מו ,ומה הוא בע ול ם .וב מה שיר חיב וי עמיק לה בין את
ת כלית הב ריאה שאינה אלא לשי תגלה כב וד מל כו תו ית ברך ,וש אין ל אדם מיש ראל
הה ולך בד רכי התורה ת כלית אלא זו ,ו אין התכ לית מתקיימת כ של ימ ות א לא ע״י כל
ישר אל .ו כך יתו וסף ב ו ממ ילא א הבה לב ור או ול כל ע מו הע ושים ו מסייעים ל התכ לית
ה שלי מה ,שבה מו נח ג״כ של ימ ותו הפ רטית ו מט רת חייו וע יקר סיבת י ציר תו ,ו אפ שר
נמי ש לזה כי וון ה גר״א ב סוף דב ריו שכ תב ־ ל למ דך שש קולה שנאת חינם ו כו׳ כ מ״ש
איזה פ רשה קטנה וכ ו׳ ו אה בת לר עך ,וה וא מחו סר ה בט חון ש כל ו כו׳ כנ ״ל .ו הנה ציין
למה שא מרו" ,איזוהי פ רשה קטנה ש כל גו פי ת ורה תלויים בה ,ב כל דר כיך דע הו ו הוא
יישר או רחו תיך" היינו מה ש דרש בר קפרא (ברכות ם״ג).־ולכאורה אינו עניין לכ אן ,דמה
ל ידי עת הב ורא ו זכי רתו ב כל דר כיו לא הבת רעים .ול פי הנ תבאד ,ע״י ש ידע את אל קיו
יישר ב ור או מ מילא כל או רחו תיו ש מבין מ הות ה״אני" האמיתי ש לו ,ש לא נב רא אלא
ל כב וד ב ור או ,ו כי מ ושגת שלי מות גי לוי כב וד מל כו תו על ידי כל בני יש ראל רע יו,
וע י״ז הו לך ב או רח ות י ושר ,בא הבת אמת ל כל הרעים הנזכרים ,א הבת הבו רא ,א הבת
בי תו וב ני משפ חתו ,א הבת כל יש ראל ,כ ולם ב שם רעים א הובים נקראים.
וסדר ה דברים הם בתח ילה יכיר וי דע מ הות עצ מו וזה אינו אלא ב הכ רת ב ור או
שע י״כ מכיר מע לת עצ מו ו גו ד ל ה תפקיד המו טל על יו ,ו ישיג ש אינו אדם שלם אלא
ע״י נ ישו אין ויקיים א הבת רע יתו ,עד שי בוא לה שיג כי כל זרע יש ראל ל אדם א חד
נ חש בו .וז הו חי וב מצ וה זו ,לה תב ונן בה מא חד וי תע ורר ל אה בה ,ו ע״י הב טח ון ,כל
ה מחי צות כאין יהיו .ו לזה צ ריך הכרת ה אמת ב מה ות האדם וצ לם אלקים ש בו וה שייך
בזה יש לו את כל ה תורה על רגל אחת ו דאי כ מא מר ה לל.

0
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מ חו לג

רו

להר גיש ש כל ה עו למ ות כו לם הוא ה״אני" ש לו וה וא מ צ מ ר רק א בר בת וך הב ריאה
כו לה  .,ואז או הב את כל עם ישראל ואת כל הבר יאה כול ה( ],כשעדי

יו ש ר ה קד מ ה ).

ו הנה ד ברי אמת אינם צריכים ראיה ,אך נ ראה דהאי תנא !ר בינו ה גרש ״ש] ,יר וש למי
הוא ,דה סמ״ג (עשין ט׳) הביא ד ברי הי רוש למי נדרים

(ס ״ט ה ״ ח,

אמר היך עבי דא הוה

מ חתך ק ופר (פי׳ בשה ומ חת סכינא לידיה ת חו ור ות מחי לידיה ,פי׳ ו כי אם ח תך ב סכין
ידו א חת יח זור ו יח תוך את השנית כך כ יון שכו לם כג וף אחד מדין הוא ש יא הב חב רו
כנפ שו.
ואם כן למ דנו ה דרך לק נות קנין ב אה בת רעים .דיש לו ל כל בן י שראל ל הר חיב
י דיע תו ,ו לה בין מ הות עצ מו ,ומה הוא בע ול ם .וב מה שיר חיב וי עמיק לה בין את
ת כלית הב ריאה שאינה אלא לשי תגלה כב וד מל כו תו ית ברך ,וש אין ל אדם מיש ראל
הה ולך בד רכי התורה ת כלית אלא זו ,ו אין התכ לית מתקיימת כ של ימ ות א לא ע״י כל
ישר אל .ו כך יתו וסף ב ו ממ ילא א הבה לב ור או ול כל ע מו הע ושים ו מסייעים ל התכ לית
ה שלי מה ,שבה מו נח ג״כ של ימ ותו הפ רטית ו מט רת חייו וע יקר סיבת י ציר תו ,ו אפ שר
נמי ש לזה כי וון ה גר״א ב סוף דב ריו שכ תב ־ ל למ דך שש קולה שנאת חינם ו כו׳ כ מ״ש
איזה פ רשה קטנה וכ ו׳ ו אה בת לר עך ,וה וא מחו סר ה בט חון ש כל ו כו׳ כנ ״ל .ו הנה ציין
למה שא מרו" ,איזוהי פ רשה קטנה ש כל גו פי ת ורה תלויים בה ,ב כל דר כיך דע הו ו הוא
יישר או רחו תיך" היינו מה ש דרש בר קפרא (ברכות ם״ג).־ולכאורה אינו עניין לכ אן ,דמה
ל ידי עת הב ורא ו זכי רתו ב כל דר כיו לא הבת רעים .ול פי הנ תבאד ,ע״י ש ידע את אל קיו
יישר ב ור או מ מילא כל או רחו תיו ש מבין מ הות ה״אני" האמיתי ש לו ,ש לא נב רא אלא
ל כב וד ב ור או ,ו כי מ ושגת שלי מות גי לוי כב וד מל כו תו על ידי כל בני יש ראל רע יו,
וע י״ז הו לך ב או רח ות י ושר ,בא הבת אמת ל כל הרעים הנזכרים ,א הבת הבו רא ,א הבת
בי תו וב ני משפ חתו ,א הבת כל יש ראל ,כ ולם ב שם רעים א הובים נקראים.
וסדר ה דברים הם בתח ילה יכיר וי דע מ הות עצ מו וזה אינו אלא ב הכ רת ב ור או
שע י״כ מכיר מע לת עצ מו ו גו ד ל ה תפקיד המו טל על יו ,ו ישיג ש אינו אדם שלם אלא
ע״י נ ישו אין ויקיים א הבת רע יתו ,עד שי בוא לה שיג כי כל זרע יש ראל ל אדם א חד
נ חש בו .וז הו חי וב מצ וה זו ,לה תב ונן בה מא חד וי תע ורר ל אה בה ,ו ע״י הב טח ון ,כל
ה מחי צות כאין יהיו .ו לזה צ ריך הכרת ה אמת ב מה ות האדם וצ לם אלקים ש בו וה שייך
בזה יש לו את כל ה תורה על רגל אחת ו דאי כ מא מר ה לל.
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מצות העומר וספירה

לידי גילוי אך ההפרש בין מצה דפסת לחמן דשתי הלחם כי בשבועות שהוא גילוי
הכתר גס החמץ יכול לעלות [כי בפסח גילוי דעת הנעלם הי׳ בלמטה מהדעת לכן
הי׳ מלה קטנות משא״כ שבועות גדלות ב׳ גלוי הדעת הנעלם בדעת מחש שהרי פניס
בפנים דבר ה׳ עמהס].
(ד) ועתה ית׳ מלות ספירת העומר שנאחר והפרתם לכס שמחרת כו׳ (ויקרא כ״ג
ט״ו) כי העומר שהוא שעור ה׳ מזון המלאכים שמבחי׳ עלמא דאתגליי׳
במוחם והשגתם וישראל ג״כ נצרכים לו לצורך נפשם הבהמית ושת־ הלחם לנפש
האלהית כנ״ל לכן נצטוינו בספי׳ העומר כדי להמשיך מתחלה הארה חן ההעלם
הנ״ל לידי גילוי בתוך העומר ע״י ספירה לאט לאט ואח״כ בשבועית יוחשך כללות
ההארה והתועלת מזה הוא שגם נפש הבהמית תוכל למסור נפשה באחד ע״י גילוי
בחי׳ אנכי כו׳ ,כי הנה יש נש״ב וידוע דשער הנ׳ כולל כולם והוא בחי׳ הכתר ואינו
דבר בפ״ע אלא שהוא המקור של מ״ט כמו שהם למעלה מההתחלקות ולכן הספי׳
מ״ט ימים להמשיך ממנו מתחלה עכ״פ כסדר מעט מעט וע״כ אומרים היום שני
ימים ולא יום שני מפני שהם המשכה מכחי׳ שכולל את הכל ע״כ אין יום
השני נפרד מהראשון כי מיד בגילויו למטה הרי הוא א׳ עם הראשון וזה פי׳ היום
שני ימים כלומר מעתה יש בגילוי שני ימים ולמחר הרי כאן שלשה כא׳ כו׳ ועי״ז
ממילא מתגלה בשבועות מקור מקומם הכוללם יחד וז״ס תשפרו חמשים יום
(ויקרא כ״ג ט״ז) אעפ״י שסופרים ח״ט כי מ׳ הוא המ״ט אלא שהוא הכולל
שלהם.
(פרטי מנין ספה״ע בענין דם נעכר כו׳ מבואר בביאור לתורה ע״ם ואהי׳ אצלו
אמון תקע״א) .
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עלא

\
י

לשנוא לחבירו שנאטר לא תשנא את אחיך בלבבך( :ויקרא
(קדושים)
י"ט י״ז) (רל״ז)  :לאהוב כל ארם טישראל שנאסר ואהבת
לרעך כמוך ( :רמג) (ויקרא י״ט י״ח)  :ידוע מאמר הלל הזקן להגר (שבת ל״א
ע״א) דעלך סני לחברך לא תעביד זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו׳
ובאחת אינו מובן כ״כ דהתינח בחצות שבין אדם לחבירו אבל מצות שבין אדם
למקום מא״ל ובפרט שבו ית׳ כתיב אם צדקת מה תתן לו (איוב ל״ה ז') כידוע ,גם
נודע מ״ש שנכון לומר קודם התפלה הריני מקבל עלי מ״ע של ואהבת לרעך כמוך
לפי שהוא יסוד גדול בעבודת ה׳  ,ולהבין ענינה :
(א) הנה בטעמי מצות פ׳ קדושים כ׳ האריז״ל וז״ל כי כל ישראל סוד גוף א׳ של
נשמת אדה״ר כנודע אצלינו (בס׳ הגלגולים פ״א ב׳) וכל א׳ מישראל הוא
אבר פרטי ומזה הוא הערבות שאדם ערב בשביל חבירו אם יחטא ולכן נוהג מורי
ז״ל לומר פרטי הוידויס כו׳ כי כל ישראל גוף א׳ עכ׳ל וביאור דבריו הוא שאדה״ר
הי׳ כללות כל הנשמות כולם שבישראל (לבד מאותן שיבואו אחר התחי׳ ע'ש פ״ז)
שהי׳ כולל כולם מהם נתלים בראשו מהם בזרועו כו׳ יעש״ז נק׳ אדם אדמה לעליון
כי הוא בחי׳ כללית ונמשך מבחי׳ אדם דלעילא שכולל י״ס בבחי' פרצוף וכדכתיב
בני בכורי ישראל ( ,שמות ד׳ כ״ב) והנה מבואר במ״א בענין אדם דלעילא שהוא
בחי׳ שם מ״ה דתיקון שיהיו הי״ס כלולים זח״ז שחסר יהי׳ כלול מגבורה וגבורה
מחסד
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מחסד וכיוצא  ,משא״כ בתהו היו גבחי־ פירוד זת״ז וההתכללוח הזאת הוא ט״י המשכת
שס מ״ה שממצחא שהוא בחי׳ א״ס הכולל כל ההשתלשלות ופרטי הנמצאים כי ממך
הכל כתיב (דה״א כ״ט י״ד) ולכן הוא הכורם ג״כ ענין ההחכללות אחרי יציאתם אל
הגילוי כאו״א בפ״ט וז״ש בת״ז שם מ״ה דאיהו ארח אלילות כמו האורח שמחבר שני
מקומות נבדלים ט״ש בארוכה (בביאור מאמר הזהר פ׳ יתרו דכל יומין מתכרכי׳ בי׳
כו׳) וטד״ז יובן ג״כ בנשמות ישראל שהם קומה שלימה ביחד דהיינו נשמת אדה״ר
שהיא כללותם והגס שיש בה רמ״ח איברים מיוחדים הרי הס כלולים זה חזה וכמו טד״מ
כגוף אחד שהגם שהוא בהתחלקות ציור איכרים ראש ורגלים וידים ולפרניס מ׳ח כל
א׳ כלול מזולתו שביד יש חיות מטין הרגל ט״י הוורידים שנמשכו בו וכן כשאר כל
האיברים וכנודט שחרפאיס אבר א׳ ט״י הקזה בחבירו מצד טירוב הדמים וההתכללות
הזאת באיברי הגוף ובחיות הנפש שבהם הוא מחמת כללות החיות שכולל כולם שהוא
המאיר במוח שבראש שממנו נתפרדו כל א׳ לעצמו והוא כולל כולם ד״מ ההיולי כידוט
ולכן החוח הוא המרגיש כל כאבי הרמ״ח איברים וכאב היד עם הרגל שויס אצלו
אדרבה לפטמים ירגיש המוח יותר כאב חכה שבצפורן מכאב מכה שביד כנראה בחוש,
וטדי ז הי׳ ההתכללית ברמ״ח איברי נפש אדה״ר זה מזה מחמת מקור חיי נפשו שהוא
ששורה ומתייחד בחכמתו שהוא
מבחי׳ חכמה טילאה דאדם העליון בחי׳ א״ס ב״ה
וחכמתו א׳ ולכן נאמר בני בכורי וכמו הבן שהוא טפה ממוח האב ,אך אמנם לאחר
שגתחלקה נשמח אדה״ר לשרשים רבים וכל א׳ נחלק לטנפיס ולגיצוצות רבות בגופות
מיוחדות ה״ז כמשל האיברים שנפרדו זמ״ז ולא יכאב להיד מכה שברגל המופרדת ממנו
וכיוצא  ,אמנם הפירוד הזה הוא רק מצד הגוף אבל הנפש לא נפרדה באחת וכולם
מתאימות וכמשל היד שיש בה מוורידי הרגל והעין וכן ברגל מן היד כו׳ וכיוצא ויש לה
כאב עצים ברוחניותה מכאב הטין כנ״ל במשל ולכן אחר האריז׳ל כל פרטי הוידויס
שחטא א׳ מישראל שהרי הוא כאב אותו אבר שבו מושרשת נפש אותו הישראל ומגיט
הכאב גם לאבר העליון שמושרש נפש האריז״ל ובפרט מצד מקור נשמותינו מוח האב
וחכמתו ית׳ הכולל את כולם ומרגיש כאב כל הרמ"ח איברי׳ ,ולכן נצטוינו ג״כ
לאהוב כל אדם מישראל שהרי כל אדם כלול מכל נשמות ישראל כנ״ל מן האיברים
והרי א״כ בו יש זולתו כ״כ ויאהב זולתו כמוהו וכן הוא כלול בזולתו כנ״ל בקישור
האיברים  ,וזהו ג״כ שצריך לקבל טליו מלוה זו קודם התפלה כדי שיוכל למסור
נפשו באחד שתעלה לפני ה׳ בבחי׳ מ״ן בק״ש וא״א להיות טלי׳ זו אא״כ תהי' שלימה
ובריאה דהיינו שחהי׳ כלולה מכל הנשמות שהוא כמו האבר שבריאותו הוא כשבריאים
הוורידים שבו הכלולים מכל האיברים ,שאז תעלה לרצון לפני ה' בחכמתו ית׳ שהיא
הכוללת כל הנשמות כולן כא׳ ממש  ,שלפי שהנשמה יש בה בהתכללות ג״כ מכולן
יכולה היא לעלות באור הכללי שהוא מקורן ישרשן  ,וההחכללות זאת הוא כשהאדם
מראה בעצמו ובגופו כן שאוהב רעהו כאיברים הכלולים זה מזה ושלי שלך כי עצמו
ובשרו הוא ,משא״כ כששינא לא׳ מישראל בלבו הרי היא מפריד מנפשו אותו חלק של
זולתו הכלול בו ודוחהו מעליו בשנאה זו ששונא בו ומסלק רצונו ממנו וממילא שיש
מום כי באמת כל אבר
פגם וחסרון בנפשושנחסר בו החלק הנ״ל ונעשה בעל
פרטי כלול מתרי״ג והיינו מהתכללות זולתו בו וע״י השנאה הוא מפריד ממנו אותו
חלק הפרטי ואז אינו יכול לטלית לרצון לפני ה׳ וכדכתיב אשר יהי׳ בו מום לא יקרב
להקריב כו׳ (ויקרא כ״א י״ז) שאא״ס ב״ה הכולל כולם לא יסבלנו מצד החסרון שבו
שחיסר אותו הפרטי שהרי א״ס ב״ה כולל גם אותו וד״ל ולכן נצטויגו כמה ל״ת
בהקרבת בעלי מוחים הן בכהנים הן בקרבנוח עצמן כמ״ש בם׳ אמור ונצטוינו ג״כ

כמ״ע
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כט

כמ״ע להקריב כל קרבן תחים כדכתיב חמים יה,׳ לרצין כו׳ (ויקרא כ״ב כ״א) :
(ב) ואעפ״י שנח׳ היטב טיב טעם למצוה זו עדיי[ יש בזה עוד טעם נפלא בעוצם
ח״ו
הטובה שהאדם עושה לו ולכל העולם בקיום מ״ע זו ולהיפוך
כשחבעל מ״ע זו ועובר על ל״ת של תורה דלא תשנא  ,והיינו עפ״י ביאור מאחר
הלל הנז״ל שאינו מובן ג״כ למה ביארו מ’ע זו בענין השלילה מה דסני לך לחברך
לא תעביד ולא אמר לו ההן שבה הנגלה מפשט הכתוב כדת״א ותרחמיה לחברך כוותך
והענין כי דבריו אלה הוא פי׳ מצות ואהבת לרעך כמוך בענין עמוק  ,דהיינו כמו
שאין אדם רואה חוב לעצמו אין הפירוש שאינו יודע כלל חובותיו אדרבה יוכל
לראות ולהבין היטב עמקות פחיתותו יותר מראיית זולתו עליו שהרי זולתו אינו רואה
אלא לעיניס והוא יראה ללבב אלא הכוונה שאין החוב תופש מקוש אצלו כלל להתפעל מזה
וכאילו אינו רואה אותו כלל כי מפני האהבה הגדולה אשר הוא אוהב מאד א״ע על
כל פשעיו שיודע בדעתו תכסה האהבה בבתי' מקיף שלא יומשך מן הידיעה לידי
התפעלות במדות ולכן אין תופסים מקום כלל להתפעל מזה  ,וזהו שאינו רואה חוב
לעצמו שנשקע ונתבטל בהאהבה רבה המכסה על כל הפשעים בבתי׳ מקיף  ,וכאשר
יראה זולתו על החוב שלו ויבין אותו ירגז מאד אע״ם שיודע בעצמו שאמת הוא והיינו
לפי שעיקר רומו אינו על עצם הפחיתות שחבירו מדמה שקר שהרי יודע שאמת הוא
רק על שידיעת חבירו את פחיתותו הוא בבחי׳ יש והתפעלות משא״כ כשהוא יודע
האהבה מכסה וירגז על חבירו על ההתגלות שגילה חבירו החוב שלו מתוך הסתר
וכסוי האהבה שהיתה מכסה עליו ולא היה נראה כלל ועתה אצל חבירו נראה
ליש ודבר מה  ,וזהו מה דסני לך גילוי זה לחברך לא תעביד שלא תראה חובותיו
ופשעיו הן במילי דעלמא בדברים שבין אדם לחבירו והן במילי דשמיא ליש ודבר
מה אלא יהי׳ האהבה שלך לו גדולה כ״כ עד שתכסה על הפשעים ולא תניח אותם
מן הידיעה לבא להתפעלות בחדות וכמו כאשר יהי׳ לאדם רצון ותשוקה נפלאה לחבירו
מצד החשכה רבה ועצומה שמעצמיות הנפש שיש לו אליו כל אשר יעשה לו רעות
היפוך אהבתו לא יהיו תופסים מקום כלל ונטיליס נגד האה״ר מים רבים לא יוכלו
כו' (שה״ש ח׳ ז') " ולכן זהו כל התורה כולה שע״י התכללוח גשמית ישראל אלו
באלו והיו לאחדים ממש כאילו היא קומה א־ לבד עי״ז גורם למעלה ענין נפלא שהוא
יסוד ותכלית כל התורה כולה והוא ענין יחוד קוב״ה ושכינתי׳ ששכינת,׳ היא אימא
התאה ומטרוניחא מקור נשמות ישראל  ,כי הנה שופרי׳ דיעקב מעין שופרי׳ דאדס
(ב״מ פ״ד א׳) ופי׳ שיעקב הי׳ כללות כל הנשמות הוא מעין שופרי' דאדם העליון
שעל הכסא הוא מראה דמות כבוד ה׳ (יחזקאל א׳ כ״ח) כי חלק ה׳ עמו (דברים
ל״ב ט׳) וכשמתכללים נשמות ישראל והיו לאחדים עי״ז נעשה אחד באחד שה׳ ית׳
מתייחד עם הישראל והיו לאחדים ואין האדם דלעילא רואה חוב לעצמו ואז הוא עובר
על כל פשע של מישראל כמאן דמסתחי בימא רבא וכמ״ש לא הביט אין ביעקב ולא
ראה עמל בישראל (במדבר כ״ג כ״א) מפני שה׳ אלקיו עמו ואין האדם רואה עד״מ
חובת עצמו וד״ל ואין פי׳ לא הביט ולא ראה שנעלמים ממנו ח״י כי הכל גלוי וידוע
אפי׳ שיחה קלה כו׳ אלא כמ״ש וירא און ולא יתבונן (איוב י״א י״א) שאין נמשך מן
הידיעה שלו שיודע אותם בדעתו ית' שאין לה גבול ותכלית לידי התפעלות במדות
הגבורה כו׳ כי האהבה תכסה וכמ׳ש ויסך אלוה בעדו (איוב ג׳ כ״ג) אלוה הוא אל
ו״ה שהוא חסד עליון המקיף כמ״ש בע״ח (שהוא לבוש הנשמה וחותמה ע״ש)
משא״כ אם יש פירוד ח״ו בישראל כל אשר בו מוס לא יקרב ויגרום למעלה בחי'
פירוד ואז יהי׳ רואה את החוב ובפרט עליי שהוא המפריד רחמנא ליצלן מזה וברב ו
אבינו
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אבינו כולנו כאחד ואז כולך יפה רעייתי ומום אין בך (שה*ש ד׳ ז׳) ונעשה בחי׳
יחוד קוב״ה ושכינתי׳ גילוי אא״ס במקור נשמות ישראל למהוי אחד באחד וז״ס תמים
תהי׳ עם ה׳ אלקיך (דברים י״ח י׳ג) כמו שה׳ אלקין־ הוא עם כללות נש״י בחי׳ תס
דהיינו הארת חכמה עילאה בכללות איברים דשכינתי־ ואהבת לרעך כמוך ואין רואה
חובותיו כמ'כ תהי׳ אתה תמים עם חביריך כדי שיהי׳ ה׳ אלקיך במכת באחד כמש״ל,
וז״ש הלל ואידך פירושא הוא שהרי כל המצות הם לייחד קיב״ה ושכינתי׳ כידוע
והרי עיקר היחוד אדם דלעילא בשכינתי׳ הנק' שופרי׳ דיעקב הוא תלוי בהתגלות
האהבה אמיתית עד להיות כמוך ממש חלק ה׳ עמו כנ״ל  ,וזה נעשה ע״י קיום
מלות ואהבת לרעך כמוך כנ״ל ושאר כל החצות הם כמו פירוש להסביר היחוד
(דהיינו באיזו אופן יהי׳ היחוד אם חכמתו בחכמתו בת״ת ואהבה באהבה ושארי
מדוח ע׳י שארי מלות וכמו שבאדם המתדבק ומתקשר עם חבירו סיבת ההתקשרות
הוא האהבה האמיתי׳ והיחוד פעמים בדבור שמדבר עמו דברי חכמה ופעמים במדות
כתגלית אהבתו לו ופעמים במעשה בטובות גשמיות וכך יש רמ״ח מ״ע הס רמ״ח
איברים דמלכא ובמצוה זו עיקר היחוד באבר זה ושאר הבחי׳• כלולים בו וכן עד׳ז
בשאר כל המצות) כמו מצות עטיפת העלית שום תשים עליך מלך (דברים י״ז ע״ו)
בחי׳ או״מ שיהי׳ כח להמקבל למס״ג באחד כי אס אין יראה אין חכ׳ •(אבות פ״ג
מי׳ז) והיראה שאחר החכ׳ וכמ״ש אם אין חכ׳ אי; יראה היינו ביטול במציאות מפני
הקירוב כי מדת היראה היא כל הקרב קרב יותר יותר חפול עליו הביטול משא*כ
האהבה מרחוק תתגבר יותר ולכן אחר החכ׳ באחד תהי׳ היראה ביטול במציאות ,
ונקודת הרשימו ממנה יתלבש בהמקיף של הטלית היראה שמבחוץ שקודם לחכי וכ׳ז
רק פי׳ להיחוד שהוא בחכ׳ שבנפש כשמוכר נפשו באחד שז״ם היחוד שעיקרו הוא
ע״י מ״ע דואהבת שאז כולך יפה רעייתי ותמים תהי' טס ה׳ אלקיך וכמשרת
למטלה  ,ועוד יש לבאר טוב טעם למצוה יו דואהבת לרעך כמוך ובפרט לל״ת
דלא תשנא כו׳ ע״פ מ״ש במ״א בפסוק החללי מאתכם כו׳ לתת נקמת ה׳ במדין
(במדבר ל׳א ג׳) שקליפת מדין הוא שנאת חנם וצ״׳ל נקמת הוי׳ במדין יעו׳ש :

מצות עריות ר״ו
שלא

לנעיל אחית אשתי בחייה (ר״ז) שנאמר ואשה אל אחותה לא
(פ׳ אחי’)
ר״קח לצרור לגלית ערותה כו׳ (ויקרא י״ח י״ח)  :בענין העריות
k
^׳ -׳ החינוך מצוה קץ בשם הרמב׳ן שיש בזה כיד מסודות היצירה נו׳ ע״ש  .ולהבין
כללות הענין יש להקדים מה שנק׳ ככל התורה איסור העריות בל׳ גילוי ערוה לומר
שהבא על א׳ מכל העריות נק׳ מגלה ערוה מה שייכות להאיסור החמור דכרת לצד
היותו נקרא מילה ערוה דוקא  ,אך העני; הוא כי הנה ידוע ענין היחודיס שיש למעלה
ב־׳ם דאצי' בבתי׳ דכר ונוק׳ משפיע ומקבל שהמשפיע הוא חפץ חסד להשפיע גילוי
אא״ס בהמקבל שחפן ומשתוקק כרשפי אש לגלוי אלקות זה ועי״ז מאיר שפע רב
בעולמות ביתר שאת ויתר עוז בתום׳ מרובה על עיקר החיות הקצוב להם משי״ב
שזהו ענין השבתות ויו״ט "כנודע לבאי שערי האריז״ל  ,והנה כל היחידים ההם
במשפיע ומקבל כילם הם בעריות דוקא כמו יחיד ז״א ונוקבא הרי לפעמים נק׳
חדת מלכותו ית׳ בשם בת ילפעמים בשם אחות וכמארז״ל (מדרש רבה שה׳ש)
ע'פ שמעי בת (תלים מ*ה י׳א) לא זז מחבבה עד שקראה בת כו׳ עד שקראה
אחות

חסד התורה
עמדנו במאמרינו הקודמים ,עד כמה התורה דורשת להיזהר בממונם ובצ
ערם של הבריות בשיעורים כאלה שאי אפשר להעלותם כלל על הדעת ,ושכל

האזהרות בזה ,אין להשיגן כלל לפי שכל האנושי ,כי דקדוקיהן יורדים ונוקבים
עד תהום הנפש ,והן נמדדות כחוטי שערה דקים מן הדקים.
כמו באזהרות על השלילה ,כן גם בציוויים החיוביים ,ובפרט במצוות ההטבה
והחסד ביחס לבריות דרישות התורה הן בממדים כאלה שאין לשכל האדם מבוא
ותפישה בהן ,ואילולא לא גילו לנו חז״ל ,אי אפשר היה לקבל מושג עליהן.
הנה לפנינו מצות השכל היותר פשוטה ומוסמכת אליבא דכולא עלמא,

מצות "ואהבת לרעך כמוך" ,ובכל זאת אחרי ההסתכלות ,נמצא שגם בזה השגת
האדם כאין ואפס נחשבת לעומת הלימודים הנשגבים היוצאים מדברי חז״ל.

תורת האהבה היוצאת מהשגת האדם ,היתד .מעמידה בודאי כסא כבוד לאיש
הטוב העוסק תמיד בכלכלת העניים והאביוניים ,ומשתדל בעצמו השתדלות גדולה
בהטבת מצבם ותקנת חייהם .ואם היינו רואים לפנינו איש ,אשר הגיע במדת החסד

לידי מדריגה כזאת ,שהוא אוסף אל ביתו המון גדול של חולים אומללים ,רעבים

ועזובים — לרפאם ולפרנסם ,מתהלך עמהם כריע וכאח ומספק כל צרכיהם הגש

מיים והרוחניים בכבוד גדול וביחסים נלבבים ,ומה גם אם לבסוף עוד נותן להם
במתנת חנם חלק גדול מהונו ועושרו ,הרי בודאי שאיש כזה היה נחשב בעינינו

לרם המעלה ,מעין האדם העליון ,והיינו מציגים אותו למופת כסמל האידיאל הנש

גב והנאצל ביותר.
אולם תורת אהבה עמוקה ורחבה לאין שעור מזו של המחשבה האנושית,
נשגבה ונאצלה באץ ערך ממנה ,אגו מוצאים בתורת ד׳.

התורה האלוקית ,לא רק שלא תעמיד למופת את האהבה הנזכרת ולא תרים
אותך .על נס בתור אידיאל נשגב ונאצל ,אלא עלולה עוד למצוא בה צללים מרובים
[קמט]

קג

אור

הצפון

וצד שלילי רב .אפשר שבשפע הטוב שאדם זה מעניק למסכנים האלה ,יש אונאה

עצמית גדולה ,ושכל האהבה הזאת נובעת ממקור אכוב ,ממקור אהבה עצמית.

ויתכן שמכיון שהוא הבריא והשביע אותם והוא שהכשיר אותם שיהיו ראויים
לקבל טוב ,על כן הוא רוצה להמשיך להטיב עמהם ,ויש לו קורת רוח מיוחדת
בזה שרואה את עצמו במרכז הטוב והחסד הזה .ויתכן שלבריאים ולשבעים שלא
היו זקוקים מתחילה לטובתו ולא היתר .לו יד באושרם וטובם ,לא היה רוחש כל
אהבה כלל.

על פי התורה האלקית יוצא שאהבה כזו ,אפילו אם תגדל הרבה בכמותה,
ואפילו אם יתן להם כל מה שיש לו בעולם ולא ישייר לעצמו כלום רק אותה

ההנאה הקטנה ,ההרגשה שהוא הנהו הנותן ושעל ידו באה לחבירו כל הכבודה
הזאת (מעין "רק הכסא אגדל ממך") ,גם האוהב הזה לא רק שאינו נחשב לאוהב,

אלא עוד נחשב כשונא ,כי מצות "ואהבת לרעך כמוך" פירושה שיהא בלתי תלוי
בך ושאתה לא תרגיש עצמך כבעל הטובה ,ומי שמרגיש הרגשה כזאת אינו אוהב
וקרוב להיות שונא (רמב״ן על התורה הוציא לימוד זה מסמיכת שגי הכתובים לא

תשנא וגו׳ ואהבת וגו׳).
ומפני מה סוברת התורה האלקית כך ז מפני מה היא מביטה בשלילה כל
כך גדולה על אוהב נשגב ונאצל זה 7

מפני שהאהבה שהתורה דורשת יש לה אופי אחר ובאה בדרך אחרת לגמרי.
אוהב זה שאנו דנים עליו כאן ,בא לידי אהבתו לא על ידי הכרה גבוהה

בחשיבותם של הנאהבים ,אם ראויים הם לזה או לא ,כי לו היו נאהביו אלה

עשירים ומתענגים על רוב טובה ,לא היה מצטער כלל עליהם למה אינם עשירים
יותר ולמה אין לאל ידם להוסיף עונג על עונגם ,ולואי שלא היה מקנא בהם .אך

הדחיפה הראשונה שהמריצתו להתקרב אל האנשים האלה ,באה מזה שצערם ויסו־
ריהם היו גדולים כל כך עד שנכמרו רחמיו עליהם .ויתכן עוד שלא מדת החמלה

פעלה בזה ,אלא שכלתה האכזריות שבו ,שהרי גבול יש גם לאכזריות האדם ,אשר

גם האכזר הפראי לא יעבור עליו בשויון נפש ,וכשקשה לו להתאכזר יותר,
הוא מרחם.

אהבה זו ,אף אם תגיע לבסוף לידי מדה כזו ,שתהיה טהורה ונאמנה
מבלי כל פניה ונטיה פסיכולוגית ,אי אפשר לה שתבא אלא בתורת נדבה ,ובשום
אופן אין כל רשות לנאהב זה לתבוע עליה בדין.

חסד

התורה

קנא

לא כן היא האהבה אשר התורה האלקית מלמדת אותנו עליה .אהבה זו

מקורה בהכרה גבוהה במהותו ובדמותו של האדם.
יודעת היא התורה האלקית שהאדם במהותו ומציאותו המקורית ,הוא רם

ונשא ,נשגב ונעלה עד אין שיעור ,מפני שנברא בצלם אלקים וצריך להיות מושל
בכל הבריאה ורודה בכל ההוויה ,מעמקי תהום עד רום שמים ,שהכל ישתחווה לו

והכל יכרע לפניו ברך .רבוא רבבות מלאכי מעלה "חלים ומרקדים לפניו" ,צולין
לו בשר ומסננין לו יין־שמים .וכשאתה פוגע בכבודו של אדם עילאה זה ,הרי אתה
פוגע בכבודו של מלך מלכים מושל בעליונים ותחתונים .וכשתבוא לכבדו בכבוד
הראוי לו ,אין אתה מספיק לעולם ,ואפילו אם תערוך לפניו שולחן מלכים מושלים
בכיפה ,ואפילו "אם אתה עושה לפניו כסעודת שלמה בשעתו" ,לא תוכל לצאת

ידי חובתך .ולמה ן — מפני שהוא קדוש ונאצל עד אין שיעור.

וכשאתה רואה אותו במצב פחות והוא שקוע כולו בעולם גשמי זה ,עובד

בזיעת אפים ויגע ביגיעת בשר ורוח למצוא בעצמו טרף ביתו ולהשיג מאכלו לאכול
"עם חמור באבוס אחד" (ראה פסחים קיח) ,והוא שמח עוד בחלקו זה ,ואינו יודע
כלל את מקור מחצבתו — ,הרי צריך אתה לנוד לו ולנחמו .לקראת מצב כזה
אתה צריך להתמלא צער עמוק ,ודאגה גדולה צריכה להתקיף אותך על האי שופרא

דנסלה משמי שמים לעמקי תחת.
ואפילו כשאתה מוצא אותו תופס מקום בראש בעולם ,והרי הוא מושל
בכיפת הארץ מסוף העולם ועד סופו ,גם אז עליך לראות כבודו לבלתי מספיק
ועליך לבכות בקול" :נפל משמים מלאך ד׳".

אהבה הבאה בדרך זו לא תהיה לעולם נדבה ,ולעולם לא ירגיש בנפשו

אוהב כזה ,שחסד הוא עושה עם אהוביו .ואפילו אם מעשי חסדיו עם האדם כחול
ימים ירבו ,לא יחזיק טובה לעצמו ולא יאמר לחסדיו די ,מפני שיודע הוא שכטיפה
מן הים נחשבים המעשים שהוא עושה עמו לעומת הראוי לו לפי מציאותו.

אהבה זו לא תבדיל בין העני שבעניים לבין העשיר שבעשירים .וכמו שיש
להצטער בצער העני שאין לו בעולמו כלום ,כן יש להשתתף בצערו של המושל

בכיפה ,אשר כל כבודו כאין ואפס נחשב לעומת אותו הכבוד הגדול שהיה מיועד
אליו בראשית יצירתו.

חוטי השקפה זו משתזרים בכל המצוות ביחס לבריות ומפיקים את כל
התורה כולה ,וכך הם משתקפים ובולטים בדברי חז״ל מקבלי התורה שבעל־סה.

קנב

אור

הצפון

ומה שמעורר לתשומת לב מיוחדת הוא זה ,שהשקפות מעין אלו לא באו
בצורת אידיאלים נאצלים ,אשר רק יחידי סגולה ,חסידים ואנשי מעשה הוגים

בהם — ,כי אם באו בסגנון של הלכה קבועה ,אשר גם הפחות שבישראל אינו

רשאי לפטור עצמו מלהשתמש בה בשוק ובחיים היום־יומייה.
וכבר היה "מעשה בר׳ יוחנן בן מ! .יא שאמר לבנו ,צא ושכור לנו פועלים.

הלך ופסק להם מזונות ,וכשבא אצל אב״ו אמר לו :בני ,אפילו אם אתה עושה

להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן ,מפני שהן בני אברהם

יצחק ויעקב" (ב״מ פג).
ידע ר׳ יוחנן ״שכל ישראל — אפילו הפשוט שבפשוטים — בני מלכים

הם" (שבת קיא) ,ועל כן צריך להיות היחס אליהם בכל כמו אל בן מלך ,לכבדם
בכבוד מלכים ולערוך לפניהם שולחן מלכים .ולא עוד ,אלא ששולחן מלך סתם,

ואפילו כשולחן המלך שלמה בשעתו ,מעט הוא לפניהם ,שהרי בני נשיא־האלקים

אברהם המה ,אשר שולחנו גדול משולחן שלמה ,ובשעה שהיה לו לר׳ יוחנן עסק

עמהם ,התיחס אליהם ביחס הראוי לערכם.
ואף על פי שפועליו אלה לא ידעו כלל מגדולת אבותיהם ,ובודאי שלא
הרגישו כל צורך בסעודה מעין סעודתו של אברהם ,אבל מכיון שר׳ יוחנן ידע

את ערכם מי ומה הם ,היה מוצא את עצמו כגוזל זכותם ומקפח שכרם ,אם לא
ימציא להם את הראוי להם.
ומעשה זה הלא הוקבע במשנה כדין פשוט מדיני שכירות פועלים .אשר

כי* ישראל חייבים בקיומו.
אהבה הבאה מתוך ההשקפה הנזכרת ,מוכרחת היא סוף סוף להביא לידי
אותה המדריגה הגבוהה והרמה להמליך את חבירו ולהכניע עצמו לפניו הכנעה
שלמה ,כעבד לפני המלך ,שהרי כך ״שואלין לו לאדם :המלכת את חבירך עליך

בנחת רוח" (תדב״א) ,ושאלה זו נשאלת יחד עם השאלה" :המלכת את קונך

עליך" (שם) ,כי השוו מלכות חבירו למלכות קונו ,כביכול.
הנה לפנינו אחד המושגים הקלים בפירוש התורה במצות "ואהבת לרעך
כמוך" ,ומכאן יש ללמוד לכל היחס אל האדם ולכל מצוות התורה בעניני חסד
עם הבריות.

-
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באר

והנה דעת הרמב״ם היא כדעת ר׳ האי גאון
וכדדייק המגיד משנה לעיל ,ולפי מש׳׳כ
המ״מ בפי״ח מאישות מבואר איפכא רכל
שניתן להפקיע שעבודו אין בו דין קדימה,
וא״ב הכי נמי מלוה על פה מוקדמת אינה
קודמת למלוה בשטר מאוחרת ,וכבר עמדו
בקו׳ וו האחרונים (במשנה למלך הלכות מלוה
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ולוה פ״ב ה״ו ד״ה לפיכך ,ובהפלאה כתובות
קו״א סי׳ צ״ג ס״ק כ״ה ועוד) אבל בדעת הרי״ף
שפיר יש לומר כביאור המגיד משנה דהא
הרי״ף ס״ל דמלוה בשטר מאוחרת קודמת
למלוה על פה מוקדמת .וגם בשניהם מלוה על
פה אפשר דדעת הרי״ף כהר״ן דאין בהם
קדימה.
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תוכן הקניינים
מביא שדין חייך קודמים נאמר אף בממונות
ד״שלך קודם לכל אדם" ,וגם חשש נזק שלך
ואף מניעת ריוח שלך ואפילו פרוטה אחת
קודמים מעיקר הדין לאבדת חברך אף אם היא
מרובה ,ואף בהפסד שאינו הפסד ממון אלא
חביבות בעלמא לכלים שלו ,וכן בהפסד ממון
שיוחזר י״א דאינו חייב .מביא גידו״ש שכתב
שבדבר שעדיין אינו "שלו" לא אומרים דשלך
קודם ,ומוכיח כנגד זה מפטורו מהשבת אבדה
כשלא יקבל שכר מלאכתו ומדין עני המהפך
בחררה שפוסקים כר״ת שמותר בהפקר מדין
חייך קודמים .מבאר ששורש מח׳ ר״ת והרמב״ן
בעני המהפך בחררה הוא אם גם לגבי הטירחה
לחפש במקו״א אומרים חייך קודמים ,והרמב״ן
לשיטתו דאינו חייב לטרוח למען חברו ולכן אף
בהשבת אבדה מותר לו לדרוש שכר עבור
טירחתו.

(סעיף י״א) מביא מהפוסקים שכופים להחזיר
אבדה אחר יאוש משום לפנים משוה״ד ,ומבאר
שבכה״ג לא אומרים שלך קודם משום שהריוח
שלו בא כתוצאה מהפסד חברו ,מקשה על זה
ממה שפוסקים כהרשב״א בהבנת ר״ת בסוגיית
נכסי עכו״ם הריהם כמדבר ,ומוכח מזה שמותר
לו לזכות לכתחילה בהפקר למרות שע״י כך

מפסיד חברו .מחלק בין הפקר לבין יאוש,
שביאוש הוא זוכה ישירות מהבעלים ובע״ב של
הבעלים ולכן יחזיר לפמשוה״ד ,ונפ״מ לזוטו
של ים שיוצא מרשותו שלא יתחייב להחזיר
לפמשוה״ד.
מוכיח מהסוגיא בשבת (ק״כ) במציל רכוש
חברו מפני הדלקה אם צריך להחזיר לפמשוה״ד
כדי לא להרויח ע״ח חברו לפי ביאורי
הראשונים שם ,ונפ״מ אף במפקיר נכסיו בפני
אוהביו וקדמו וזכו לעצמם.
מבאר שר״ת לשיטתו במה שהתיר למכור שדה
לעכו״ם שמשלם יותר מישראל ,ומוכיח שכן
ההלכה אף כשקונה ישראלי מוכן לשלם בכדי
שויה .מוכיח שר״ת לשיטתו גם במחלוקתו עם
רש״י במעלינן כנכסי דבר מדיון (בב״ב י״ב)
וס״ל שאינו צריך לוותר על ריוח שהזדמן לו
מחמת הצורך של השני ,ואין זו מידת סדום.
[מבאר שגם הדין כיצד הלה עושה סחורה
בפרתו של חברו נאמר רק כשזה מרויח וזה
מפסיד] .מבאר שרש״י והפוסקים לשיטתם אם
יש חיוב גמ״ח של השאלת כלים .מבאר שר״ת
לשיטתו (בטושו״ע או״ח רמ״ח) שפרנסה הוי
מצוה (ואף להרווחה).

0

שסד
(סעיף כ״ב) מביא את שיטתו המחודשת של ר׳
יהונתן מלוניל בב״ק קט״ו שחייב להפסיד למען
הצלת חברו ורק שבי״ד לא כופה על כך ,מבאר
דאזיל לשיטתו בב״מ ל״ג ששלך קודם אומרים
רק בהפסד גדול או בפגיעה בפרנסתו (וכדמוכח
גם בשיטתו בסוגיית מבריח ארי) ,ומבאר את
שיטתו.

(סעיף כ״ו) מבאר שאף באזהרה שלא להימנע
מלהלוות לפני שמיטה משמע לכאורה שחייב
להפסיד ממונו ,מ״מ מדברי הראשונים משמע
שמותר לו לכתחילה להתנות ע״מ שלא
תשמטנו שביעית ,ומוכיח שאף לשאר
המפרשים מדובר באופן שלא יהיה לו הפסד.
(סעיף ל׳) מביא מהרש״א שכתב שכיון ש״חייך
קודמים" לכן א״א ללמוד ב״ואהבת לרעך
כמוך" כפשוטו אלא שהוא מחייב רק סור מרע
ולא עשה טוב ,וכך משמע אף בתרגום יונתן
ובחינוך ,מביא רמב״ן שהקשה גם הוא מ״חייך
קודמים" ופי׳ שמצוות "ואהבת" היא רק בלב
לרצות בכל טוב לחברו ולהסיר את מידת
הקנאה ,וזהו "ואהבת לרעך" ולא "את רעך"
[מאריך בביאור "ואהבתם את הגר" שמ״מ
אומרים "חייך קודמים" אף כלפי גרים יתומים
ואלמנות] .מבאר שהרמב״ן דס״ל שאין חיוב
לטרוח בפועל למען חברו בהשבת אבדה,
ברפואה ובמהפך בחררה ,לשיטתו ש״ואהבת"
הוא בלב .מבאר שסברת הרמב״ן היא עפ״י
הנתיבות בהל׳ שכנים שאין אדם חייב לבטל את
תשמישיו לצורך קיום תשמישיו ..של חברו,
וה״ה שאינו חייב לבטל את זמנו וצרכיו ,ואין
זה סותר לאהבתו לחברו.

מקשה על זה מדברי הרמב״ן בספר המצוות
ומחלק בין חסד שמדין "והלכת בדרכיו" שהוא
מדין בנין שלמות אישיות האדם כשלעצמו לבין
חסד שבמערכת היחס כלפי חברו מדין "ואהבת
לרעך" ,והנפ״מ שבזה .מביא תשובות אם חייב

באר יצחק  /חלק ג

רב ורופא להיענות למבקשיו אף בזמן מנוחתו.
מבאר את הגמ׳ (בב״מ ל׳) "היינו גמ״ח ,לא
נצרכה אלא לבן גילו וכו׳ ,ואת דברי הרמב״ם
בזה.

מבאר שהרשב״א שהוכיח מהגמ׳ שיש מצות
טעינה באדם ולא ניחא ליה לפרש כהרדב״ז
שחייב מדין "ואהבת" ס״ל כהרמב״ן
ש״ואהבת" אינו מחייב חסד בפועל.
(סעיף מ׳) מבאר שהרמב״ם חולק על הרמב״ן
וסובר ש״ואהבת" מחייב עשיה בפועל של חסד,
מבאר שאף לרמב״ם אינו חייב לטרוח למען
חברו ולעסוק בצרכיו שהם חלק מסדר העולם,
אלא צריך לעזור לו רק במקרה של נזק שעלול
להיגרם לו או שהוא "נופל תחת משאו" ואינו
מסוגל לדאוג לצרכיו.
(סעיף מ״ה) מביא מהעין יצחק שחליצה הוי
מצוה רק מצד הגמ״ח שבזה לשחררה
מעגינותה ,ולכן למרות דהוי מצוה גדולה של
חסד מ׳׳מ כשלא באה בטענת חוטרא לידה אין
כופים אותה כמו שלא כופים על חסד .תמה
מדוע לא יכפו על חסד (ומביא דיעות שכופים
על חליצה מדין מיד״ס) .מוכיח שחסד אינו
מ״ע גמורה כי א״כ מדוע לא יהיה דין פרוטה
דרב יוסף בכל שומר חנם ובכל משאיל כלי
שעושים חסד.
(סעיף מ״ח) מביא מהפוסקים שאין חיוב
להשאיל כלים (ודלא כהאהב״ח) משום הפסד
פחת הכלים או משום שיכול להשכירם .מבאר
עפי״ז באורך שיתכן שה״ה בחסד שבגופו,
ומבאר עפי״ז חילוק מדוע מצאנו שלמרות שאין
נוטלים שכר על השבת אבדה מצאנו בכמה
מקומות שנוטלים שכר על הצלת ממון חברו,
נושא ונותן בביאוריהם של הסמ״ע והמחנ״א
בסוגיא דב״ק קט״ו ,ומבאר גדר חדש דכיון
שהבעלים נמצאים כאן ההצלה מוטלת
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עליהם והוא רק עוזר להם להציל ולכן אינו חייב
"להשאיל" עצמו להם כי יכול "להשכיר" עצמו
להם ,תולה זאת במח׳ הראשונים בנדרים מ״א
ברפואת בהמת חברו אם בכל אופן אינו חייב או
שאינו חייב רק כשיש גס אחרים וההצלה אינה
מוטלת דווקא עליו .מבאר נפ״מ בזה במח׳
הפוסקים אם יכולה בת (שנחשבת בערכאות
כיורשת אף במקום בנים) לדרוש שכר על
חתימתה בערכאות.
(סעיף נ״ב) מביא את הפמ״ג שנקט בדעת
המהרש״א ש״ואהבת לרעך כמוך" אינו מחייב
להיטיב לחברו אף כשאינו נצרך לזה לעצמו,
והביאור בזה משום שבדרך כלל חסד לחברו
מחייב הקרבה משלו לכן לא חילקה התורה
ופטרה בכל מקרה ,מבאר עפי״ז את דברי התוס׳
בסנהדרין שמחיים לא שייך "ואהבת לרעך
כמוך" משום שחייך קודמים וזה מתקיים רק
במיתה ,מבאר עפי״ז בטעם נוסף מדוע לא
כופים על חסד.

(סעיף נ״ה) דן אם כופים על מידת סדום הוי
כפיה על "ואהבת לרעך כמוך" ,דן בגדרי "לא
ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים לו" ,מביא
מח׳ אם כופים על מיד״ס גם כשיש לו הפסד
כגון טירחה מועטת ותולה זאת במת׳ הרמב״ם
והסמ״ג ,מבאר שהסמ״ג לשיטתו שכל מצות
"ואהבת" הוי בדרכי הנהגה ולכן מחייב לטרוח
מעט ולרמב״ם שורש המצוה הוא באהבת הלב
ועל זה א״א לכפות ,וא״כ כפיה על מיד״ס היא
מפני תקנת השכנים.
(סעיף נ״ט) מבאר שהפטור של חייך קודמים
פוטר מחיובו בחסד כלפי חברו ,אך אינו פוטר
מחיובו העצמי להשתלם ב״מידת החסד"
ולקיים מצות "והלכת בדרכיו" ,מבאר עפי״ז את
דברי רש״י שלא ידרוש "תמיד" חייך קודמים
כדי שלא יפרוק "עול גמ״ח" (וביאור נוסף עפ״י

דברי המהר״ל בשכר המיוחד לגומלי חסדים),
ואת דרך ההנהגה הראויה בזה.
תוכן מילואים א׳ :דן בהא דהלוואה לישראל
בחינם קודמת להלוואה לעכו״ם בריבית אם זה
כולל אף הלוואה לישראל עשיר ,דלכאורה
מדוע יפסיד את ריוח הריבית והרי אפילו
בהשבת אבירה א״צ להפסיד .מביא מח׳ המג״א
והשע״מ אם מניעת ריוח הריבית היא אף בריוח
מרובה והמקור לדבריהם .מביא משו״ת הרמ״א
שצריך להפסיד משלו כדי לקנות "אצל
עמיתך" ,תמה על כל זה מדוע יצטרך להפסיד
משלו כדי להעשיר מוכר עשיר או כדי להלוות
לעשיר.
מוכיח מהרמב״ם בכמה מקומות שמצות הלואה
היא דווקא לעני והיא המעלה העליונה בצדקה,
ולפי״ז מתורצת הקושיה כי בצדקה מחויב אף
להפסיד משלו .מבאר באורך שגם המקור
שבסוגיא דלגר בנתינה איירי דוקא בג״ת עני
שנתחייבנו לפרנסו ("וחי עמך") ולכן אמרה
תורה שיתנו לו את הנבילה בחינם ,ומבאר עפי״ז
את השמטת הרמב״ם לדין הקדמת הגר בנתינה.
מביא פירוש מחודש של רבינו פרץ בסוגיא שגם
לפי דבריו מבואר שא״צ להפסיד משלו לצורך
הגר.

מבאר שלכאורה אין מקור שיצטרך להפסיד
בקניה אצל יהודי עשיר ,מוכיח כן מסתימות
הפוסקים בסי׳ קע״ה ,ותמה על מש״כ האהב״ח
בזה.
מביא מש״כ האהב״ח שצריך להקדים אף
הלוואה ליהודי עשיר ומשמע לכאורה מסתימת
דבריו דה״ה כשהעשיר רוצה להתרחב בפרנסתו,
מוכיח ממקורו שבספר האגודה שאינו חייב
אא״כ נצרך הלוה לפרנסתו ולא להרויח וכשאינו
כן שלו קודם .מבאר שאף האהב״ח מודה
ד״שלו קודם" כל היכא שהמלוה מתפרנס
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ורק מהלכות לפמשוה״ד אין לו לעשות כן
ולפרוק מעליו תמיד עול גמ״ח ,דהיינו שכמו
שבנפשות יש דין של חייך קודמים (כדאיתא
בב״מ ס״ב) כך במצוות הממוניות של התורה
נאמר דין של "שלך קודם" הפוטר מהשבת
אבדה ,אלא שבנוסף לזה יש מצווה של גמילות
חסדים [שאינה מצווה בעלמא אלא היא
השורש לכל המצוות שבין אדם לחברו כדנביא
לקמן מהרמב״ם] ,שמחמתה יש לדון מתי
ובאיזה חשש אומרים "שלך קודם" ,ובאמת גם
במצוות גמילות חסדים נאמר דין שלך קודם
וכדלקמן ,אלא שאם יחשוש אדם לפסידא
דידיה וידרוש לעצמו תמיד חייך קודמים יוכל
תמיד להיפטר מלגמול חסד [כי בדרך כלל
מצוות גמילות החסד מצריכות את האדם
להקריב משהו משלו למען זולתו ,הן בממון,
הן בטירחה ובצער הגוף ,הן בזמן ותשומת לב
וכדו׳] ויפרוק מעליו עול גמ״ח ,לכן אין לו
לבטל גמ״ח אם לא בפסידא דמוכח.

ולכן עלינו לברר מהו הגדר של "שלך קודם"
הפוטר מעיקר הדין ומתי הוא פוטר אף
מגמ״ח ומ״ואהבת לרעך כמוך" ,וא״כ מתי
גמ״ח היא חיוב ומתי אינה אלא מצוה ומידה
טובה( .א)

שסז

ועוד יותר מזה ד״שלך קודם" נאמר אף באופן
שההפסד שלו אינו הפסד ממון ,דהנה בב״ק
קט״ו זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של
דבש ונשברה חבית הדבש ,ונחלקו הראשונים
[והיא מת׳ המחבר והרמ״א בשו״ע (רס״ד-ה׳)]
אם חייב בעל היין מעיקר דין השבת אבדה
לשפוך את יינו להצלת הדבש או שיוכל לומד
שחפץ הוא ביינו שלו כדביאר שם בסמ״ע (ס״ק
י״ח) שהדעה שפוטרת ס״ל שאינו חייב
להפסיד את יינו החביב עליו אף אם יקבל
בחזרה את דמיו עי״ש ,וזהו גם מש׳׳כ הסמ״ע
בריש הסימן (ו־ס״ד-א׳) דמשום הכי כתבו הגמ׳
והפוסקים את הדין של "שלך קודם" בצירר־
שגם לו נאבדה אבדה ואבדתו קודמת ,משרם
דבאבדתו אף אם הלה ישלם לו דמי אבדתר
יוכל לומר שאינו רוצה להתעסק באבדת חבר ר
כיון שניחא ליה יותר בחמור שלו ובכלי שלר
להצילו ולא בממון שיקבל תמורתו (ותק
בביטול מלאכתו שעושה לצורך שכר חייב
להשיב אם יקבל שכרו בחזרה) עי״ש ,הרי לנר
מזה שאף בהפסד שאינו הפסד ממון אלא
חביבות בעלמא אמרו הפוסקים דשלך קודם.

ב) והנה דין "שלך קודם" שנאמר בממונות
אומר שאינך צריך להפסיד כלל
מממונך כדי להציל את ממון חברך ,ולכן מצינו
דהאי "פסידא" שפוטר מלהשיב מעיקר הדין
הוא לכאורה פסידא מכל סוג שהוא ,דלא רק
בהפסד אבדתו אלא גם בשאר הפסד ממון,

ג׳) והנה לדעת הסמ״ע הנ״ל מח׳ הראשונים
היא אם צריך בעל היין לשפוך יינר
היא רק משום שיכול לטעון שיינו חביב לר
יותר מהכסף שיקבל תמורתו ואינו צריך
להפסיד חביבות זו ,אבל כאשר יפסיד הוא רק
ממון לכו״ע חייב הוא להפסיד כדי להציל אות
חברו דאח״ב יקבל את כספו בחזרה ,אמנם כבת
העיר רעק״א שם שמתרוה״ד (שט״ז) לא משמע
כן ,וכוונתו שתרוה״ד תלה במת׳ ראשונים

(א) הרמב״ם השמיט וין זה של לפמשוה״ד ד״כל המקיים בעצמו כך• שבגמרא כאן ,וכנר יזמה על זה הלידה בר״פ י*ב מגזליה
ולא חירך ,ונמרכה״מ תי׳ שהרמנ״ם פי׳ את הגה׳ הנ״ל •כל המקיים נעצמו כך סוף נא לידי כך• (להיפך מרש״י) שמי שלא כזיהר־

מלקיים את •שלך קודם• ואין משייר לעצמו מאומה סוף נא לידי כך ולא יתעשר כיון שלא יקבל שכר על מה שלא ציוותה תוריה,
ועי׳ נפהמ״ש סופ״ב וב*מ עי*ש ,והיינו שלניאורו לדעת הרמנ׳ס אינו צריך לנהוג לפמשוה״ד ולהפסיד לעצמו לטובת ארזתיס,

כיון שרצון התורה שתשמור עצמך מעניות ,ועי׳ בסוף מילואים א׳.
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הנ״ל גם את הנידון דידיה שאחד נצרך לרכב
על סוסו כדי להציל חוב שלו מעכו״ם ,וחברו
לקח את הסוס שלו בלי רשותו כדי להציל חוב
דידיה שהיה גדול יותר עי״ש ,דהיינו שגם
בהפסד ממון שיוחזר לו (שבזה אינו יכול לומו
בחפץ שלי אני חפץ) ,נחלקו הראשונים הנ״ל
אם חייב לגרום לעצמו הפסד זמני לצורך
השבת אבדה.

ועי׳ בשו״ת בית יעקב (סי׳ נ׳) שהביא מהגמ׳
בסנהדרין (עג ).שאילולא הפסוק של "לא
תעמוד על דם רעך" ,אז מהפסוק של השבת
אבדה לבד הייתי אומר שא״צ לשכור אחרים
לצורך הצלה ,וא״כ מהפסוק הנוסף של "אפס
כי לא יהיה בך אביון" לומדים שא״צ לשכור
אחרים מממונו להשבת אבדה גם אם לא יהיה
לו הפסד ממון (כשבעל האבדה ישלם לו
הוצאותיו) ,דגם בזה אמרינן ד״שלך קודם",
וגם באחיעזר (ת״ג סו״ס ו׳) משמע כמוהו,
שכתב דהא דשו״ח פטור מלשכור רועים
להבריח את הארי ,הוא פטור מלעשות כן גם
מדין השבת אבדה ,דלא מצינו שחייבה התורה
בהשבת אבדה חיוב יותר גדול מחיובו של
שומר חנם ,ולכן פטור מלהוציא ממון אף אם
יחזירו לו עי״ש ,הרי לנו שהדין של "שלך
קודם" נאמר לא רק כשמפסיד ממש ,אלא אף
שא״צ להוציא מכיסו אף אס יחזור וישתלם
מהבעלים.
ד׳) ולא רק הפסדו אלא אף הריוח שלו קודם
להפסדו של חברו ,כדחזינן בב״מ ל׳
(ובראשונים ובפוסקים שם) בדין "שלו מרובה
משל חברו" שזכותו לקבל בחזרה את הפסדו
ואף את הפסד ביטול מלאכתו ,ואם אין בי״ד
שבפניו יוכל להתנות שהוא משיב האבדה ע״מ
לקבל בחזרה את כל דמי מלאכתו פטור הוא
מהשבת אבדה כי "שלו קודם" ,ומסתימת
הפוסקים בהלכה זו יוצא מבואר לכאורה שאף
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באר יצחק  /חלק ג
אם ההפסד שלו (או אף מניעת הריוח שלו) היא
פרוטה אחת והפסד אבדתו של חברו הוא הון
רב ,גם אז יהיה פטור מלהשיב ומלהציל את
אבדת חברו אם לא יובטח לו שיקבל את הפסד
פרוטתו בחזרה ,וכ״כ הגר״ז (בהל׳ אבדה סעיף
ל״ג) "וחייב הוא לטרוח בכל כוחו להצילו אבל
אינו חייב להוציא ממון על זה אא״ב ידוע לו
בבירור שחברו ישלם לו מעצמו ,לפיכך אין
חיוב השבת אבדה חל על מי שהוא בעל עסק
בין במלאכה בין בחנות בין בשאר מו״מ שע״י
טרחו בהשבת אבדה יגיע לו איזה הפסד מניעת
ריוח ושמא לא יחזירנו לו בעל האבדה ,ואפילו
הפסד הריוח שלו אינו אלא דינר והאבדה או
שאר הפסד של חברו הוא מאה מנה שלו קודם
שנאמר "אפס כי לא יהיה בך אביון" ,שלך
קודם לכל אדם ,ואעפ״כ יש לו לאדם להיכנס
לפמשוה״ד וכו׳ עכ״ל[ ,ועי׳ גם בחו״י (קס״ה)
שכתב "לא מצינו בשום מקום שחייב להפסיד
ממונו אפילו מעט כדי להציל ממון חברו
אפילו מרובה"].

"שלך קודם" בדבר שעדיין אינו שלך
ובעני המהפך בחררה
ה׳) והנה בגידו״ש סו״פ אלו מציאות כתב
שבמניעת ריוח (כגון במוצא שתי
אבדות ,אחת שחייב להחזיר ואחת שיכול
לזכות בה לעצמו) לא אמרינן ד״שלך קודם"
כיון שאכתי אינה "שלו" עי״ש ,ובפשטות
דבריו תמוהים שהרי לפי דבריו ייצא שגם ריוח
פרנסתו אינו קודם כיון שעדיין אין זה "שלו",
וכבר הוכחנו לעיל שאינו חייב להחזיר אבדה
אם לא יקבל את שכר מלאכתו ,ואע׳׳פ שגם
השכר הנ״ל אכתי אינו "שלו" מ׳׳מ קרינן ביה
"שלך קודם" ,ונראה דלאו דווקא במניעת ריוח
של פרנסה אלא גם במניעת ריוח של זכיה
מהפקר פטור הוא להשיב מעיקר הדין ,דבכל
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צד הפסד לעצמו אף שעוד לא זכה בו פוסקים
ד״שלך קודם" ,ורק לפמשוה״ד יחוש להצלת
חברו כשהפסדו שלו לא ברור ,ואף אם נתרץ
את הגידו״ש שבהפסד פרנסתו מודה הוא
!־אומרים שלך קודם אף שעוד לא זכה בו ולא
אמר אלא בהפסד של ריוח מזדמן כמו במוצא
אבדת הפקר ,מ׳׳מ לקמן נראה דלא רק במניעת
פרנסה אלא גם בהפסד ריוח מזדמן אמרינן
דחייך קודמים (מיהו לפי מה שנבאר לקמן
בשיטת הר״י מלוניל יש מקום לדברי הגידו״ש,
אמנם להלכה לכאורה לא קי״ל כן).

ו׳) והנה נחלקו רש״י ור״ת בקידושין נ״ט בדין
עני המהפך בחררה של הפקר ,עי״ש
בתום׳ ובראשונים ,ופסק הרמ״א (ו־ל״ז-א׳)
כר״ת שמתיר בהפקר (וכן בקניה בזול וכל דבר
שלא יוכל להשיגו במקום אחר) ,ובנתיבות
(רל״ז-ב׳) דייק שכן פוסק כנראה אף המחבר
בסעיף ב׳ שם עי״ש ,והנה הא דס״ל לר״ת
דבהפקר ובכל מה שלא יוכל למצא במקום
אחר אין איסור של עני המהפך בחררה ,נראה
דסברתו היא דמדוע יתקנו חז״ל לאסור על
ראובן לזכות כדי שירויח שמעון ,דבכל כה״ג
ראוי להשאירו על עיקר דין תורה המתיר
לראובן להרויח לעצמו משום ד״חייו קודמים",
ומצאתי שכ״ב הראשונים דהביאור בר״ת הוא
דחייך קודמים ,עי׳ בריטב״א ,ברשב״א ובר״ן
בקידושין נ״ט ובב״ב נ״ד ,וכ״ב 'ב״כסף
הקודשים" בשו״ע חו״מ (רל״ז-א ),עי״ש
בדבריו ,הרי לנו שאף על ריוח מזדמן סובר
ר״ת (!־הלכה כמותו) ששלך קודם לשל חברך,
וזה למרות שהיה מקום לאסור עליו לחטוף
לפני חברו משום שהלה הקדים להפך בחררה
זו.

ז׳) אלא שלפי״ז צ״ב בדעת ר״ת מדוע במקח
וממכר שאפשר להשיגו במקום אתר
איכא לדין המהפך בחררה ,והרי כאן הוא יכול

שסט

לקנות בלי טירחה ואם יצטרך לקנות במקום
אחר הדבר כרוך בטירחה ,וא״כ נימא אף בזה
דחייו קודמים ושבמקום שהוא יטרח לקנות
במקו״א שחברו יטרח לקנות במקו״א ,וצ״ל
בדעת ר״ת שבמקום שאין הפסד ממון הפסד
הטירחה אינו חשוב כדי להתיר לחטוף ממי
שהיפך בחררה ,דרק לגבי ממון אמרינן דשלך
קודם כדי להתיר לזכות מהמהפך משא״ב
בהפסד של טירחה בעלמא שבו לא אמרינן
דשלך קודם כדי לחטוף לפני המהפך.

הרמב״ן לשיטתו במהפך בחררה
ובהשבת אבדה שאך בטירחה
אומרים דשלו קודם

ח׳) אמנם ברמב״ן משמע לכאורה להיפך
מר״ת ,דהר״ן (בקידושין נ״ט)
כתב בשם הרמב״ן דס״ל ראך בהפקר איכא
איסור לחטוף ממהפך בחררה (כדעת רש״י ולא
כר״ת) ,אבל רק מעני המהפך אסור לחטוף אבל
מותר ליטול מעשיר המהפך בחררה ,ואף דרב
גידל היה עשיר ומ״מ היה אסור ליטול
מהחררה שהיפך בה ,מ״מ זה רק בקרקעות
שאינם מצויים ליקח עי״ש ,נמצא שלפי דעת
הרמב״ן בקרקעות שקשה להשיג במקום אחר
אסור ליטול אפילו מעשיר ,ובמטלטלין שמצוי
להשיג במקום אחר מותר ליטול מעשיר ,וזה
הפוך מסברת ר״ת שכשאפשר להשיג במקו״א
אוסר ליטול ,דלדעת הרמב״ן אדרבה בכה״ג
מותר ליטול ,דהיינו שלסברת ר״ת אמרינן חייך
קודמים להתיר לשני ליטול את החררה רק
כשיש לו הפסד ממון ולא בטירחת הגוף,
ולדעת הרמב״ן גם טירדזת הגוף אינו חייב
להפסיד לטובת חברו כי גם בזה אמרינן דחייו
קודמים ,ולכן בדבר שמצוי להשיגו אין סיבה
שיוותר כאן ויטרח להשיגו במקו״א דאדרבה

>*

באר י צ ד" /חלק ג

שע

שיטול החררה לעצמו וחברו יטרח להשיג
במקו״א(.נ)
ט׳) ונראה דבמה דס״ל לרמב״ן שגם
כשהראשון כבר היפך בחררה
של מיטלטלין מותר לשני ליטול אותה משוס
דאין אומרים לשני לטרוח ולהשיגה במקו״א

כיון דאדרבה חייו קודמים ושיטרח הראשון
להשיגה במקו״א וכדנתבאר ,דהיינו דס״ל
לרמב׳־ן שאינו חייב להפסיד טירחה למען
השני ולכן לא תקנו חז״ל בכה״ג דין מהפך
בחררה ,אזיל בזה הרמב״ן לשיטתו בדין השבת
אבדה [וכיון שהרמב״ן סבירא ליה בדומה
לרש״י בגדר מהפך בחררה כמש׳׳כ הר״ן ,א״כ

(נ) אלא שלפי״ז צ״ב בדעת כרמנ״ן מדוע הוא כן צריך לוותר למי שהיפך תחילה בקרקעות שקשה להשיגן ,ולכאורה אס בטירחה

קלה חייך קודמים נש״כ ונטירחה רנה יש להתיר לו לחטוף כוי שחברו יצטרך לטרוח עירתה מרובה ולא הוא .ונראה והגדר
של מהפך בחררה לפי הרמנ״ן אינו איסור בעלמא להקדים לזכות לפני חברו כדי שאני אטרח ולא הוא ,ני נזה אכן אמרינן וחייו
קודמים ,אלא הגור הוא (בדמיון קצח למש״ג החום׳ בקידושין דט נשם רנינו מאיר בהא ומרחיקין מן הדג וכו׳ ששם במצודה

דג מת טי״ש ) שננה״ג החשיבו את המהפך בחררה כאילו כנר זכה (היינו לעני! להחשיב כרשע את מי שנוטלה ,אך בודאי שאין
זה נזל ממש) ,דהיינו שנובר שקשה להשיג (נמו למשל דירה) והמהפך טרח להשיגו נוצרה כנר סמיכות דעת גדולה למוכרה לזה
(ונפרט לפי מש״כ הפוסקים שהיפוך בחררה הוא רק כשכבר הסכימו על קציצת המחיר והיו מחוסרים רק קנין ,שנכה״ג ודאי

ואיכא סמיכות דעת טפי ,ובזה י״ל דחיקנו חז״ל להחשיבו כאילו כנר זכה] ,משא״כ במיטלטלין שמצוי להשיגם ואס לא יקנה כאן

יקנה במקרא א״כ אין סמיכות ומת גדולה ולא תיקנו להחשיבו כאילו כנר זכה ,וכיון שנן שוב חוזרים אנו לכללא וחייך קודמים.
ונראה גס שזהו שתי' הרמנ״ן אח קושיח תוס׳ מל רש״י מנ״מ (י") שהעני שנפל על הפאה מעבירין אותו הימנה ,ולכאורה הרי

הוא מהפך בחררה ולפי רש״י אף בהפקר אסור ליטול ,ותי׳ הרמב״ן דשאני פאה שלא רק הוא אלא כל העניים מהפכים בחררה

זו מי״ש וי״ל והביאור נזה עפ״י מש״ב הנ״ח וכיון והתורה זיכתה אח הפאה לכל העניים לכן לא תיקנו לאסור להם לבוא ולזנות
עי״ש ,והביאור נזה נראה ולמרות שהיא התחיל להפך בפועל לפני האחרים ,מ״מ א״א להחשיבו כאילו הוא כבר זכה ,דאין לומר

זאת נדבר שיש לאחרים נו כנר זכות ממון ,וא״כ מבואר גור זה להרמנ״ן נשיטחו.
ועפי״ז נוכל אולי גם לחרן מה שיש להקשות על רש״י מההיא דנ״ג (י״ב ):ומר נר רב אשי שמע שמחפשים ראם ישיבה במתא
מחסיא והלך לשם כדי לזכות נמישרה ,אלא שכהגיע לשם כבר נימנו רבנן למנות למישרה את רב אחא מדיפתי ,וכיון ששמעו

שהגיע מר נר רב אשי שלחו לפניו זוגא דרבנן להימלך נו וליטול ממנו עצה ורשות להמליך את רב אחא מדיפתי ,אבל הוא עיכב

אותם ועוד שלוחים אחרים עד שהיו עשרה ת״ח ואז התחיל לדרוש לפניהם ונעשה הוא ראש הישיבה עי״ם ,ולכאורה תמוה
דנשלמא לר״ת היה מותר לו לעשות פן וליטול החררה לפני רב אחא שחיזר אחריה כיון דהוי זה כהפקר שא״א למוצאו במקום
אחר ,אבל לפי רש״י שגס זה אסור איך עפה כך מר נר רב אשי ,וצ״ע.
ולפי כנ״ה הדל דמודה רש״י שמותר לשני לבוא ולזכות כיכא שהתורה זיכתה לכולם במתנות עניים (אף שאחד קדם והיפך לפני
אחרים) ,א״נ י״ל דה״ה בכתרה של חורה אותה זיכתה התורה לכל ישראל

J

עי' נרמנ״ס רפ״ג מכל׳ ח״ת ,ובויקר״ר (ט׳-ג׳)

שהעם האח לימד את ר׳ ינאי שהתורה היא ירושה ששייכת לכאו״א מישראל כפשוטו מהפסוק "תורה ציווה לנו משה "מורשה"
קהילת יעקב] ,א״כ כולם נחשנים כלפי התורה כעניים המחזרים אחריה ,ולכן אף שרב אחא קדם והיפך בחררה מ״מ מותר למר
נר רב אשי להקדים ולזכות בה לעצמו ,דחייו קודמים ואין נזה משום עני המהפך בחררה [ואע״פ שהמעשה שלו נראה קצת

כהערמה ,מ״מ כנראה שמותר לעשוח כן ,וקצת ראיה ממש״כ נגה׳ בקידושין נ״ט שרנין חסידא היה שליח לקדש אשה לבנו ,וכשלא
רצו לתיתה לבנו קידשה לעצמו ,ואע״פ שהיה צריך לחזור קודם-ולהודיעו כדי להוציא עצמו ממנהג רמאות ,לא עשה כן כדי שלא

יקדמנו אחר עי״ש בגמ׳ ,משמע מזה שמותר להיות זריז ונשכר לעצמו אף אם זה נראה קצת כרמאות וצ״ע] .ועוד י״ל שרב אחא
לא היפך נעצמו אלא שבני הישיבה היפכו נמיפרה זו בשבילו ,ויתכן שנכה״ג אין נזה משום היפוך בחררה.

קונטרס בגדרי מצות הו^^ידין חייך קודמים  /הרב אורי יונגרייז

יתכן דגם רש״י ס״ל כהרמב״ן הנ״ל ,ואזיל גם
רש״י לשיטתו] ,וכדיתבאר.

דהנה בתורת האדם כתב הרמב״ן (והובא
בטור יו״ד של״ו) שרופא אסור ליטול
שכר בעד חכמתו ,דכיון דמחויב לרפא ממצות
"והשבותו לו" לכן אמרינן בזה "מה אני
בחנם" ,ורק שכר טרחו מותר לו ליטול עי״ש,
ועי׳ באבן האזל (בפי״ב מהל׳ גזלה הל׳ ג׳)
שהביא שדין זה תלוי במח׳ ראשונים איך
לפרש את החילוק שבגמרא בסופ״ב דקידושין
(נ״ח) דהמקדש אשה בשכר הבאה ומילוי
מקודשת ובשכר הזאה וקידוש אינה מקודשת,
ופי׳ רש״י שהבאה ומילוי הוא מילתא דטירחא
ולא רמיא עליה רחמנא ושרי למישקל אגרא,
משא״כ בהזאה וקידוש ליכא טירחא וא״כ שכר
לימוד המצווה שקיל ואסור משום מה אני
בחנם ,ובתור״י הזקן הוסיף פי׳ אחר דהבאה
ומילוי אין זה עיקר המצווה ולכן שרי למשקל
אגרא ,משא״כ הזאה וקידוש עי״ש ,ונמצא
שהרמב״ן לומד כרש״י שעל מילתא דטירחא
מותר לקחת שכר גם אם זה גוף המצווה ,ולכן
מותר ליקח שכר על הטירחה שיש ברפואה
ובהשבת אבדה [ומה שחייבה התורה להחזיר
אבדה (וממילא אסור ליטול שכר על זה) צ״ל
דהיינו רק בטירחה קלה] ,וביאר אבהא״ז דכיון
רכך דעת רש״י לכן שיטת רש״י היא שכשנוטל
שכר כפועל בטל מותר כבר לתת לו שכר לא
רק כפועל בטל שאינו עושה מלאכה אלא מותר
לחשב גם את טורח ההשבה של האבדה
(ומחשבים כמה היה מוכן לנכות משכר
מלאכתו הרגילה כדי לטרוח בטירחה זו של
השבת אבדה) ,דלמרות שע״י כך נוטל הוא
שכר על המצווה ,מ״מ רש״י לשיטתו רזה מותר
כיון שיש בזה טירחה ,והא רעל פריקה אין
ליטול שכר למרות שיש בזה טירחה הוא משום
שפריקה היא חיוב משום משום הצעב״ח של
החמור (וחברו ממילא נהנה) ולכן אין לו ליטול

שעא

שכר על המצווה ,משא״ב השבת אבדה
שהמצווה הוא כלפי חברו אין הוא חייב לטרוח
עבור חברו בחנם [ ועי״ש עוד באבהא״ז
שביאר את התום׳ והרא״ש דפליגי וס״ל שאין
ליטול שכר עבור מצווה שהוא מחויב בה אף
שיש בה טורח ,ומותר ליטול שכר רק היכא
דבגלל הפסדו הממוני היה נפטר מהשבת
האבדה ,וכן ביאר את שיטת הרמב״ם שמחמיר
עוד יותר וס״ל שאף בכה״ג שהיה נפטר
מהשבת האבדה נוטל שכר כפועל בטל לגמרי,
דאין לו ליטול שכר עבור השבת אבדה] עי״ש.

י׳) ונראה דהנה נהי דמותר לקחת שכר על
הטירחה לדעת רש״י ,מ׳׳מ מה
מחייב את בעל האבדה לשלם לו עבור טירחתו,
וצ״ל בדעת רש״י והרמב״ן דס״ל שאף
שבהשבת אבדה התורה ציוותה אותך להציל
את חברך ואת ממונו ,מ״מ אין זה מחייב אותך
לטרוח עבורו בחנם וזה משום דהא דחייך
קודמים נותן גדר למצווה דלא רק שא״צ
להפסיד ממון להצלת חברך אלא גם שא״צ
לטרוח טירחה חשובה (לאפוקי טירחה קלה)
עבור חברך (לאפוקי מפריקה שצריך לטרוח
עבור הצעב״ח) ,וממילא יש לרופא ולמשיב
האבדה גם היתר וגם זכות ממונית ליטול שכר
עבור טירחתו למען חברו.
ולפי״ז י״ל דהרמב״ן ורש״י לשיטתם אזלו
דכמו דס״ל כאן שא״צ לטרוח למען חברו
בחנם משום דחייך קודמים ,כך ס״ל בדין
המהפך בחררה שבמיטלטלין א״צ לוותר
ולהימנע מליטול את החררה ולטרוח להשיגה
במקום אחר ,כי אמרינן דאדרבא שהמהפך
יטרח להשיגה במקו״א דחייך קודמים ,ואילו
התוס׳ והרא״ש דפליגי על רש״י והרמב״ן בדין
נטילת שכר על השבת אבדה וכנ״ל ,יסברו
כדעת ר״ת במהפך בחררה ,דהיינו שרק ממון
אינו צריך להפסיד למען חברו אבל לטרוח

שעב
בדבר שאפשר להשיגו לא אמרינן דחייך
קודמים וליטול את החררה שהראשון כבר
היפך בה ,ולכן ס״ל שצריך לטרוח בהשבת
אבדה בחנם ואין ליטול על זה שכר [ולקמן
בארנו שהרמב״ן והרמב״ם החולקים בנטילת
שכר על השבת אבדה אזלו לשיטתם בגדר
החיוב של "ואהבת לרעך כמוך"].

ריוח שלו שבא כתוצאה מהפסד הברו
י״א) אלא דקשיא לי דכיון שרואים במהפך
בחררה שאף בריוח ממון אומרים
חייך קודמים א״כ קשה לכאורה על מש״כ
הפוסקים בהל׳ אבדה ,דהנה בשו״ע (רנ״ט-ה׳)
כתב שאע״ם שמן הדין במקום שרוב עכו״ם
מצויים אפילו נתן ישראל בה סימן אינו חייב
להחזיר טוב וישר לעשות לפמשוה״ד [והוא
עפ״י הגס׳ בב״מ (כ״ד ):עי״ש] ,והוסיף
הרמ״א ואס הוא (המוצא) עני ובעל אבדה
עשיר א׳׳צ לעשות לפמשוה״ד עכ״ל ,משמע
דבכל שאר המקרים (דהיינו כשהמוצא אינו עני
או כששניהם עניים) צריך לעשות לפמשוה״ד
ואף כופים על זה כדס״ל למרדכי (שהוא מקור
הרמ״א ,כמובא בדרכ״מ ועי׳ בגר״א) ,וכן פסק
הש״ך (קנ״ט סק״ג) בשם האגודה והראב״ן
עי״ש ,ולכאורה מדוע שיחזיר האבדה (ואף
כופים עליו להחזירה) ולא יטלנה לעצמו ,והרי
אף בהרווחת ממון אמרינן חייך קודמים כמו
שראינו במהפך בחררה שאף לכתחילה מותר
לו לקחתה לעצמו .ולכאורה נראה לתרץ
דבמהפך בחררה אנו רואים רק שהריוח
המזדמן לו קודם לריוח של חברו ,משא״ב כאן
שהריוח שלו במציאה מגיע מחמת הפסדו של

באר יצק; nyלק ג

חברו ולכן בכה״ג טוב וישר להחזיר לו
לפמשוה״ד (דזה דומה קצת למתכבד בקלון
חברו ,שעילויו הוא מחמת הפסד חברו) ואף
כופים אותו על כך.
ולפי״ז תצא לכאורה נפ״מ במעשה שהיה
באחד שרצה להפקיר יין של שמיטה
בזמן הביעור ולצורך כך הפקיר את דירתו בפני
שלשה מאוהביו ,ואז קדם אחד מהם ועשה קנין
וזכה בדירה לעצמו ,ולכאורה יש ללמוד
ממוצא אבדה אחר יאוש שיכפוהו להחזיר (אם
לא שהוא עני והמפקיר עשיר) ,כיון שבכה״ג
שהוא מרויח מהפסדו של חברו חייב הוא
לנהוג לפנים משורת הדין ולהחזיר ,ואמנם י״ל
דשאני אבדה אחר יאוש שהלה התיאש בעל
כרחו ולכן ראוי להחזיר לו משא״כ כאן
שהפקיר מרצונו ,אמנם לא נראה כן דודאי גם
כאן אע׳׳פ שהפקיר מ׳׳מ חשב לזכות בזה מייד
והזוכה זכה נגד דעתו וא״כ לכאורה גם כאן
צריך לכפותו להחזיר לפמשוה״ד( .ג)
י״ב) אמנם נראה דגם בכה״ג שהריות שלו
נובע כתוצאה מהפסדו של חברו
אנו מתירים לו לזכות לעצמו משום חייך

קודמים ,דהנה איתא בב״ב (נ״ד ):נכסי עכו״ם
הריהן כמדבר וכו׳ ,דהיינו כשעכו״ם מוכר
שדהו לישראל אחד ששילם לו עבור השדה,
וכיון שהישראל לא התכוין לקנות עד שיקבל
שטר ואילו העכו״ם הסתלק מהשדה מהרגע
שקיבל את הכסף ,וע״י כך נוצר מצב שהשדה
בינתיים הפקר ואם יבוא ישראל אחר ויזכה בה
הריהי שלו ,ונחלקו ראשונים האם חייב הזוכה
לשלם כסף לקונה ששילם לעכו״ם או שאינו
חייב לשלם ,ועוד נחלקו ראשונים האם הזוכה

(צ) ונפרט שסלה סמן עליו שלא יעשה צו כן והפקיר דווקא בפניו כאהד מאוהביו ,ודמי להא וריש "האומר" נשלה שליה נקדש

לו אשה והלן וקידשה לעצמו ומה שעשה עשוי אלא שנהג מנהג רמאות ,ועכ״פ ירא שמיס לא יעשה כן כדננאר לקמן עפ״י הגמ׳

»>
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הנ״ל שזכה מההפקר נקרא רשע [דלא גרע
הקונה ששילם לעכו״ם עליה מעני המהפך
בחררה] או שמותר לו לזכות מההפקר ,וכתב
הרשב״א ששתי המחלוקות הנ״ל תלויות זו
בזו ,ראם חיב הוא לשלם לקונה ,א״כ גם רשע
הוא במה שמחזיק הקרקע לעצמו ,דבכה״ג
שיכול למצוא מקח כזה בתשלום במקום אחר
הרי אף ר״ת מודה שהנוטל מהמהפך הריהו
רשע ,אבל לפי הריעות שאינו צריך לשלם
לקונה ,א״כ הריהו זוכה בשדה זו בחנם מן
ההפקר ,ובהפקר אין דין עני המהפך בחררה
לדעת ר״ת כיון שלא ימצא מציאה במקום אתר,
ולכן לפי דעות אלו מותר לו לזכות דחייו
קודמים ,ןוכ״כ בהדיא בתום׳ בב״ב (כ״א):
דלפי ר״ת "היתר גמור הוא" לזכות (ורב מרי
עשה לפמשוה״ד) עי״ש] ,ומחמת זה תמה
הרשב״א על הרשב״ם שפי׳ דהזוכה נקרא רשע
למרות שפסק שהזוכה אינו חייב לשלם לקונה,
ראם אינו חייב לשלם לקונה א״כ גם רשע אינו
עי״ש ברשב״א.
וכדעת רשב״ם אפ״ל דס״ל כרש״י שאף
בהפקר נחשב לרשע ,אך אפשר גם
לומר (ומצאתי כן ביש״ש) דהרשב״ם סובר
כר״ת שבהפקר מותר לזכות לעצמו ,אך כל זה
כאשר הנידון הוא אם ירויה הוא או ירויח חברו
דבכה״ג אמרינן ז־חייך קודמים ,אך כאן
שהריוח שלו הוא על חשבון הפסד חברו
(שהפסיד את הקרקע שתמורת כספו שלא
מדעתו) לא אמרינן דמותר לו לקדום ולזכות.

והנה בב״י (קצ״ד) כתב בדומה לרשב״א
בבארו את דעת הרא״ש שס״ל דלא
נקרא רשע כיון דס״ל שא״צ לשלם עי״ש ,וכן
ביאר הסמ״ע (קצ״ד-י״ב) את הרמ״א שפסק
שהשני נקרא רשע ,דהוא משום שס״ל כדפסק
השו״ע שצריך לשלם ומשום כך הוי רשע
עי״ש ,וכ״ב הנתיבות והגר״א עי״ש ,וא״כ

שעג

משמע מדברי כולם שס״ל להלכה כהרשב״א
שכאשר א״צ לשלם לחברו הוי כהפקר ומותר
לו לזכות ולהרויח לעצמו אע׳׳פ שזה על
חשבון הפסד חברו ,ד״חייו קודמים".

נמצא איפוא דקי״ל להלכה דלא רק דריוח
שלו קודם לריוח חברו ,ומניעת הפסדו
שלו קודמת למניעת הפסד חברו ,אלא אף
בריות שלו שעל חשבון הפסד חבירו שנחלקו
בזה הרשב״א והרשב״ם הלכה כהבנת הרשב״א
בדעת ר״ת וכמש״ב גם התוס׳ בב״ב כ״א
שהיתר גמור הוא לזכות לעצמו.

ולפי״ז במעשה הנ״ל שהפקיר את דירתו וקדם
חברו וזכה לעצמו ,לכאורה זה תלוי
במת׳ הרשב״א והרשב״ם הנ״ל דפוסקים
שמותר ,ואף שכאן הוא זוכה מההפקר של
הבעלים ואין יד אחר באמצע כמו בנכסי עכו״ם
הריהם כמדבר ,מ״מ לא מסתבר לחלק ונראה
דמותר לו לזכות.

י״ג) אלא שלפי זה קשה מדוע בהל׳ אבדה
(ו־נ״ט-ה׳) פוסקים שחובה להחזיר
האבדה לפמשוה״ד ואף כופים על זה ,ותירצנו
לעיל שכאן לא אומרים חייך קודמים משום
שהריוח שלו הוא מחמת הפסדו של חברו ,והרי
לכאורה זה תלוי במת׳ הרשב״א והרשב״ם
הנ״ל ,וכיון שקי״ל בנכסי עכו״ם כמדבר שחייו
קודמים ומותר לו לזכות לעצמו ,ואף לעשות
מעשה לכתחילה ולזכות מההפקר ולגרום בכך
להפסד חברו ,א״כ כש״כ שכשמצא אבדה
בהיתר לאחר יאוש שלא יצטרך להחזיר ושלא
יכפוהו על כך ,וצ״ע .ואכן שוב מצאתי בהגהות
אמרי ברוך בסי׳ רנ״ט שהביא רבנו יהונתן
וריטב״א שלמדו בגמרא כפשוטו שהלפנים
משוה״ד הוי רק מידת חסידות שהיא חובה
לאדם חשוב בלבד עי״ש ,ולפי״ז ניחא שאע״פ
שהיתר גמור הוא לזכות לעצמו מ׳׳מ מידת
חסידות היא גם בכה״ג לוותר לחברו וכמו

ז

שעד

שנהג רב מרי כדכתב התום׳ בב״ב (כ״א ,):אך
לפי הרמ״א והש״ך שפסקו כהמרדכי שאין זה
רק מידת חסידות אלא חוב גמור להחזיר
האבדה ואף כייפינן על כך ,א״כ משמע שמי
שאינו עושה כך עובר בכך איסוד ,א״כ זה
לכאורה דלא כמו שנפסק בחו״מ קצ״ד ,וקשיא
הלכתא אהלכתא ,וצ״ע.

י״ד) ואולי י״ל דשאני השבת אבדה דהגם
דמדובר לאחר יאוש ,מ״מ
הלפנים משורת הדין שבהחזרת אבדה לאחר
יאוש זו הרחבה של מצוות השבת אבדה שלפני
יאוש ,משא״כ בנכסי עכו״ם הריהם כמדבר
שהקרקע הנ״ל עצמה מעולם לא היתה שייכת
לישראל הקונה אלא היא רק החפץ ששילם
תמורתה ,ובכה״ג לא מצינו מצוות השבת
אבדה כדי שנרחיב אותה לפמשוה״ד.

ועוד נראה עפ״י הנתיבות (רס״ב-ג׳) שכתב
שיאוש אינו מוציא את החפץ מרשות
הבעלים (דומיא דהפקר דר׳ יוסי בסופ״ד
דנדרים) ,ונמצא שהזוכה באבדה זוכה בה
ישירות מהבעלים עי״ש ,ולפי״ז י״ל שדווקא
באבדה אחרי יאוש נאמרה מצווה להחזיר
לפמשוה״ד כיון שהמוצא זכה בחפץ ישירות
מהבעלים ,ובע״ב של הבעלים ,לכן איכא בזה
מצווה להחזיר לבעלים לפמשוה״ד ,אבל בנכסי
עכו״ם הריהם כמדבר שהזוכה זוכה מההפקר
ולא מהישראל ,אין לו חיוב להימנע מלזכות
בשדה אפילו לפמשוה״ד אע״פ שבדרך עקיפין
זכייתו באה על חשבון הפסד חברו .ולפי״ז
תהיה לנו אולי נפ״מ בזוטו של ים (שבזה
החפץ יוצא מרשות בעליו אף לנתיבות הנ״ל)
שלא יהיה בזה חיוב להחזיר לפמשוה״ד.
ט״ו) ולכאורה אכן מצאנו מח׳ בזה ,דהרמ״א
(רנ״ט -ז׳) כתב דין לפמשוה״ד
אף על זוטו של ים ,אבל המחבר והטור לא
כתבו זאת ומשמע דס״ל שעל זה אין

באר יצחק  /חלק ג
לפמשוה״ר כמש״ב הבית הלוי (ח״ג-מ״ח),
ולגירסת הדרכ״מ שם כתוב במרדכי דאף בזוטו
של ים יש דין של לפנים משוה״ד ,אך לגירסתנו
ליכא עי״ש .וא״כ אתי שפיר ,דכיון דבזוטו של
ים אין הוא זוכה מיד הבעלים אלא מההפקר
א״כ הרי״ז כדוגמת נכסי עכו״ם הריהם כמדבר
ומותר לו לזכות לעצמו ולא כופים אותו
להחזיר.

ונראה להביא ראיה מהסוגיא בשבת (ק״כ).
דאם פרצה שרפה בשבת אומר בעה״ב
לאחרים בואו והצילו לכם ,ואם היו פקחין
עושים עמו חשבון אחר השבת ,ושואלת הגמ׳
"חשבון מאי עבידתיה ,מהפקירא קזכו ,אמר
ר״ח מידת חסידות שנו כאן (שמחזירין
לו-רש״י) ,ושואל רבא חסידי אגרא דשבת
שקלי (דחסידים יש להם לוותר משלהם בכל
נדנוד עברה כמו בשכר שבת כאן) ,אלא אמר
רבא הכא בירא שמים עסקינן דלא ניחא ליה
דליתהני מאחרים ובחנם נמי לא ניחא ליה
דליטרח ,וקאמר דכיון דפקחים הם בהלכות
שבת וידעי דאין כאן בעיה של שכר שבת כיון
דלאו אדעתא דשכר פעולה נחתי ,אז עושים

עמו חשבון אחר השבת עי״ש בגמ׳ ורש״י.

נמצא א״כ שלא רק חסיד אלא גם יר״ש
(שאינו חסיד לוותר משלו על שכר
פעולתו בגלל שמיחזי כשכר שבת) ,לא ניחא
ליה לזכות מן ההפקר בגוף הנכסים למרות
שמותר לו ,כיון שיודע שהבעה״ב הפקיר נכסיו
אלו שלא מרצונו ,כ״כ רש״י ,אבל הריטב״א פי׳
שלא ניחא להו לזכות לפי שלא הפקיר זה בלב
שלם ,ולכן למראית עין בני אדם זה נראה
דאחריני וכאילו נוטלים משל אחרים עי״ש,
ונראה מלשונו דס״ל דהחסרון הוא משום סרך
דגזל ולא משום שנהנה מהפסד חברו.
ט״ז) והנה בביאור שאלת הגמ׳ "מהפקירא
קזכו" נחלקו רש״י והר״ן אמאי
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יכלו לזכות מההפקר ,דרש״י פי׳ דיכולים
להציל לעצמם ,כיון שאמר להם בואו והצילו
לכם ,והק׳ עליו הר״ן שאף אם לא אמר כן
יכולים לזכות לעצמם ,דכיון שהוא לא רשאי
להציל א׳׳כ הרי״ז מופקר לכל מידי דהוה
אמציל מזוטו של ים עי״ש ,ובבית הלוי כתב
דלכאורה מאי קשיא לר״ן והרי בגט׳ משמע
שרק חסיד או ירא שמים יחזיר ,ואם נפרש שלא
אמר "הצילו לכם" אלא ההיתר הוא מדין זוטו
של ים א״כ לא רק יר״ש אלא כל אדם חייב
להחזיר לפנים משוה״ד ואף כופים על זה
כדכתבו המרדכי הרמ״א והש״ך בהשבת אבדה,
ולכן הוצרך רש״י לפרש שאמר "הצילו לכם"
שאז כל אדם אינו חייב להחזיר אלא רק יר״ש,
אלא מכאן מוכח שדעת הר״ן היא שבזוטו של
ים אין חיוב להחזיר לפמשוה״ד ולכן פי׳ הר״ן
שההיתר הוא משום זוטו של ים [ואכן במרדכי
שלפנינו ובטור ובמחבר לא הזכירו לפמשוה״ד
אלא ברוב עכו״ם וכדו׳ ולא בזוטו של ים ,ורק
הרמ״א הביאו אף בזוטו של ים] ,ואף בדעת
רש״י לא מוכרח שיש דין של לפמשוה״ד בזוטו
של ים ,דיתכן דהא דכתב דבעינן שאמר "הצילו
לכם" הוא משום דאל״ב לא זכו המצילים כי
לא התכוונו לזכות לעצמם עי״ש [ולענד״ג די״ל
עוד טעם פשוט מדוע כתב רש״י דאמר "הצילו
לכם" ,כיון שאין זה פשוט בכלל דהוי זוטו של
ים שהרי מדובר שאחרים יכולים להציל
מהדלקה ורק הוא עצמו לא יכול להציל משום
דלבעה״ב אסור להציל מהדלקה בשבת ,והרי
כבר כתבו הב״ח והמג״א ליישב את רש״י שיכל
הבעה״ב להזדרז ולהשיג אנשים■ שיצילו לו,
ואין זה זוטו של ים עי״ש ,ואף אם נאמר שמ״מ
קשה לר״ן על רש״י מדוע הוצרך להעמיד
באוקימתא כזאת שיכול לשכור אחרים ,מ״מ
נראה דאין זה זוטו של ים דהרי המציל עצמו
הרי ודאי יכל להציל (וכמו דחזינן דאכן הציל,
ולא משמע כלל שהציל במסירות נפש או בדרך

שעה

נס) ,וא״כ בכה״ג בפשטות אין זה נקרא זוטו
של ים אלא השבת אבדה המוטלת על אחרים
[ע״ע בחזו״א ב״ק סי׳ כ״א בהא דב״ק קט״ו
בנסדקה חבית של דבש מדוע שואלת הגם׳
"מהפקרא קא זכינא"] ,וא״כ י״ל דלכן הוצרך
רש״י לפרש שאמר "בואו והצילו לכם" דאל״ב
לא הוי הפקר אלא מצוות השבת אבדה (והר״ן
כנראה למד כדעת הב״ח בחו״מ רס״ד ראם רק
אחד יכול להציל ולא אחרים ,אין בזה חיוב
השבת אבדה אלא יכול לומר מהפקירא קא
זכינא עי״ש ,והחזו״א נחלק עליו ,ואכמ״ל)].

עכ״פ למדנו מסוגיא זו שיש שלשה סוגי בני
אדם ,בן אדם פשוט יזכה בממון ההפקר
הנ״ל לעצמו ולא יחזירנו על אף שהריוח שלו
בא על חשבון הפסד חברו ,בן אדם יר״ש לא
רוצה בממון כזה ולכן למרות שכבר זכה בו
יחזירנו למי שאיבדו אלא שיתבע את שכר
פעולתו כפי שמותר עפ״י ההלכה ,וכך ינהג אף
החסיד הנוהג לפמשוה״ד ,דרק בשבת לא יטול
את דמי פעולתו משום שזה דומה קצת לשכר
שבת ,אבל אם היה זה בחול לא היה נמנע
מלקחת שכר על פעולתו בהצלה [ואולי י״ל
שזה משום שהוא בעצמו אמר להם שיכולים
לזכות לעצמם ,אמנם יותר נראה עפ״י מה
שבארנו לקמן סעיף מ״ט עי״ש].

י״ז) ולפי״ז נדון במה שתירצנו [שבנכסי עכו״ם
הריהם כמדבר שמותר לכתחילה
לזכות בהם כיון שאינו זוכה ישיר מהבעלים,
וכמו שבזוטו של ים אינו זוכה מהבעלים],
דנראה דלפי דעת הר״ן שמדובר בזוטו של ים,
א״כ מפורש שגם בזוטו של ים יש רק ליר״ש
מידת חסידות שלא להרויח כשחברו מפסיד אך
אין זו הנהגה המחייבת כל אדם( ,ובכה״ג יתכן
שאף רש״י מודה כדכתב הביה״ל) ,ולדעת
רש״י שמדובר שהפקירו לכל הרוצה לבוא
ולזכות [והפקר לאו דווקא אלא רשות לקחת],

שעו

א״כ על האופן הזה מבואר בגם׳ שאין חיוב
לכל אדם להחזיר וליר״ש יש ,ויש במצב זה
קולא וחומרא ,דמחד גיסא הרי הוא הפקיר זאת
בפה מלא ,ומאידך גיסא הרי יש לו תקווה
וסמיכות דעת שלמרות זאת יחזירו לו את מה
שלקחו ממנו ישירות ולכן יש יותר סברא
להחזיר כמו שאכן עושה היר״ש ,ולפי מה
שבארנו בדעת הריטב״א א״כ יש כאן סרך גזל
ורק בכה״ג יר״ש חושש ומחזיר ,אבל כשאין
חשש גזל יתכן שאף יר״ש לא יחזיר כיון שחייך
קודמים (ונראה דהריטב״א בשבת הנ״ל
לשיטתו בחידושיו בב״מ (כ״ד ):שאבדה אחר
יאוש אין חיוב להחזיר אלא שמי שיחזיר יעשה
מצווה).
ולפי״ז ה״ה במעשה דההוא שהפקיר דירתו,
ראוי לירא שמים להחזיר לו הדירה
כמו בגם׳ בשבת הנ״ל ,דלרעת הריטב״א יש
בזה חשש גזל שמא לא הפקיר בלב שלם (וכך
עכ״פ נראה לאינשי כדכתב הריטב״א שם),
ולדעת רש״י יר״ש לא ניחא ליה להנות מממון
דאתריני בכה״ג ,וכש״כ לדעת הר״ן שאף בזוטו
של ים ירא שמים מחזיר ,אך כל זה מהנהגות
היר״ש אבל מעיקר הדין לכאורה א״א לכפותו
להחזיר (מטעמים אלה עכ״פ).

כשהריוח שלו הוא כנגד חשש הפסד
של חברו (במוכר לאינשי דלא מעלי
והשכנים מתנגדים)
י״ח) ובהא דס״ל לר״ת שהריוח שלו קודם
להפסד של חברו (כדחזינן בנכסי
עכו״ם כמדבר) ,נראה לבאר את ר״ת ומחלוקתו
במוכר שדהו לעכו״ם ,דהנה עי׳ בב״ק (קי״ד).
דהמוכר שדהו לעכו״ם משמתינן ליה (עד
דמקבל עליה כל אונסיה) משום ד״אריא
ארביעית ליה על מיצריה" ,וכתב שם השטמ״ק
בשם ר׳ יהונתן שדין זה הוא אפילו אם המוכר

באר יצחק  /חלק ג
עני שאין לו דרך לנטות ימין או שמאל גם אז
משמתינן ליה משום דמכר לעכו״ם המוסיף על
דמיו ולא לישראל הנותן את דמיו ,והיינו משום
שלא יוכל השכן להינצל מהעכו״ם ויבוא לידי
סכנה ,ומאי חזית דדמך סומק טסי (שאתה
רוצה להרויח ולהתפרנס) מדמי חברך עי״ש,
אבל בתום׳ שם (קי״ד .ד״ה "עד״)כתב שאומר
ר״ת שאם העכו״ם מוכן לשלם יותר א״צ
המוכר להפסיד בשביל כך עי״ש ,וכ״כ
בשטמ״ק בשם המאירי [ובדומה בשם הר׳׳מ
מסרקסטה ,אלא שבהמשך דבריו משמע שפסק
כן דווקא בעני הנצרך למכור להשגת מעות או
במקרה שהישראל כלל אינו רוצה לקנות].
ונראה דר״ת לשיטתו דהרירח שלו קודם לנזק
של חברו ,ולכן אף כאן שהוא זה הגורם לחברו
את חשש הנזק הזה ,מ״מ מותר לו כיון דהוי רק
חשש ואינו צריך להימנע בשל כך מהריוח
שהזדמן לו דחייו קודמים.

י״ט) וכיון שיש חולקים נראה לברר מה דעת
הרא״ש בזה ,דהנה הרא״ש שם
כתב כרבנו תם אך כתב שזה רק כשהישראל
נותן פחות מדמיה ,אך אם הישראל נותן כפי
דמיה לא ישכיר לגוי אף שהגוי מוסיף דאולי
העכו״ם מוסיף כדי לגרש את הישראל השכן
מנחלתו עי״ש ,ונראה דמשמעות הדברים היא
שהרא״ש אוסר רק באופן זה שיש תימה מדוע
הגוי מוסיף על המחיר ומחמת זה יש חשש
שעושה כן כדי לזכות בקרקע להזיק לשכנו
הישראל ולגרשו מנחלתו ,אבל במקרה שאין
לתלות בכך אלא שכל אחד מציע מחיר אחר
(וכפי שרגיל להיות במציאות) ויצא שהגוי
מציע מחיר גבוה מהישראל א״כ יהיה מותר אף
לפי הרא״ש למכור לגוי כיון שהגוי מציע יותר
מכדי שויו אף דהישראל מציע מחיר בכדי
שויו ,וכך משמע מרבנו ירוחם (ז־אזיל בשיטת
הרא״ש) המובא בב״י ובש״ך ,שממה שהגוי
מעלה את המחיר מזה חוששים שכל כוונתו

ד^,ד

קונטרס בגדרי מצות

חייך קורמים  /הרב אורי יונגרייז

להשחית לישראל עי״ש ,משמע מזה שהגוי
מעלה יותר מכדי שויו ולכן חישינן לכך (כי אם
היה מעלה רק יותר מהישראל אך לא יותר
מכסי שויו מדוע שנראה בהעלאת מחיר זו
חשש הערמה כדי להזיק ,והרי לא העלה יותר
משויו) ,ולכאורה זה גם הביאור בסמ״ע
(קע״ה-ע״ג) ,ועוד ראיה לדברינו ממה שכתב
הפלפולא חריפתא שם (ס׳) שבפרק המקבל
כתב הרא״ש כדעת התום׳ (ק״ח ):בסתמא שכל
שהגוי מציע יותר ימכור לגוי ,וכן כתב הטור
ברמזים בפסקי הרא״ש בלא יחפור ובהמקבל
עי״ש .ובטור (קע״ה -סעיף מ״א בשו״ע) כתב
בדעת הרא״ש שהאיסור למכור לגוי הוא
כשיכול "למוכרה לישראל באותם הדמים
שקנאה הגוי אבל אינו חייב למוכרה לישראל
בפחות" ,ונראה דהמשמעות הפשוטה בדבריו
היא שאינו חייב למוכרה■ לישראל בפחות
מאותם הדמים שקונה הגוי ,ואין הכוונה
ל״סחות" ממחיר שויה האמיתי ,ונמצא לפי״ז
שגם בטור משמע כדמשמע ברבנו ירוחם ,בב״י
ובש״ך (קע״ה-ל״ז) שמדובר באופן שהגוי
משלם מחיר גבוה מכפי ערכו ,ועל האופן הזה
נאסר רק מחשש שהוא מעלה את המחיר כדי
להזיק לישראל השכן ,ומשמע ראם לא ניכר
שעושה כן בכוונות ערמה כדי להזיק מותר
למכור לו ,ומשמעות הדבר היא שמותר
לישראל להרויח אף במקום שיש בזה חשש
הפסד לשכנו כל עוד שלא ניכר שמטרת הגוי
היא להזיק (דאז הוי כברי היזיקא ואסור לכו״ע,
כדכתב בהגר״א ס״ק צ״ז).

ולכן תמיהני על מש״ב הפת״ש (קע״ה-ט״ו)
עפ״י הפרישה סיכום של שלש ריעות
הפוסקים דאיכא בטור ,דלדעת הגאונים אסור
למכור בכל אופן לגוי ,ולדעה שניה רק לצורך
פרנסתו מותר למכור ובתנאי שיקבל עליו כל
אונסא ,ולהלכה קי״ל כדעת הרא״ש והטור

שעז

שמותר למכור לא רק לצורך פרנסה אלא אף
לצורך ריוח ,ואף אם לא יקבל עליו אונסיו
מותר כיון שאינו מוצא למכור במחיר כזה
לישראל ,אך אם יכול למכור לישראל בשויה
א״ב אף שהגוי מוסיף יותר אסור למוכרה לגוי
עי״ש ,וכן משמע מסתימת הנתיבות (מ״ב)
שכתב "ואם העכו״ם נותן יותר משויו מחויב
למכור לישראל בשויו" עי״ש ,ומשמע
מדבריהם שגם כשלא ניכר שכוונת הגוי
בקנייתו היא כדי להזיק ויש רק את החשש נזק
הרגיל שכתוצאה משכנות של גוי ,מ״מ אם
מדובר בריות שהמוכר רוצה להרויח במה
שמוכר לעכו״ם יותר משויו אסור לו לעשות קן
(כשיכול למכור לישראל בשויו) על חשבון
חשש ההפסד של שכנו ,ורק כשיגרם למוכר
הפסד (במה שימכור לישראל בפחות משויו)
אמרינן דאינו חייב להפסיד משום חשש
ההפסד של שכנו .ותמהני דהן אמנם שכ״ב
בפרישה ,אבל ברבנו ירוחם בטור ובש״ך
משמע בהדיא כמו שדייקתי בדעת הרא״ש שכל
שאין ניכרת ערמה בדבר מותר למכור לגוי אף
להרויח ,וכן משמע בסמ״ע עצמו ס״ק ע״ג
שכתב שההיתר למכור לגוי הוא דווקא כשהגוי
משלם כשויו או מעט יותר ,ולא כשהוא מעלה
את המחיר הרבה יותר מהסדר דאז צריך למכור
לישראל בשויו ,והביא את הב״י בשם רבנו
ירוחם הנ״ל עי״ש ,נמצא שאף לדעת הסמ״ע
מותר לישראל להרויח (בין אם ירויח מעט ובין
אם ירויה הרבה) אף במקום חשש הפסד של
חברו ,ורק כשמתוך העלאת המחיר ניכרת
כוונת הנזק של העכו״ם אסור משום דהוי ברי
היזיקא ,וזה לכאורה דלא כמש״ב בפרישה,
וכיון שבסמ״ע לא משמע שהוא חוזר בו
ממש״ב בפרישה אלא שהוא מסתמך על מש״ב
שם א״כ נצטרך לדחוק שזו היתה כוונתו גם
בפרישה ,ואולי זו גם כוונת הפת״ש והנתיבות
(אף דלא משמע כך בדבריהם).

שעח

ועכ״פ יוצא לנו שר״ת לשיטתו ,וכן קי״ל
לדינא שמותר לאדם להרויח אף
במקום שהריוח שלו מוליד חשש נזק לחברו,
דגם בכה״ג אמרינן דחייך קודמים ,והדעות
החולקות שבטור הן כדעת רבנו יהונתן הנ״ל
שמצמצם את כל הגדר של "חייך קודמים"
ומחייב אף להפסיד מעט כדי להציל את ממון
חברו (כדנבאר בהמשך) ,וכש״ב שלא להרויח
וכש״ב שלא לגרום לחברו חשש נזק בשל
רצונו להרויח ,אמנם להלכה לא קי״ל הכי
וכדנתבאר.

רש״י ור״ת לשיטתם גם במעלינן
כנכסי דבר מרק
כ׳) וכן רואים בשיטת ר״ת בסוגיא בב״ב (י״ב)
דכופים על מיד״ס ,דאיפליגו רבה ורב
יוסף באחים שחלקו ורוצה אחד מהם שחלקו
יהא ליד שדה שיש לו שם מכבר ,דרבה ס״ל
דשומעיס לו וכגון זו כופים צל מיד״ס ורב
יוסף סובר שאין לכפות את שאר האחים
ויכולים להעלותם בדמים כנכסי דבר מריון,
ופסקינן כוותיה דרב יוסף ,ורש״י פי׳ שלא אמר
רב יוסף שיכולים להעלותם בדמים אלא כשיש
נפ׳׳מ בין שדה זו לשדה זו (כגון בשדה בעל
שפעמים שזו מתברכת יותר מזו) ,אך לא כשאין
נפ״מ (כגון בשדה שלחין ולכ״א יש יאור
שממנה משקים ,ועכ״פ כששתיהן משקות
מאותו יאור) ,והק׳ עליו תוס׳ שגם בבית
השלחין לפעמים מתברכת אחת יותר מהשניה,
ולכן פי׳ תוס׳ בשם ר״ת שיכולים האחים לומר
לא ניתן לך זכות שיש לנו בשדה אם לא בדמים
יקרים כמו בני בר מריון שהיו עשירים ולא
מכרו שדותיהם אלא בדמים יקרים עי״ש ,נמצא
דלדעת רש״י גם רב יוסף (דכוותיה קי״ל) ס״ל
שא״א לו לעכב ולתבוע עילוי אלא מחמת סיבה
של הפסד ,ולכן בבית השלחין שהסיבה רחוקה

באר

יצח?pbrC,

ג

ביותר הוי מיד״ס לעכב ,ואילו ר״ת סובר שאין
זו מיד״ס דאינו צריך לוותר על זכותו להרויח
אע״פ שכל יכולתו להרויח היא רק מחמת
צורכו של זה במצרנות.

ובשו״ת הרא״ש (צ״ז-ב׳) הקשה על ר״ת דא״ב
בכל ז״נ וזל״ח נאמר שאין זו מיד״ס
כיון שהוא חסר את מה שיכל להרויח ממה
שהיה נאלץ חברו לשלם לו כדי להשתמש,
ולכן הסיק שם הרא״ש דכל כה״ג נקרא זה
מיד״ס כפירש״י עי״ש ,אמנם כבר העיר
הפרישה דהרא״ש בתשובה הנ״ל סותר למש״ב
בפסקיו לפסוק כר״ת ,וקי״ל כמש״ב בפסקיו
והלכה כר״ת ,וכן פסקו הטור והרמ״א (חו״מ
קע״ד) עי״ש ,והרא״ש כתב שסברת ר״ת היא
משום שיש לו זכות על גורל לקבלת חלק זה
(וא״א לכפותו לוותר על זכות הגורל כמו
שא "א לכופו להחליף את שדהו הקנויה לו
בשדה אחרת משום מיד״ס) ,אך הטור לא
העתיק טעם זה ,ומשמע דס״ל דא״צ לכך ,ובכל
אופן יכול לדרוש עילוי דמים על אפשרותו
להרויח מחלק זה ולא הוי זה מיד״ס (ועי׳
בנפ״ט בזה לקמן סעיפים נ׳-נ״א).
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קודמים .ורש״י ג״ב לשיטתו ,דרש״י אוסר
במהפך בחררה אפילו בדהפקר ,א״כ ס״ל
לרש״י שאסור לך להרויח על חשבון מניעת
הריוח שלו ,וא״ב כש״כ שאסור להרויח על
חשבון ההפסד שלו ,ולכן חולק רש״י על ר״ת
בנכסי דבר מריון וסובר דהוי מיד״ס לעכב כדי
לזכות בעילוי שנובע אך ורק מחמת חסרונו

שעט

ומצוקתו של חברו כדפירש בתשובת הרא״ש,
ולכן מפרש רש״י ברב יוסף שיכול לעכב רק
בשדה בעל .ורש״י ג״ב לשיטתו במוכר שדהו
לעכו״ם שמסתימת רש״י משמע שאסור בכל
אופן ,דהיינו גם כשהגוי מציע מחיר גבוה יותר,
דרש״י לשיטתו דלא אומרים חייך קודמים
להרויח על חשבון הפסדו של חברו(.י)

(ו) במש־כ שכשמרויח מחסרונו של חברו הוי גריעא טפי ,כך רואים גם בדין דג וזל״ח שכשחברו חסר צריך הנהנה לשלם לו
טנור ההנאה גס אס אינו אחראי לחסרונו ולא הנאתו גרמה לחסרונו ,עי׳ נחום׳ ו״ה אע־פ [ננ״ב (ה׳ )).שכתב בהא וכשסמך
לו כותל אחר מגלגלים עליו הכל אין לפוטרו משוס דג וזל׳ח כי נקרא הוא חסר נמה שננה את הכותל כוי למנוע היזק ראיה
ממנו עי״ש ,חזינן מזה דאע־פ שלא הנאתו מהכותל גרמה לחסרון מ*מ יצטרך לשלם על הנאתו כשיש לשני חסרון.

,

ואולי י״ל שנסברה זו תלוי גס וינו של ר׳ יוסי (בב*מ ל״ה) כיצו הלה עושה סחורה בפרתו של חברו (ולכן אינו מקנה לו הפרה

;

שיעשה בה סחורה) ,ועפי״ז כתב גס הרמ״ה ((המובא נטור חו׳׳מ ריש סי׳ של״ב) בהא דר׳־פ האומנין כשאמר השליח שכרכם
עלי ונוטל מנעה״ב מה שההנהו] ,דנוטל רק עד ד׳ "אבל יותר אינו נוטל מנעה״ב ואפילו שהמלאכה שווה יותר שלא יהא עושה

סחורה בפרתו של זה• עכ״ל ,ועי׳ בש*ך (של״נ-ג׳) ומשמע ופסק כהרמ״ה הנ-ל וכחב *ולעולם אין השליח נוטל יותר ממה שקצב

לפועלים אף שההנהו יותר ממה שקצב להם* ,ומלשונו •לעולם" משמע שמוונר בכל אופן ,ואפילו במקרה שבעה״ב אמר לשליח
ארבע והשליח שכר את הפועלים בשתים ואמר שכרכם עלי ,ומחיר הפועלים בשוק הוא שלש ,נס אז לא יוכל השליח ליטול מבעה׳ב

אפילו שלש ,ולמרות שההנהו בשלש ולמרוח שזה פחות מהארבע שאמר לו הנעה״ב ,מ״מ גס אז לפי הש״ך לא יטול השליח שלש

כיון שבכך הוא עושה סחורה בפרתו של בטה״ב [וע״ע בש״ך (של״ב-י׳)].
אמנם לענו״נ ויתכן דבכה״ג לא אמר הרמ*ה ,כיון שלכאורה מה איכפת לו לנעה׳ב שעושים סחורה בפרתו והרי זו מידת סדוס
לעכב את הלה מליהנות כשאין הנאתו על חשבונו ,ולכן נראה ובציור שציירנו יתיר הרמ״ה לעשות סחורה בפרתו של חברו ,ולא

אמר הרמ״ה כן אלא במקום שיש לנעה״ב צו הפסד ורק אז אומר הנעה״ב כיצד הלה עושה סחורה בפרחי ומרויה כאשר אני

וטעמו של ר״ת הוא כנראה משום שחייך
קודמים ואין צריך לוותר על זכותו
להרויח ,ונראה דר״ת לשיטתו בזה וכדס״ל
דיכול אדם להרויח לעצמו אע״פ שהריוח שלו
בא מחמת חסרונו של חברו ,וכמו דס״ל לר״ת
לעיל שיכול גם למכור שדהו לעכו״ם המוכן
לשלם יותר דאע״פ שזה גורם חשש נזק לחברו
מ״מ הוא אינו צריך להפסיד את הריוח של
מחמת כן ,ולפי״ז ר״ח לשיטתו בקל וחומר
בעני המהפך בחררה של מציאה ,שאם אינו
צריך לוותר על הריוח שלו אע״פ שחברו
מפסיד ,כש״ב שא״צ לוותר על הריוח שלו כדי
לאפשר לחברו להרויח ,ולכן ס״ל לר״ת שאין
איסור לחטוף חררה של הפקר דבכל כה״ג חייך

מפסיד ,ובכל כה״ג אין בזה מיד״ס ,והיינו שבמקרה של ר׳ יוסי הנעה״ב הפסיד את פרחו שמתה נאונסין והשוכר פטור באונסין

אבל הוא מרויח את תשלומי הפרה מהשואל החייב נאונסין ,ועל זה קאמר ר' יוסי כיצד הלה עושה סחורה ,והיינו שנעה״ב
אינו מסכים שהשוכר ירויח מפרתו כאשר הוא הפסיד את פרתו ,ולמרות שהשוכר אינו אשם בהפסדו של נעה״ב והיה זה אונם

מ״מ אין נעה״ב מסכים שהלה ירויח מפרתו כאשר הוא מפסיד ,ונכה״ג אין זה מיד״ם .וכן בדינו של הרמ״ה כיון שנעה״ב אמר
לשליח לשכור נשלש א״כ כל מה שיצטרך לשלם יותר נחשב זה לו להפסד ,ולכן נהי ואס המחיר בשוק הוא ארבע והפועלים נטלו

ארבע יצטרך נעה״ב לשלם ארבע ,מ״מ באופן שנטלו הפועלים ארבע והמחיר בשוק הוא חמש ס״ל לרמ״ה שלא יטול השליח חמש
ויעשה סחורה בפרתו של נעה״ב ,כיון שכלפי נעה״ב נחשב זה להפסד נמה שצריך לשלם יותר ממה שהתכוין ולכן אינו מסכים

שהשליח ירויח כשהוא מפסיד .ונמצא לפי״ז שלא מצאנו קפידא של •כיצד הלה עושה סחורה" אלא נכה״ג שנעה״ב •מפסיד ,אך לא
מצאנו כן בציור שציירנו לעיל שנעה״ב רצה לשלם ארבע והשליח שילם לפועלים שחים והמחיר בשוק שלש ,כיון שנכה״ג נעה״ב
אינו מפסיד לכן מסתבר שאין לו קפידא שהשליח ירויח נ״כ ויטול שלש.

ומצאתי ראיה לדברינו מתשובות מימוניות (קנין סי׳ ל׳) במלמד שחזר נו והכנים לנעה״ב מלמד אחר תחתיו יותר בזול שכתב
שהמלמד הראשון מרויה ונוטל את ההפרש שנין שכר השני לשכרו שלו עי״ש ,ובפתחי חושן (פי״א משכירות הערה מ׳) תמה דדמי

זה לדינו של הרמ״ה וכיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו (וכן תמה על הטור (של״ג) שכשהפועל חוזר נו והוזלה המלאכה
מרויח הראשון ומקבל הכל חון ממה שצריך לתת לשני ,וכיצד הלה עושה סחורה וכו׳ (ועי׳ נקצוה״ה (של״ג -ח׳)) ,ולדברינו ניחא

באר יצק

שפ
ויתכן עוד דרבנו תם לשיטתו דהנה בטור או״ח
סו״ס רמ״ח כתב (בענין הפלגה סמוך
לשבת) שיציאה לפרנסה נחשבת גם כן ליציאה
לדבר מצוה (ואף יציאה להרויח כמש״כ שם
המג״א והוא עפ״י הסוגיא במו״ק י״ד במח׳
התנאים אי אף להרויח חשיב מצוה עי״ש),
ועי״ש בב״י שראשונים אחרים יחלקו על ר״ת
עי״ש ,וא״כ י״ל דר״ת לשיטתו שכל פרנסה הוי
מצוה (ע״ע בב״מ ל׳ "והודעת להם זה בית
חייהם" שפירש״י דהוי פרנסה) ואף להרויח,
ולכן ס״ל שאינו חייב להפסיד את אפשרות
הריוח שנזדמנה לו.

רש״י והפוסקים לשיטתם במצות גמ״ח
של השאלת כלים
כ״א) עוד נראה דרש״י לשיטתו במה שהבאתי
לקמן סעיפים מ״ז-מ״ט את רש״י
בסוכה מ״ט שביאר שגמילות חסדים בממונו
היינו שמלוה לו מעות ומשאילו כלים ובהמה
עי״ש ,ומשמע מדבריו שכדרך שצריך להלוות
כך צריך להשאיל את כליו ,אמנם בפוסקים
משמע שאין חיוב להשאיל את כליו ,והבאתי
שם שהאמרי יושר ביאר שזה משום שיכול
להשכירם בשכר ולכן אינו חייב להשאילם
בחנם (ורק להלוות חייב כיון שהתורה אסרה
להשכיר מעותיו) עי״ש ,ובדומה כתב הרמ״א
(בחו״מ שס״ג-ז׳) בשם המרדכי שא״א לכפות
לגור בחצר חברו אף אם לא קיימא לאגרא
כשההוא מוחה כיון שיכול להשכירה לאחרים
(אף שעכשיו אינו משכירה) עי״ש.

חלק ג
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ולפי״ז נראה לומר דהפוסקים הנ״ל למדו
כנראה כשיטת רבנו תם בב״ב הנ״ל
שכל שיכול להרויח אינו חייב לתת בחנם ואין
זה מידת סדום ,ואם אמר כך ר״ת בחלוקת
שותפות שבה אין לו עילוי דמים בשדה זו כלפי
אחרים אלא רק כלפי שכנו ,ומ״מ גם בכה״ג
ס״ל לר״ת שאינו צריך לאבד את ההזדמנות
שנפלה לו להרויח יותר ולתת לחברו שנצרך
לזה בחנם ,א״כ כש״כ שבחפציו שיכול
להשכירם לאחרים אינו חייב להשאילם בחנם.
ורש״י שמשמע שמחייב להשאיל כלים נראה
דאזיל לשיטתו ,דס״ל דאם אין לאח שום טענת
חסרון בשדה זו אין לו להעלותה כנכסי דבר
מריון ,ואין לו לנצל את מה שנזדמנה לו
אפשרות (כתוצאה מהצורך של חברו) להרויח
מהשדה הזו יותר משויה האמיתי ,דזה הוי
מידת סדום ובכה״ג נצטוינו לעשות חסד ,ולכן
ס״ל לרש״י שגם בממון שהוא כבר שלו אין לו
לנצל את הצורך של חברו ומצוה עליו להשאיל
בחנם [אמנם בודאי שיודה רש״י שאם חפציו
עומדים להשכרה ודאי שמותר להשכירם ואינו
צריך להשאילם בחנם].

אבדה ס״ל הכי ,ויש לו שיטה מחודשת בכל
הדין של "שלך קודם" .דהנה בשטמ״ק ב״ק
[(קט״ו) במשנה ד״ה "זה בא בחבית"] כתב
בשם ר׳ יהונתן (מלוניל) חידוש גדול ,שבעל
החבית לפנים משוה״ד צריך לשפוך את יינו
כדי להציל הדבש בלי ליטול את דמי יינו
בחזרה ,וזו הסיבה שכשלא התנה עמו אין לו
אלא שכרו ,דכיון שלפמשוה״ד הוא מצווה
לעשות כך לכן יכול בעל הדבש לומר לו שאתה
ודאי נתכוונת לעשות את מצוותך ולהציל את
הדבש בחנם ,ורק כשהוא מתנה ליקח את דמי
יינו הרי גילה דעתו שלא נתכוין למצווה ואז
נוטל את דמי יינו ,והקשה על זה שאם התנה
לקבל דמי יינו פשיטא שתנאי ממון קיים ,ותי׳
דהיא גופא קמ״ל שאבדתו קודמת לאבדת
חברו ,ועוד תי׳ דאע״ג דמצווה לעשות
לפמשוה״ד מ״מ "אין להכריח כל אדם לעשות
לפמשוה״ד משום דדמי להאי דאמרינן בעלמא
דכל מצווה שמתן שכרה בצדה אין בי״ד מצווין
להכריח אדם עליה ,כמו כן במצוות לפמשוה״ד
מתן שכרה בצדה כדאמרינן הידור מצוה וכו׳
ואילך משל הקב״ה וכו׳ עכ״ל.

כיאור שיטה מחודשת של ר׳ יהונתן
מלוניל בגדרי "שלך קודם"

נמצא שלדעת ר׳ יהונתן בתי׳ הראשון יש
מצווה של לפמשוה״ד להפסיד ממונך
כדי להציל ממון חברך ,רק שחידשה לנו
המשנה שמי שאינו רוצה לקיים מצוותו אלא
ללכת לפי שורת הדין ,יכול הוא להתנות על כך
ואז יטול את דמי יינו כמו שאר מתנה על מה
שכתוב בתורה שבדבר שבממון תנאו קיים,
ובתי' השני ס״ל לר״י מלוניל עוד יותר שאין זה
רק מצווה אלא גם חיוב גמור אלא שאין כופים
על זה כמו שאין כופים על מצווה שמתן שכרה
בצדה ,ומדיוק לשונו משמע [כדעה אחת בתוס׳
ב״ב (ח׳ ,]):שאף לכפות אפשר אך בי״ד לא
מצווים לכפות ,וע״כ דס״ל שיש כאן חיוב גמור
(על כל אדם ולא רק לת״ח)לעשות לפמשוה״ד

כ״ב) ונראה דרבנו יהונתן דפליג על ר״ת
במוכר שדהו לעכו״ם ומחייב
אותך אף להפסיד משלך ,סובר כך לא רק
במקום של חשש נזק שעלול להגיע ממנו
לחברו ,אלא אף בהצלת חברו מהפסד ובהשבת

וכל שאין נעה״ב מפסיו יכול הלה למשות סחורה נפרמו ,וז*נ וזל״ח ,וכאן שנעה״ב הסכים לשלם למלמו יוחר אין זה נחשב
שמפסיו ולכן יכול הלה להרויח ,ומובנים דברי התשובות מימוניות[ .אמנם בפמ״ח שם הביא שו׳־ת מני״ט (ח״ג-ר׳ב) בראובן
שנתן לשמעון בגו לתקן ושמעון מסרו ללוי בפחות חייג להחזיר המותר לראובן ,פלא קצן עמו אלא כשיעשה נעצמו אך אינו יכול

לעשות סחורה בפרתו של חברו עי״ש].
ומדם בכל זה גס להא וונו האחרונים בשוכר וירה ומשכירה לאחר ביותר ואכמ״ל.

שפא

ולהפסיד את יינו מבלי לגבות את דמיו [והא
דאת שכר מלאכתו הוא כן נוטל עי׳ לקמן סעיף
מ״ט] ,ודבריו לכאורה צע״ג דמהיכי תיתי
יתחייב להציל ממון חברו על חשבונו מבלי
ליטול את הפסדו ,ועד כאן לא מצינו
לפמשוה״ד אלא שיוותר על ריוח שלו כדי
למנוע הפסד מחברו כגון שמחזיר אבדה לאחר
יאוש לפמשוה״ד ,אך שיתחייב להפסיד הוא
עצמו כדי שחברו לא יפסיד לא שמענו ,ומדוע
שתצווה התורה ותחייב לנהוג כך (שהרי;
לדבריו זהו חיוב ממש ורק.לא כופים על כך),
וצ״ע.

ואולי סמך ר׳ יהונתן על הגמ׳ שבסו״ם
האומנין (ב״מ פ״ג ).שחייב רב את
רבב״ח לוותר לפועלים ששברו את חביתו על
חיוב הנזק ועוד לשלם להם את שכרם מדין
לפמשוה״ד עי״ש ,ואולי למד מזה ר׳ יהונתן
שה״ה כל אדם חייב בזה לפמשוה״ד [ודלא
כתוס׳ "ד״ה לפנים" בב״מ (כ״ד ,):שכתב ששם
זה אפילו מידת חסידות יתירה משאר
לפמשוה״ד] ,וקצת משמע כך מלשונו של ר׳
יהונתן "אין להכריח כל אדם לעשות
לפמשוה״ד" ,ומהו הלשון "כל אדם" ,ויתכן
דס״ל דת״ח כמו רבב״ח אפשר אף להכריח
ולכפות אבל השאר ("כל אדם") אין להכריח
מצד המצווה כיון שמתן שכרה בצדה ,אבל
מ״מ ס״ל דחיוב גמור איכא אף לכל אדם,
כמבואר בדבריו שהפשטות היא שעליו להפסיד
את יינו אלא שחידשה המשנה חידוש שכשאינו
רוצה לקיים מצוותו ותובע את הפסדו חייב
לשלם לו דמי יינו .וכאמור סברתו צ״ע דמהיכי
תיתי יתחייב הוא להפסיד כדי שחברו לא
יפסיד[ ,ומרבב״ח לא קשיא דשאני התם
שהפועלים היו עניים רעבים ,ועוד דרבב״ח
הוא ת״ח שממנו תובעים להתנהג בחסידות
יותר משאר אדם כדכתב תוס׳] ,וצ״ע.

שפב

כ״ג) ונראה לומר דאזיל ר׳ יהונתן לשיטתו,
דבב״מ (ל״ג) איתא דאבדתו
קודמת ויליף לה מאפס כי לא יהיה בך אביון
שלך קודם ,ומ״מ אומרת הגט׳ דבל המקיים
בעצמו כך סוף בא לידי כך ,ופי׳ שם ר׳ יהונתן
שאין לאדם לומר שלי קודם לעולם "ושאין לו
לעשות כן אא״ב יש לו הפסד מרובה או הפסד
מועט וניכר לעינים שפרנסתו ופרנסת ביתו
תלויה באומנותו שאם יתבטל היום שלא ירויח
כמנהגו יצטערו הרבה בני ביתו" עב״ל ,וגם
כאן משמע מדבריו שהאדם מצווה למנוע
הפסד מחברו גם אם לו עצמו נגרם הפסד
מחמת כך ,ורק כאשר נגרם לו הפסד ניכר מותר
לו להימנע מלהציל את הפסד חברו ,דהיינו או
בהפסד מרובה או כשיגרם נזק לפרנסתו עד
שבני ביתו יצטערו מזה הרבה ,אך בלי זה חייב
הוא להציל את חברו על חשבונו.
וכנראה שר׳ יהונתן למד כך משום דהא
ד״שלך קודם" לומדת הגט׳ מקרא
ד״לא יהיה בך אביון״-״הזהר מן העניות",
ולמד ר׳ יהונתן שהביאור בזה כפשוטו ,דרק
מעניות (או מהפסד גדול שהוא דומיא לעניות)
צריך להיזהר ,אבל בשאר הפסד אין פטור
הפוטר אותי מחיובי במצווה לעזור לחברי,
ויתכן דס״ל דאין זה כלל פטור אלא אזהרה
להזהר מן העניות ,וכמו שבשאר הוצאותיו של
אדם לצרכיו או למצוות עדיין אינו עובר על
"היזהר מן העניות" ,כך גם כשהוא מפסיד קצת
לצורך השבת אבדה אינו עובר בזה ,וממילא
אין לו פטור של "שלך קודם" בהפסד קטן.

[וכנראה ס״ל לר׳ יהונתן בדומה למה שבארנו
(בח״א של הקונטרס) בסברת בן
פטורא בשיטת המנ״ח והגר״ח ,שכיון שאני
מצווה על הצלת חברי ואילו על הצלת עצמי
אין אני מצווה א״כ חברי קודם לי ,וילמד ר׳
יהונתן שכל מה שרע״ק חולק על ב״פ וסובר

באר יצח^חלק ג
שיש פטור של "שלך קודם"',הוא רק כשיגרם
לי הפסד גדול כגון איבוד חיים (כההיא דשנים
ההולכים במדבר) ,וכן כשהנידון הוא בהפסד
ממון אז שלך קודם רק בהפסד כספי גדול
הגורם לעניות וכדו׳ ,אבל בהפסד אחר לא
אמרינן דשלך קודם וממילא חוזרת סברת ב״פ
שחברי קודם לי כיון שעל הצלת חברי אני
מצווה יותר מאשר על הצלת עצמי( ,וכבר
הבאנו שם שהחזו״א חולק על המנ״ח והגר״ח
דמהיכי תיתי יצטווה על הצלת חברו יותר מעל
הצלת עצמו ,דגם את הנפש שלו אסור לו
להזניח עי״ש ,אמנם בממונות י״ל שלא שייכת
סברת החזו״א שאסור לו להזניח את שלו
וחברו לא קודם לו)].

כ״ד) ונראה דאזיל ר׳ יהונתן לשיטתו אף
בסוגיא של מבריח ארי (בב״ק
נ״ח ).שכתב שם [בביאור הא ד״מבריח ארי
מדעתיה" ולכן א״צ לשלם לו] ,שאם היתה
בהמת חברו נופלת על פירות הערוגה שלו
בפניו אכן לא היה צריך לשלם לו את הנזק,
דכיון דהוא נמצא כאן חלה עליו חובת הצלת
ממון חברו ואז צריך להציל את בהמת חברו
אף בממונו (דהיינו שחלה חובת הצלה בחנם
על פירות ערוגתו) ,והא דצריך לשלם לו את
הפסדו הוא רק משום שלא היה כאן בזמן
הנפילה ולא התחייב בהשבת האבדה הזו שאז
גם ממונו לא התחייב בהצלה זו ,ורק משום כך
זכאי הוא לקבל את הפסדו עי״ש (ובדומה פי׳
שם הראב״ד ,ונראה דאזיל לשיטתו בשטמ״ק
ב״ק קי״ז) ,הרי דס״ל לרבנו יהונתן
שכשהתחייב בהשבת אבדה עליו להציל את
ממון חברו אף על חשבונו.

ולפי״ז מובן ר׳ יהונתן הנ״ל גם בב״ק קט״ו,
כיון דהוא אזיל לשיטתו הנ״ל ,וכיון
שנתחייב הוא במצוות השבת אבדה להציל את
הדבש ,לכן חיב הוא להציל אף כשיגרם לו
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הפסד של יינו ולא יקבל את תשלומיו בחזרה,
דלדעת ר׳ יהונתן אין זה הפסד גדול המביא
לידי עניות ,וזו שיטה חדשה.
ונראה דר׳ יהונתן הוקשה לו אמאי נימא
דבהפסד ממון לא יתחייב להפסיד
אפילו פרוטה כדי להציל את ממון חברו ,ואילו
בטירחה של צערא דגופא נתחייב לטרוח
להצלת חברו בטירחה מרובה (שהיה מוכן
להחליפה תמורת כסף רב) ,ולכן למד ר׳ יהונתן
שגם בממון חייב על אף שיפסיד ,ורק בהפסד
גדול הגורם לעניות הוא פטור ,וכדנתבאר.
[ושאר ראשונים יתרצו קושיא זו דחיובי התורה
נאמרו בעיקר על טירחת הגוף ולא על הפסד
ממון ,וכן ראיתי שכתב הגר״ז להלכה (בהל׳
אבדה סעיף ל״ז) שבטירחת הגוף חייבה התורה
לטרוח ואפילו הרבה על השבת אבדה (ואפילו
אבדה של פרוטה) אף שבשלו לא היה טורח
בשביל שווי כזה ,דרק על הממון והבזיון חסה
התורה ופטרה עי״ש].

כ״ה) ובהא דס״ל לד׳ יהונתן שאדם צריך
להפסיד למען חברו מובנת גם
שיטתו בב״ק (קי״ד ).כדהבאתי לעיל בהא
דמוכר קרקעו שעל מיצר חברו לעכו״ם
משמתינן ליה עד שיקבל אונסין דיליה ,שר׳
יהונתן כתב במפורש דאין לו להרויח את מה
שהעכו״ם מוסיף לו על חשבון חברו עי״ש
(ודלא כר״ת) ,והיינו דאזיל לשיטתו בקל
וחומר ,דאם להצלת ממון חברו חיב הוא
להפסיד משלו וכנ״ל ,כש״כ שיש לו להפסיד
ריוח כדי שמחמתו לא יגרם נזק לחברו ,ולפי
שיטתו אכן יובנו דברי הגידו״ש שהבאנו לעיל
(בסעיף ה׳) שרק אבדתו שלו שאבדה ממנו
קודמת לאבדת חברו משא״כ כשיכול לזכות
מאבדת הפקר לא אומרים שהיא קודמת לאבדת
חברו ,ולעיל תמהנו על דבריו ,אמנם לשיטת
הר״י מלוניל לכאורה צודקים דבריו כיון

שפג

שבכה״ג אין זה הפסד אלא מניעת ריוח ולא
דמי לפרנסתו שבכך תלויים בני ביתו
וכדנתבאר ,מיהו להלכה לא קי״ל כרבנו יהונתן
אלא כר״ת שאפילו ריוח מזדמן שלו קודם
להפסדו של חברו ,כדבארנו לעיל בשיטתו
בנכסי עכו״ם הרי הם כמדבר.

חייך קודמים כהלוואה לפני שמיטה.
כ״ו) כמה שבארנו שדין חייך קודמים הוא כלל
בדיני בין אדם לחברו ,יש לעיין
לכאורה ממצוות שמיטת כספים ומהציווי שלא

להימנע מלהלוות מחשש השמיטה ,אמנם נראה;
דבאמת לא ציוותה התורה על האדם להפסיד!
את ממונו ולחלק את כספו במתנה ,דהנה עי׳■
בחינוך (ראה-ת״פ) "שלא להימנע מלהלוות אל
הצריכים מפני פחד השמיטה שלא תפקיע
החוב ,ועל זה נאמר "השמד לך פן יהיה דבר
עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע",
ועי״ש שביאר שמצוה זו באה לחזק בנו
הנדיבות ,שאין נדיב בעולם כמו מי שיודע
שהזמן של השמיטה קרוב ויפסיד את כספו.
והקשה החינוך מה מהני לאו זה והלא בידו
להתנות ע״מ שלא תשמטנו שביעית ,ותי׳ שזו
דרך התורה שתזהירנו בדברים ואעפ״י שאפשר
בתקנות ותנאים עי״ש ,ומעין זה הקשו
הראשונים בגיטין ל״ו וכן הריטב״א במכות ג׳
לשם מה הוצרך הלל לתקן פרוזבול והרי אפשר
ללמד העם שילוו בתנאי ,ותירצו שלא תישכח
תורת שביעית ,ועוד שנפ׳׳מ במי ששכח
להתנות עי״ש ,ומשמע מדבריהם שמותר
לכתחילה להתנות ,וכ״כ הב״י מדקדוק
הרמב״ם ,אך הב״ח והפת״ש (ס״ז-ב׳) בשם
הבכור שור ס״ל שאסור להתנות ,וס״ל לבכור
שור שאם הלווה אינו מוכן לתנאי ולכן נמנע
המלווה מלהלוותו עובר המלווה בלאו זה.
ולדבריו תתורץ קושיית החינוך מה מיעיל

>
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שפה

ונראה דאזיל החת״ס לשיטתו שאינו מפסיד
בהלוואה כיון שיש לו הבטחה לברכת ה׳ ,אך
כשאין הבטחה שלא יפסיד אף החת״ס פטר
מלהלוות כמפורש בדבריו ,ונראה רכך ילמד גם
הבכור שור הנ״ל.

בריבית ועי״כ הוא מפסיד את הריוח שיכל
להרויח מריבית העכו״ם ,ולכאורה זה סותר
לגדרי חייך קודמים ,עי׳ מה שבארתי בזה
באורך במילואים א׳.

שו״ר בהגרי״ם על רס״ג (ח״א-עשה כ״ה-דף
ס״ח) שכתב שמי שאינו מלוה לפני
שמיטה אינו עובר במ״ע הרגילה של הלוואה
לעני ,כיון דבמצב זה אינו חייב להלוות כיון
דאית ליה פסידא וכאן הוא קרוב להפסד ,ולכן
עובר הוא רק באזהרה המיוחדת בתורה למצב
זה ,דהיינו "השמר לך" .ובהמשך כתב דמשמע
ברמב״ם שאיסור זה אינו רק בהלוואה לעני,
אלא אף במניעת הלוואה לעשיר עובר בלאו זה
(דכאן לא כתב הרמב״ם עני ,כמו בריש הל׳

"חייך קודמים" המגדיר את "ואהבת
לרעך כמוך"

הלוואה) ,ומדבריו משמע דלא כדברינו ,דיש
כאן צד גדול של הפסד ומ׳׳מ מחויב בו מגזה״כ
מיוחדת של שביעית ,אמנם כתב שם שמדברי
הרבה ראשונים משמע שמותר להתנות שלא
בעיטור
ורק
בשביעית,
ישמטנו
(ח״א-פ׳-פרוזבול) כתב שהלל לא תיקן לעשות
תנאי כי אסור עי״ש ,ומשמע דס״ל כהחת״ס.
כ״ט) ובהא דבכל הלוואה יש לו לאדם להלוות
ליהודי בחנם לפני שמלוה לעכו״ם

ל׳) ועתה נבוא לבאר את הגדר של חייך
קודמים כמגביל ומגדיר את מצות
"ואהבת לרעך כמוך" שהיא השורש לכל
חיובינו לאחרים במצוות שבין אדם לחברו
וכדלקמן ©(,דלמרות שואהבת לרעך כמוך הוא
כלל גדול בתורה כדאמר רע״ק ,והינו כל
התורה על רגל אחת כדאיתא בשבת ל״א,

וגמילות חסדים שהיא הפועל יוצא מהאהבה
הנ״ל היא בנינו של עולם כמש״ב עולם חסד
יבנה [והפליגו חז״ל במעלת החסד שהוא מכפר
עוונות ושהתורה תחילתה גמ״ח וסופה גמ״ח,
ועוד שהחסד הוא הדרך להידבק בדרכיו של
מקום ,מה הוא גומל חסדים אף אתה גמול
חסדים כדאיתא בסוטה י״ד ,ובסופ״ק דקידושין
למדנו שההבחנה בין "צדיק טוב" ל״צדיק לא
טוב" ,היא אם הוא טוב אף לבריות עי״ש],
מ״מ עם כל זה בא הגדר של חייך קודמים

(ה) ונראה והשורש לכל המצוות שבין אוס לחברו הוא במצוות •ואהבת לרטך כמוך" ,טי' שנח (לא ).וברש*' שם ,וזהו שכשעונר
על המצוות שבין אום לחברו כגון כשמכה אח חברו ומזיקו או מוגר עליו לשוה״ר עובר בכך אף על ואהבת לרטך כמוך ,וכן

כשמקייס מצוות שנין אום לחברו מקיים אף *ואהבת* נמש*נ הנמוק-י נשם הרסנ׳־ן שהרופא ברפואתו מקיים 'ואהבת" ,וכ*כ

התשנ׳ן (ח*ו מ*ו) שכשהשוסר שומר על נכסי חברו כראוי הוא מקיים בכך *ואהבת לרעך כמוך* עי*ש ,ויותר מזה נראה מהנח׳
בסנהורין (פ-ו* ):אינעיא להו בן מהו שיקיז וס לאביו (משוס איפור 'מכה אביו*) רב מתנא אמר *ואהבת לרעך כמוך* ופירש*,
'לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא ונר שאינו חפן לעשות לעצמו /והיינו שבכל המצוות שנין אום לחברו אינו עובר

מואורייחא אלא עו כמה שהפעולה היא ורך השחתה וקלקול באופן שסותר אח -ואהבת לרעך כמוך ,ולכן אם אין זה ורך

השחתה ואינו עובר על -ואהבת לרעך כמוך (כגון כאן כשחונל נו לעונתו לצורך ריפויו) איע עובר נס על מכה אביו ,וה*ה
נשאר המצוות שבין אוס לחברו ,כגון חבלה שנאסרה רק -ורך נציון* נמש*כ הרמנ״ם ,וכן מותר לענות אלמנה ויתום נוי ללמום
חורה או אומנות וכוומה ,עי׳ נקונה-ע סי׳ ע' םק*נ ,וא*כ השורש למיוח החיוב כלפי חברו נמצא כנר במצוות *ואהבת לרעך

נמוך* וה-ה השורש לפטור של *חייך קוומים*.

ץ

!
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באר יצחק ^^לק ג

שפד
הלאו ,דהלאו מועיל כשהלווה לא מסכים
לתנאי ,וגדולה מזו כתב החת״ס (תו״מ קי״ג)
דאף כשהלווה מסכים לתנאי מ״מ עובר המלוה
ב״השמר לך" הנ״ל בעצם תנאו ,ובפת״ש הנ״ל
העיר עליהם דזה נגד מה שהביא הב״י
מהראשונים שמשמע שמתירים.

כ״ז) והנה לדברי הראשונים לא קשה איך יתכן
שתצווה התורה להלוות ולהפסיד
ממונו ,דהרי בידו לעשות תנאי (וציווי התורה
לחנכנו למידת הנדיבות כמש״ב החינוך) ,אמנם
לדעת החת״ס הנ״ל ולדעת הבכור שור צריך
עיון מה רצון התורה בזה ,האם התורה מצווה
על האדם לחלק את כספו במתנה .ואפשר לומר
שזה דין מיוחד בשמיטה [ע׳ בלח״מ פ״א מהל׳
הלוואה דמשמע שעובר בלאו רק אם מניעתו
מההלוואה היא מפחד השמיטה] ,שכאן גזרה
התורה אף אם יפסיד.
וב״מנחת שלמה" (מ״ז-א׳) ראיתי שביאר
שמסתבר שציווי התורה הוא רק
על גברא פרענא שרגיל לפרוע וא״צ לבקש
ממנו משכון ,אלא שהמלווה כאן חושש ביותר
לפני שנת השבע ועל זה הזהירתו התורה,
משא״כ כשברור שהשביעית תשמט ויפסיד את
כספו(כמו למ״ד שהמלוה לעשר שנים שביעית
משמטת) אינו נקרא בליעל בכך שאינו נותן לו
הלוואה ,דזה כאילו אינו נותן לו מתנה,
(ונתקשה שם מדעת הב״ח שבסתם הלוואה
שלשים יום שביעית משמטת ,ומשמע
בירושלמי שעובר בלאו בכה״ג וצ״ע] ,וגם
מלשון התורה משמע דהא דנקרא "בליעל"
הוא מסברה ואינו חידוש התורה בשביעית,
וא״כ מסתבר שאזהרת התורה היא רק כשיש
חשש ופתר שוא שמחמתם הוא נמנע מחסד,
ועפי״ז יובן הבכור שור שגם בשמיטה דרבנן
עובר בלאו דאוריתא כשנמנע מלהלוות
(שהגרי״י דיסקין תמה עליו) ,ולהנ״ל ניחא דכל

שפוחד פחד שוא ומחמת כך נמנע מלעשות
חסד הריהו בכלל אזהרת התורה עי״ש.
משמע מה״מנחת שלמה" שגם אם מחמת פחד
שוא אחר נמנע מלהלוות יעבור בלאו
(כי שמיטה דרבנן הריהי כשאר סיבה לכאורה),
וזה לכאורה דלא כהלח״ט הנ״ל ,וכן משמע
לכאורה גם בר׳ יונה בשע״ת (ח״ג-ס״ז) שאין
זה דין רק בשמיטה ,דכתב שם "ראם מפחד
השמיטה הוזהרנו שלא נחדל מלהלוות ,אף כי
בזמן שלא יפסיד חובו" עכ״ל ,אמנם לדבריו
יתכן לבאר שבשאר דברים האזהרה היא רק
כשאין חשש הפסד ,ובשביעית יש גזה״ב גם
כשיש חשש הפסד ,וזה כנראה משום דס״ל
דחשש ההפסד בשמיטה אינו חשש רחוק ופחד
שוא אלא חשש שיש לו צד מסויים ,משא״כ
לבאור המנחת שלמה דס״ל דמדובר בחשש
רחוק ופחד שוא ,א״כ אין שום גזה״כ מיוחדת
לגבי שמיטה אלא זה דין כללי בכל התורה
שאין להימנע מלהלוות ולעשות חסד משום
חשש רחוק.

כ״ח) הרי לנו שלרוב הדעות לא ציוותה התורה
כלל שיצטרך האדם להפסיד מעותיו
בהלוואה ,דלרוב הדיעות מותר לכתחילה
לעשות תנאי שלא תשמטנו בשביעית ,ולדעת
הגרשז״א זצ״ל מדובר באדם שאינו חשוד שלא
לפרוע ,ומשמע שכשיש חשש מציאותי שלא
יפרע (באופן שאינו פחד שוא) כבר אינו עובר.
ואף לדעת החת״ס בתשובה •רי״ג שכשעושה
תנאי עובר בלאו ,נראה לבאר עפ״י מש׳׳כ
החת״ס בחידושיו לגיטין ל״ו בד״ה "ועברו"
שביאר שבתורה יש הבטחה "למען יברכך וכו׳
שלא יפסיד מההלוואה לפני השמיטה ,ומי
שמסופק בזה הריהו בליעל ועובר בלאו זה ,אך
בשמיטה דרבנן ליכא להבטחה זו ולכן מי
שנמנע מלהלוות אינו עובר בלאו ,דמהיכי תיתי
יעשה מעותיו אנפירות ויפסיד כספו עי״ש,

שפו

ומגביל את מידת ה״חיוב" לעשות חסד ,עד
שלדעת חלק מהמפרשים אין זה "חיוב" אלא
"מצוה" ומעלה בלבד [עי׳ במהר״ל (בנתיב
החסד פ״ב) בענין הא דגמ״ח אף לעשירים
שכתב שדבר זה אינו חיוב עליו כלל שהרי
נקרא "חסד" עי״ש ,דהיינו שבעצם השם
"חסד" מונח שאין זה חיוב ,ובתום׳ בסנהדרין
מ״ה כתב שהגם׳ דורשת "ואהבת לרעך
כמוך־ברור לו מיתה יפה" משום דמחיים לא
שייך "לרעך כמוך" כי חייך קודמים עי״ש,
וכ״כ שם התוס׳ רא״ש ור׳ יונה עי״ש] ,וא״כ
עלינו לברר האם (ומתי) השאירה התורה את
המעלה הוו של גמילות חסדים לבחירתו של
האדם או שחייבה אותו לגמול חסד בפועל,

באר יצחק  /חלק ג
תעביד״[.ובדומה למהרש״א כתב גם הנצי״ב
בהעמק דבר (בקדושים שם) ש״ואהבת" אינו
מתפרש כפשוטו משום ד״חייך קודמים" ,אלא
הכוונה דומיא דלא תקום עי״ש].

ונראה רכך משמע קצת אף בגמ׳ בב״ק ל׳
"האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים
מילי דנזיקין" ,דהיינו שיזהר וישמר מכל צד
נזק שעלול להגיע לאחרים כמו הצנעת קוצותיו
וזכוכיותיו כמבואר שם ,ולכאורה מדוע שיקיים
החסיד רק סור מרע ולא מילי דחסד ויעסוק
בטובת הבריות דהוי עשה טוב ,ומשמע מזה
קצת שבזה אף חסיד אינו חייב (ואף לדעה
השניה שם דלקיים מילי דאבות ,ופי׳ הרשב״א
J
והר״י מלוניל דהיינו הא דאיתא באבות "שלך
וכדיתבאר.
•«?® -י׳י|
 /־״*תו  .שלך ושלי שלך חסיד" ,מ״מ היינו רק מידת
ל״א) הנה עי׳ במהרש״א בשבת ל״א שלכן \
חסידות ,דחיוב כזה מדינא הרי לא מצאנו).
אמר הלל הזקן לגר שרצה ללמודxr
את כל התורה על רגל אחת "מאי רסני עלך ל״ב) וכן משמע בחינוך שלמרות שכתב
במצוה רמ״ג שהמצווה היא
לחברך לא תעביד" ,שזה מקביל למה'שאמר ר׳
עקיבא ש״ואהבת לרעך כמוך״-זה כלל גדול "לאהוב כ״א מישראל אהבת נפש" ,מ״מ
בתורה" [וכ״כ בפסיקתא זוטרתא] ,ומ״מ אמר משמע ממנו שזה מחייב רק סור מרע ,ולכן
זאת הלל באופן של שלילה ומניעה דשוא״ת המשיך "..כלומר שנחמול על ישראל ועל
[ולא באופן של קום עשה ("ותרחמיה לחברך ממונו וכו׳ שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,ואמרו
כוותך")] ,משום דמשמע ליה להלל דקרא ז״ל דעלך סני לחברך לא תעביד ,ואמרו בספרי
ד״ואהבת" לא איירי אלא בכה״ג דומיא דלא אמר רע״ק זה כלל גדול בתורה ,כלומר שהרבה
תקום דכתיב באותו פסוק "...אבל לגבי לעשות מצוות שבתורה תלויים בכך ,שהאוהב חברו
לו טובה לא קאמר "ואהבת לרעך כמוך" כנפשו לא יגנוב ממונו ולא ינאף את אשתו ולא
כדאמרינן חייך קודמים ..וכן מוכיחים דברי יונהו בממון ולא בדברים ,ולא יסיג גבולו ולא
ת״י" עכ״ל ,והיינו שבתרגום יב״ע מתרגם יזיק לו בשום צד וכו׳ שכלל הכל הוא שיתנהג
"ואהבת לרעך כמוך" "ותרחמי לחברך דמן את האדם עם חברו כמו שיתנהג עם עצמו לשמור
סני לך לא תעביד ליה" ,ולא תרגם "ותרחמיה ממונו ולהרחיק ממנו כל נזק ,ואם יספר עליו
לחברך כוחך" (כמו שאכן תרגם אונקלוס) דברים יספרם לשבח ויחוס על כבודו ולא
עי״ש ,והיינו כהמהרש״א ש״ואהבת לרעך יתכבד בקלונו וכו׳ עכ״ל ,הרי לנו שכל
כמוך" אינו כולל הטבה בפועל (משום ש״חייך הדוגמאות שנקט החינוך הן רק דוגמאות של
קודמים") אלא רק מניעה מנזק ,ולכן ההנהגה
סור מרע ,דהיינו שלא להזיקו ,וגם מה
המחויבת ממנו היא בשלילת נזקים וכדומה שנצטווינו בקום עשה זה רק שאם מישהו אחר
באופן של "מאי רסני לך לחברך לא הזיקו אנו צריכים בקום עשה להצילו מהנזק,

»
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שפז

אך לא נצטווינו בקום עשה להיטיב עמו ,וזהו
שלא כתב החינוך שמצוה ללכת ולספר בשבחו,
אלא כתב ש״אם יספר עליו דברים יספרם
לשבח" ,דהיינו שלמרות שלטובת עצמו נוהג
אדם לפעול ולטרוח מ״מ לא נתחייב לטרוח
בקום עשה כדי להיטיב עם חברו אלא רק
למנוע ממנו נזק.

חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל
טובה ,ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה
הזאת בלבו ,אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו
כאשר אדם עושה לנפשו ולא יתן שיעורין
באהבה ,ועל כן אמר ביהונתן (ש״א כ יז) כי
אהבת נפשו אהבו ,בעבור שהסיר מדת הקנאה
מלבו ואמר (שם בג יז) ואתה תמלוך על ישראל
וגו׳ עכ״ל [ועי׳ במילואים ב׳ במה שחקרנו
בהבנת הרמב״ן והנפ״ס לדינא מזה].

ל״ג) ואת עצם הדבר כבר כתב הרמב״ן
בקדושים (י״ט-י״ח) דהנה ז״ל
הרמב״ן ״ ..וטעם ואהבת לרעך כמוך  -הפלגה,
כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו
כאהבתו את נפשו ,ועוד שכבר בא רבי עקיבא
ולמד חייך קודמין לחיי חבירך (ב״מ סב) ,אלא
מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר
יאהב את נפשו בכל הטוב  -ויתכן בעבור שלא
אמר "ואהבת את רעך כמוך" ,והשוה אותם
במלת "לרעך" ,וכן ואהבת לו כמוך (פסוק לד)
דגר ,שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם
בדעתו ,כי פעמים שיאהב אדם את רעהו
בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה
וכיוצא בזה ,ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ
שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד
ובדעת ובחכמה ,ולא שישוה אליו ,אבל יהיה

משמע מדברי הרמב״ן שאם היה כתוב
"ואהבת את רעך" היתה האהבה
לחברו "כמוך" ממש בלי הפלגה ,והיה זה י
סותר את הגדר של ״חייך קודמים״ ולכן כתיב ;
"לרעך" .ובאמת שכך מפורש בתוס׳ עה״ת
בפר׳ קדושים (מובא ב״הדר זקנים" עה״ת)
שכתב שאם היה כתוב "ואהבת רעך" אז היה
צריך לתת לחברו ממונו וכל אשר לו כמו
לעצמו ,להכי כתיב "לרעך" כלומר אהוב מה
של רעך כמוך שלא תגזול ,ואם תוכל להצילו
הציל ממונו וכו׳ עי״ש ,דהיינו שלכן כתוב
"לרעך" כדי לצמצם את החיובים המעשיים
בפועל שנובעים מאהבה ,ולפי תוס׳ זה מחייב
להרחיק מרעך נזקים ,ולפי הרמב״ן זה מחייב
להסיר את הקנאה ולרצות עבור רעך את כל
הטובות שאתה רוצה לעצמך(.ו)

"ואהבת לרעך" ולא "את רעך"

(ו) אלא שלפי•) צ״ע נפסוק •ואהבתם את הגר• (עקב י׳-י׳ט) וכאן לא כתיב •ואהבתם לנר• אלא •את הנר• (ובאמת בתיב״ע

כאן תירגם •ותרחמון ית גיורא' ,והיינו באופן חיוני ולא באופן של מניעה מרע •מאי דסני עלך• כהתם] ,ולפי הנ״ל יצטרכו

להיטיב לגר בפועל ובאופן חיובי ולהתחלק עמו בממונו כמו שטען התום׳ עה״ת ,וזה צ*ע ולפי•) נגר לא ינהג הוין של •חייך
קורמים• ,ולא מצאנו חילוק וין כזה .ולכן נראה וכל ונרי הרמנ׳ץ והתום׳ עה״ת נאמרו רק נאהבת ריעים ששם כתיב גס
•כמוך ,-ואז אם היה כתוב •ואהבת אח רעך כמוך• היה זה פותר לגור של •חייך קורמים• ,אבל באהבת הגר למרות שכתוב

•את הגר• מ»מ לא כתוב •כמוך* ,לכן למרות שצריך לאוהבו אהבה חיובית ולא רק באופן של סור מרע ,מ*מ אין זה סוחר לגור

של •חייך קורמים" ,ויתכן והנפ״מ נזה היא עו כמה צריך הוא לשים לב אליו ולצרכיו כומשמע מאיגרת ורך ה׳ למני׳ט (שהונאה
ע״י הגר״ו אנרהמי שליט״א בהגהותיו לחרויס) •והוסיף נו אהבה על אהבת ריעיס בהשגחתו עליו נצרכו ובתיקונו• עי״ש ,אבל

להפסיו את ממונו בשביל הגר באופן שסותר אח הגור של •חייך קורמים" אינו צריך כי לא מצינו חילוק בפוסקים נזה בין אום
לאוס ,והמשנה (ננ*מ ל״ג) שנאה להשמיענו אח הרין של "שלו קורס• כתבה זאת נווגמא של קוימות אברתו לאבות אביו ורבו

באר יצחק  /חלק ג

שפח

הרמב״ן לשיטתו דחיוב המצוה הוא
בלב וא״צ לטרוח בפועל
ל״ד) והנה כיון שאף הרמב״ן לומד
כהמהרש״א שחייך קודמים
מגביל את החיוב של "ואהבת לרעך כמוך",
א״כ נראה דאזיל הרמב״ן לשיטתו (כדביארנו

בשיטתו לעיל סעיפים ח-י) במה דסבירא ליה
דיכול משיב אבדה ליטול שכר על טירחתו
בהשבת האבדה ,וכן במה דס״ל דאין חיוב
להפסיד טירחה בעני המהפך בחררה ,דנראה
דהביאור בדברי הרמב״ן הוא שכל היכא דיש
התנגשות וסתירה בין חיובו לחברו ובין דאגתו
לעצמו אמרינן דחייו קודמים ,דלא רק בנפשות

להשמיעם ואפילו לגביהם אמרינן ד״שלך קודם* וה״ה לשאר אום.

אמנם יש להעיר ממה שמשמע לכאורה לא נן נרמנ״ס בפ׳־ו מהל׳ דעות הל׳ י׳ ,שכתב נגור הלאו של •כל אלמגה ויתום לא

חעטך"• -היאך מהנין עמהן לא ידבר אליהם אלא רנות ולא ינהג נהס אלא מנהג כבוד וכו׳ ויחוס על ממונם יותר מממון
עצמו וכו׳ עי״ש ,ומשמע מזה שצריך לתת עדישת לממון שלהם מל ממונו ,וא־נ לכאורה לגביהם לא נאמר הכלל של "שלך קודם',
[ואין לומר שזה מדין צדקה (שמדין צדקה צריך לתת (ובכן *להפסיד") מממונו לעניים) ,שהרי מפורש נרמנ״ס שהנהגה זו היא

אף ליתומים עשירים] .אמנם יש לתרן שהרמב״ס כתב כן רק באופן של שמירת ממונם מחשש נזק שבזה אמרינן שאף שאת ממונו

שלו מיה שומר בדרגת שמירה מסוימת ולא היה חש לצד נזק רחוק ,מ״מ בממון היאומיס ראוי לו לחשוש לצד נזק רחוק יותר,
ורק לנני זה כתב הרמנ״ם "ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו"[ ,וכן נראה ממקור דין זה שהנו״ב לא ציינו מקור לדברי הרמב״ס

הללו ,אמנם ניד איתן ציין לנס׳ בברכות (ים ):נאמה רשמואל ושם אכן מדובר באופן של שמירת ממון היתומים מחשש נזק ,ששמר

באופן שנס אס יבואו גננים יותר סיכוי שיגנב הממון שלו ולא של היתומים עי״ש] ,וא״כ נראה שגס אס פוגע באבדתו מול אבדת
יחוס ואלמנה אבדתו קודמת ,דלא לגני זה נאמר לחוס על ממונם יותר מממונו ,וכן נראה מהמשך דברי הרמב״ס "כל המקניטן

וכו׳ או אבד ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכר ,משמע שרק המאבד ממונם עובר נלאו אך לא מי שאינו מציל את ממונם
(וכש״כ כשזה משוס שמקדים להציל את ממון עצמו שאינו עובר) ,דהיינו שהדין של "חייך קודמיך נראה דנאמר אף בהקדמת עצמו
ליתום ואלמנה ואף כלפי נר למרות שנאסר ט "ואהבתם את הנר" וכמו שבארנו ,וכן נראה בלשון הגס׳ והרמב״ס בריש פי״ב
סגזלה "שלך קודם לשל כל אדם" משמע אף לשל גרים יתומים ואלמנות.

שוב ראיתי בחינוך (ס״ה) שכתב כהרמנ״ס שיחוס על ממונם (של היתומים) יותר מממונו והוסיף שמפני כן אמרו אז״ל (בשבועות
מ״ה) שהבא להיפרע מנכסיהם צריך שנועה וני״ד עועניס בשבילם עי״ש (ונמנ״ח תמה מאד על זה ,דהרי דין זה הוא גס ביורשים
גדולים שאין להם דין יחומיס ,ועוד שאלמנה שעליה מוזהרים נלאו זה ג״כ אין עועניס לה) ,עוד כתב החינוך נפ״מ נוספת שני״ד
מכריחין אדם נאמן להתעסק בנכסיהם קרוב לשכר ורחוק מהפסד ,וכן מכריחים אדם טוב לפקח על נכסיהם עי״ש ,ונמנ״ח כתב

שאמנם כ״נ הנמוק״י ננ״מ (ע ):נשם הרשנ״א ,אבל נרמנ״ס ובטור ליכא ,וגס אין סברא כלל שיוכלו בי״ד לנוף אדם שיטרח
בנופו ויתעסק נמעואיהס וההפסד יהיה לו והריוח להם (ועוד שיצטרך אחרי זה להישבע) וצ״ע[ .ובמנחת סולת הניא מ*מ (פי״ג

מנחלות הל׳ ה׳) ורינ״ש (חפ״ט) שאין ני״ד יכולים לכוף שוס אדם להיות אפוטרופוס עי״ש] עי״ש ,אמנם בדעת הרשנ״א והחינוך
אשל דס״ל שאדם צריך להקריב משלו ואף להפסיד מעט לצורך היתומים [בדומה למש״כ לעיל בדעת הר״י סלוניל עי״ש] ,ואף
נאהנח גרים כתב החינוך (תל״א) "שנצטווינו לאהוב הגרים כלומר שניזהר שלא לצער אותם נשום דבר אבל נעשה להם טונה

וננמול אוחם חסד כפי הראוי והיכולת" ,משמע שלמרות שנ״ואהבת לרעך כמוך כתב האינוך שהבאנו שהמצווה היא רק במניעת
נזק ,מ״מ נאהבת הנר נצטווינו ביותר מזה ,בעשיית טונה וחסד (אמנם בסוף המצווה כתב החינוך שעובר על המצווה רק מי

שהתרשל בהצלתם או שמקיל בכבודם) .אמנס על אף כל זה משמע דלהלכה דין "חייך קודמים" נאמר אף לגבי הקדמת עצמו לנר
יתום ואלמנה ,וכן משמט מסתימת הפוסקים ,וכך מפורש בלשון הנס׳ (בנ״מ ל״ג ).והרמב״ם נר״פ י״ב מגזלה והשו״ע "שלך קודם
לשל כל אדם" וא״נ אף לגרים ויתומים ,ומ״מ נדברים שהס רק חשש נזק לעצמו וכדו׳ יש לחוש יותר להצלת ממונם (וכן כבודם

וצערם) של היתומים האלמנות והגרים ונמו שבארנו לעיל.

קונטרס בגדרי מצות החסלי^ן חייך קודמים  /הרב אורי יונגרייז
ובממון אומרים דחייך קודמים אלא ה״ה בשאר
עניינים אמרינן דשלו קודם ,דצערא דגופא
דידיה קודם לצערא דאחריני ,והצלת עצמו
מבזיון קודמת להצלת אחרים מבזיון (והנהגות
התנאים בסנהדרין י״א היו מידת חסידות
ולפמשוה״ד) ,וטירחתו שלו קודמת לטירתה
דאחריני וכדלקמן ,ולפי״ז נמצא שמצוות
"ואהבת לרעך כמוך" אינה מחייבת לגמול חסד
עם חברו בכל מקום שיש בו טירחה (ושו״ר
בדומה בספר יד הקטנה) ,וכיון שאינו חייב
לטרוח א״כ מצוות החסד הן בדרך כלל רק
"מצוה" (דזה ודאי שאם גמל עמו חסד מצווה
קעביד אף לפי הרמב״ן ,וכ״כ הנמוק״י בריש
הנחנקין בשם הרמב״ן שהמרפא את חברו
מקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך" עי״ש) ,אך
לא "חיוב" [והגדר שבדברי הרמב״ן בספהמ״צ
במצות החסד יתבאר לקמן בסעיף ל״ח עי״ש],
וע״כ שה״חיוב" של "ואהבת לרעך כמוך" קאי
על אהבה בלב והסרת מידת הקנאה כיון
שבדברים אלו אין פגיעה בצרכיו שלו ,וזהו
דס״ל לרמב״ן שכיון שזה הגדר ב״ואהבת לרעך
כמוך" ,לכן גם במצוות השבת אבדה ובדין עני
המהפך בחררה וכו׳ מתפרשת המצווה באופן
שאינו סותר את דין "חייך קודמים" (דהרי
"ואהבת לרעך כמוך" הוא השורש והגדר
הכללי לכל חיובי המצוות שבין אדם לחברו),
ואזיל הרמב״ן לשיטתו.
ל״ה) וכביאור סברת הרמב״ן שלמרות שהוא
אוהב את רעהו מ״מ אינו חייב
לגמול עמו חסד למעשה ,נראה דהיינו משום
דא״א לומר שאדם "חייב" ללכת אל בית
המשתה לשמח חתן או לבית האבל לנחם
אבלים וכדו׳ ,כיון שהדבר כרוך בביטול זמן
ובביטול צרכיו ותשמישיו שיכל לעשותם
באותו הזמן ,וא״כ נראה דגם לגבי זה אפשר
לומר את סברת הנתיבות [(קנ״ה-״י״זז) בדיני
נזקי שכנים] דהתורה לא מצווה אותי לבטל את

שפט

תשמישי שלי לצורך תשמישיו של חברי ,וה״ה
הכא ,וכן כרוך החסד בטירחה ובצערא דגופא
שבכל זה אומרים דחייו קודמים וצערא דידיה
קודם לצערא דאחריניה [כדהארכתי בח״א של
הקונטרס סעיפים פ׳-פ״ו במח׳ המפרשים
והפוסקים בזה עפ״י הסוגיא בנדרים פ׳
בכביסתם וחיי אחרים עי״ש] ,ולכן אין בכך
סתירה לאהבתו לרעיו ורצונו בטובתם אם אינו
מחלק להם במתנה את זמנו וצרכיו (אלא א״כ
הוא עובר על האופנים שקבעו התורה וחז״ל
שהוא כן חייב ,וע״ע לקמן) ,וכיון שראינו
שמדין "שלך קודם" אינו חייב להפסיד אפילו
פרוטה כדי להציל לחברו אפילו מאה מנה
(כדהבאנו מסתימת הפוסקים וממש״ב הגר״ז
בהדיא) ,לכן אפ״ל שכך ס״ל לרמב״ן אף בחסד
שבגופו שלא חייבה אותו תורה להפסיד משלו
וכדנתבאר [שוב מצאתי בדומה במהרי״ל
דיסקין ,הבאתיו לקמן בסו״ס נ״ו].
ל״ו) ונפ״ט בזה למשל למה שדנו הפוסקים אם
צריך רופא וכדו׳ להיענות מייד
למבקשיו אף אם זר!_על חשבון זמן מנוחתו,
אכילתו וכדו׳ ,ועי׳ בזה בתשובת מרן הגרי״ש
אלישיב שליט״א בספה״ז להגר״ב ז׳ולטי זצ״ל
בענין רופא שבאים אליו חולים בזמן מנוחתו,
וכתב שאם יש לחולים חשש סכנה עליו לצער
עצמו אף אם יש רופאים אחרים ,אך כשאין
לחולים חשש סכנה א״צ הרופא להפסיק
ממנוחתו ולצער עצמו עי״ש .ובדומה נשאל
המהרש״ם (ח״ב-ר״י) במורה הוראה שאינו
נפנה מייד לשואליו מפני שהוא נח; וענה שאין
בזה משום עינוי הדין ,והא דאיתא במס׳
שמחות (פ״ח) שרשב״ג ור״י כה״ג חששו דהא
דנגזר עליהם להיהרג הוא "שמא בסעודה היה
יושב וישן ובאה אשה לשאול על נדתה על
טהרות שלה ,וא״ל השמש ישן הוא ,והתורה
אמרה "אם ענה תענה אותו ..מה כתיב אחריו

שצ
"והרגתי אתכם בחרב" עי״ש ,וכתב המהרש״ם
שאף הוא חש למאמר הוה ולכן ציווה לבני
ביתו שיעירוהו משנתו כדי להשיב לשואל,
אמנם נראה דאין זה מעיקר הדין ,שהרי אין
חיוב לצער עצמו בשביל צער חברו שהרי
אמרינן בנדרים (פ׳) דכביסתם קודמת וכו׳,
ועוד שצער ת״ח קודם לצער הדיוט ,וע״כ צ״ל
דלא נאמר זה אלא לגודל דרגתו וחסידותו של
רשב״ג ,או דהברייתא בשמחות ס״ל כבן
פטורא עי״ש»(.
ל״ז) וכך יש לבאר את הגט׳ בב״מ (ל):
שדורשת את הפסוק "והודעת להם
את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון",
"את הדרך" -זו גמ״ח" ,ילכו״-זה ביקור חולים,
"בה" -זו קבורה וכו׳ ,ושואלת הגט׳ שבקור
חולים היינו גמ״ח ,ומתרצת לא נצרכה אלא
לבן גילו שנוטל אחד מששים בחליו עי״ש,
ונראה דהביאור בזה הוא דמדין גמ״ח יש לו
פטור של "חייך קודמים" ,דאינו צריך לחלות
בעצמו אפילו במקצת כדי להציל את חברו
מחליו ,ולכן צריך פסוק מיוחד ללמוד דין
מיוחד של ביקור חולים שמחייב אף באופן
כזה ,וכן בהמשך הגמרא שם "בה" זו קבורה,
היינו גמ״ח ,לא נצרכה אלא לזקן ואינה לפי
כבודו עי״ש ,והביאור כנ״ל דכיון דקבורה היינו
כבוד המת א״כ היינו פוטרים את הזקן
מלהקריב את כבודו שלו לצורך כבודו של זה,
דמאי חזית וחייו קודמים ,ולכן צריך פסוק
מיוחד ("בה זו קבורה") לחייב אף בכה״ג,
וכדנתבאר.
ונראה דזה הביאור ברמב״ם בר״פ י״ד מהל׳
אבל שכתב שמצוות החסד הנ״ל הוו

באר יצק

חלק ג

דרבנן והרי הן בכלל "ואהבת לרעך כמוך"
עי״ש ,ובקרית ספר כתב ש״מצות גמ״ח דרך
כלל הויא דאוריתא בכלל ואהבת לרעך כמוך
ונלמד מדכתיב והלכת בדרכיו וגו׳ ופרטי
גמילות חסדים מדבריהם" עי״ש ,וי״ל דהביאור
בזה דחסד הוי מ״ע דאוריתא אך אין זה חיוב
דאוריתא בכל מקרה ששייך לדון בזה משום
"חייך קודמים" וכנ״ל ,עד שבאו רבנן וחייבו
על אף זאת חיובים פרטיים במצוות מסוימות,
כגון בקור חולים אע״פ שנוטל א׳ מששים
מחליו וכדו׳ [אך ביותר מאחד מששים גם
מדרבנן אינו חייב ,אמנם לת״ח מצינו (בברכות
י״ב) שצריך שיחלה עליו (ועי״ש במהרש״א
דהיינו כפשוטו שבתפילתו על הת״ח שב חוליו
של הת״ח עליו עי״ש) ,ואע״פ שבדרך כלל
הדין של חייך קודמים נאמר אף כלפי ת״ח מ״מ
י״ל דאחרי שנתחדש שבביקור חולים חייב
למרות שנוטל מחליו ,י״ל דבת״ח חייב אף
ביותר מאחד מששים].

ל״ח) אלא שלכאורה יש להקשות על דברינו
ממש׳׳כ הו־מב״ן בספהמ״צ שורש
א׳ ,דהרמב״ם שם הקשה על הבה״ג שמנה
בכלל תרי״ג לנחם אבלים ,לבקר חולים
להלביש ערומים וכו׳ ,והבין הרמב״ם בבה״ג
שלמד זאת מהפסוק בישעיה "כי תראה ערום
וכיסיתו" (והקשה עליו הרמב״ם שזה נכלל
במצוות "די מחסורו" שבצדקה) ,ומהפסוק
"את הדרך ילכו בה" שדרשה הגט׳ דהיינו
ביקור חולים וקבורה ,והקשה עליו הרמב״ם
שכל אלו נכללים כבר במ״ע דאוריתא של
"ואהבת לרעך כמוך" ,והרמב״ן תי׳ דהבה״ג

(ז) [ונוכל ללמוו מהמהרש״ס נוזירון השני שני ובריס א׳) שב״פ חולק לא רק בנפשות אלא גס נצמרא וגופא ם״ל שלא אומרים
חייך קוומיס ,וזה ולא ככסר הסוושיס (רל*)-א׳) שהבאתי ונדל שכשאין חשש נפשות אף נ*פ מווה ששלו קווס .ב) לנ״פ צריך

להעויף אח מניעת הצמר מחברו מאשר מעצמו ,וכנראה וס״ל למהרשיס כהמנ״ח שהבאתי שם שלב־פ חייב מעיקר הוין להציל
את חברו לפני שמציל אח עצמו וולא נהחזו״א שנ׳׳פ מצרין רק לחלוק המיס וכונתבאר שס מי״ש].
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למד זאת לא משם אלא מהגמ׳ בסוטה (י״ד)
"אחרי ה׳ אלוקיכם תלכו ..מה הקב״ה מלביש
ערומים אף אתה הלבש ערומים וכו׳ ,ולפי״ז
תמה על הרמב״ם דהרי אף הרמב״ם מנה זאת
(במ״ע ח׳) "והלכת בדרכיו" -מה הוא רחום..
מה הוא חנון״וכו׳ ,והיינו עפ״י הסיפרי שדרש
זאת מפסוק זה ,וא״כ את אותה מצווה עצמה
של גמ״ח מצד הליכה בדרכי ה׳ למד אף
הרמב״ם (אלא שהוא כתב את דרשת הסיפרי
והבה״ג את הגט׳ בסוטה) ,וא״כ מהי השגתו על
הבה״ג עי״ש ,עכ״ס מבואר ברמב״ן דס״ל אף
הוא שצריך לגמול חסדים בפועל ולא רק
לאהוב בלב ,וזה לכאורה דלא כדברינו ודלא
כדמשמע בפירושו לתורה ד״חייך קודמים".

ן

אמנם נראה דחלוק חיוב החסד הנלמד
מ״ואהבת לרעך כמוך" (כמו שלמד
הרמב״ם כדלקמן) ,מהחסד הנלמד מחיוב
ההליכה במידותיו של מקום ,דהדין של
"ואהבת לרעך כמוך" הוא במערכת.היחס כלפי
חברך וחיוביך כלפיו ,ובזה שייך הכלל של
"חייך קודמים" ,משא״ב בחיוב ההליכה אחר
מידותיו של הקב״ה אין זה במערכת החיוב
כלפי חברו אלא במערכת בנין אישיות האדם
עצמו ומידותיו להיות משפיע וגומל חסדים
כמו הבורא ית׳ ובכך להידבק בו ית׳ ,וזהו דין
אחר לגמרי ,והנפ״מ ביניהם נראה דאם זה מצד
בנין שלמות מידותיו בתור גומל חסדים א״כ
אין זה דין במעשה הפרטי המסוים שנקלע
לפניו אלא באופן כללי להיות גומל חסדים,
ולכן אם אין בכך פגיעה כללית במידתו כגומל
חסדים יכול הוא להמנע במקרים מסוימים
מחסד (משום שכעת ברצונו לעסוק בדבר אחר
וכדו׳) על אף שחברו זקוק עתה לחסד זה ,אך
אם זה דין שנלמד מ״ואהבת לרעך כמוך" שזו
מערכת יחס כלפי חברו (לעשות למענו את מה
שאני רוצה לעצמי כמש״ב הרמב״ם) ,א״כ אין
לו להמנע מעשיית חסד במקרה זה מפני שעשה

שצא

כבר הרבה חסדים במקרים אחרים והוא "גומל
חסדים" ,מפני שיש לו עכשיו חיוב מסוים
לעשות חסד לחברו זה שבא לפניו ,וזהו שכתב
רש״י (דכתבנו לעיל דס״ל כהרמב״ן לגבי
טירתה) שלמרות שהוא פטור משום ד״שלך
קודם" מ״מ אין לו לפטור עצמו תמיד בחשש
זה ולפרוק מעצמו "עול גמ״ח" ,והיינו מידת
גמ״ח שמצד "והלכת בדרכיו" כדבארנו בסוף
דברינו עי״ש ,ועכ״פ נמצא דלדעת הרמב״ן אין
חיוב פרטי שמחייב לעשות מעשה מסוים של
חסד וכדנתבאר.

הרשב״א אזיל בשיטת הרמב״ן
ל״ט) ונראה שאף הרשב״א אזיל בשיטת
בתשובה
הרמב״ן,
(ו־נ״ב ,רנ״ו ,רנ״ז) סובר שאף האדם נכלל
במצוות פריקה וטעינה כמו בע״ח ,והוכיח כך
מר׳ ישמעאל בר׳ יוסי בב״מ ל׳ דמשמע דהיה
חייב לעזור לההוא גברא לטעון המשא ,ו־הגמ׳
רק שואלת שהיה לו פטור של זקן ואינה לפי
כבודו אך אין הגט׳ מקשה שאין כלל מצוות
טעינה באדם ,ש״מ שיש גם באדם מצוה זו
עי״ש ,ובשו״ת רדב״ז (ח״ב-חשכ״ח) חולק
וסובר דאין מצווה זו באדם כיון שהאדם הוא
בר דעת ויכל שלא להעמיס על עצמו וכו׳,
וראיה לכך מדעת הרמב״ם שלא כתב שגם
האדם בכלל מצוות פריקה וטעינה כמש״ב
בלאו בחסימה ,ורק מצוות גמ״ח שבכלל
"ואהבת לרעך כמוך" איכא בזה ,וזו באמת
היתה סיבת החיוב של ר׳ ישמעל בר׳ יוסי
בב״מ שם עי״ש.

ונראה דהרשב״א ס״ל כהרמב״ן שמצד מצוות
"ואהבת לרעך כמוך" אין לחייבו
לעשות מעשה ולפרוק ולטעון ,והיינו כמש״ב
המהרש״א הנ״ל שהמצווה ד״ואהבת" מחייבת
רק סור מרע ואינה מחייבת לעזור לו בפועל,

שצב

ולכן אילולא דהיתה מצוות טעינה אף באדם
לא היה ר׳ ישמעאל מחויב לסייע בהדיה מדין
"ואהבת" וכדנתבאר ,ואילו הרדב״ז דס״ל
שהיה חייב בזה רק מדין ואהבת לרעך כמוך
(משום דס״ל שאין מצות טעינה באדם כמו
שדייק מהרמב״ם) ,משמע דס״ל שדין "ואהבת
לרעך כמוך" מחייב אף לטרוח למענו בפועל,
וכמו דנוכיח בשיטת הרמב״ם בהמשך (ויהיה
הרמב״ם לשיטתו בזה).

שיטת הרמכ״ם ד״ואהבת לרעך
כמוך" מחייב גמילות חסדים
מ׳) ונראה דהרמב״ם אע״פ שגם הוא מודה
לרמב״ן שאומרים חייך קודמים
וכנ״ל ,מ״מ ס״ל דאין זה מספיק כדי לפוטרו
לגמרי מחיוב גמילות חסדים במעשה ,ולכן
נראה דפליג הרמב״ם על הרמב״ן בזה וס״ל
שמצות ואהבת לרעך כמוך אינה נגמרת רק
בלב אלא מחייבת אף מעשים (במידה מסוימת
וכדלקמן) ,דהנה ברמב״ם בר״פ י״ד מהל׳ אבל
כתב וז״ל "מ״ע של דבריהם לבקר חולים
ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה
וכו׳ ואלו הם גמילות חסדים שבגופו שאין להן
שיעור ,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 (וכ״כ
בדומה בספהמ״צ בשורש שני עי״ש) ,הרי
שהרמב״ם מפרש ש״ואהבת לרעך כמוך"
מחייב בטירחת הגוף למען חברך בגמ״ח
שבגופו ,וזה דלא כהרמב״ן דס״ל שגדר המצוה
הוא רק בהסרת מידת הקנאה מליבו ,והיינו
משום שהרמב״ן כתב שהאי "כמוך" היינו
הפלגה כיון שזה סותר לדין "חייך קודמים",
ועל כן למד הרמב״ן שמצוות "ואהבת" הריהי
בלב אבל לטרוח באופן מעשי בפועל אינו

באר יצחק  /חלק ג
מחויב (וכדראינו גם בשיטתו בהשבת אבדה
ובהיפוך בחררה) ,אבל הרמב״ם ס״ל כאמור
ש״ואהבת לרעך כמוך" מחייב אף בטירחת
הגוף למען חברך ,ויפרש דהאי "כמוך" אינו
הפלגה (אלא "כמוך ממש"־ כלשון המסילת
ישרים פי״א) ,ואינו מתפרש על אהבת הלב
אלא אף על ההנהגה המעשית לטרוח למענו,
וכך משמע בלשונו גם בספהמ״צ (עשה ד״י)
"שציוונו לאהוב קצתנו את קצתנו כמו שנאהב
עצמנו ,ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי כחמלתי
ואהבתי לעצמי בממונו וגופו וכו׳ והוא אומרו
ית׳ "ואהבת לרעך כמוך" עכ״ל ,וכן בפ״ו מהל׳
דעות הל׳ ג׳ "מצווה על כל אדם לאהוב את
כאו״א מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך
כמוך ,ולפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על
ממונו כאשר הוא חם על ממון עצמו ורוצה
בכבוד עצמו" ,דהיינו דלהרמב״ם "כמוך" אינו
הפלגה ,ומצוות "ואהבת לרעך כמוך" אינה
מסתיימת בלב אלא מחייבת הנהגות של חסד
הכוללות טירחת הגוף ,ונראה א״כ שזהו דס״ל
לרמב״ם לשיטתו שאין לו ליטול כלל שכר על
השבת אבדה כדהבאנו לעיל (וגם בהיפוך
בחררה משמע מסתימת הרמב״ם שאסור בכל
אופן) ,והיינו משום שחובה עליך לחום על
ממון חברך וטירחתו אף במחיר של טירחת
הגוף שלך ,ואזלו א״כ הרמב״ם והרמב״ן
לשיטתם בדין השבת אבדה ובגדר מצוות
ואהבת לרעך כמוך [וע״ע מש׳׳כ לקמן בדברי
הפמ״ג].

מ״א) עוד נראה כן במש״ב הרמב״ם בפהמ״ש
על המשנה בריש פאה "אלו דברים
שאין להם שיעור הפאה וכו׳ וגמ״ח" ,ועי״ש
בפהמ״ש שכתב "וגמ״ח הוא...שני עניינים,
אחד שיעזור האדם לישראל בממונו כגון צדקה
ופדיון שבויים ,והשני שיעזור אותם בגופו כגון
ניחום אבלים וללוות את המתים ולבוא לחופת

t
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קונטרס בגדרי מצות זחסזחת
חתנים ודומה לזה ,ומה שאמר בכאן גמ״דו אין
לה שיעור רוצה לומר לעזור האדם בגופו ,אך
שיעזור אותו בממונו יש לו שיעור והוא
חמישית ממונו ,ולא יתחייב לתת לו יותר
מחמישית וכו׳ עי״ש ,משמע מהרמב״ם שגמ״ח
בגופו הוא חוב גמור כדוגמת צדקה עד חומש,
ועי׳ בטורי אבן (בחגיגה ז׳) שתלמוד תורה
וגמ״ח המנויים במשנה בפאה אינם כשאר
הדברים שם שאינו חייב להוסיף בשיעור ורק
מצווה יש לו אם יוסיף ,כי בת״ת וגמ״ח אין
שיעור לעיקר המצווה וחייב לעסוק ככל יכולתו
בת״ת ובגמ״ח עי״ש [ועי׳ גם מש״ב רבנו יונה
בשערי תשובה (ח״ג-י״ג) שכתב "חייב אדם
לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו
על תקנת חברו" ,וכתב שם שזו מ״ע מן
החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם
עי״ש ,ועי׳ באהבת חסד (א׳-ז׳) שחייב בעשיית
חסד אפילו פעמים רבות וכמו דמצינו בנדרים
ל״ט שביקור חולים אפילו מאה פעמים וכו׳
עי״ש ,וע״ע ב%״ז (יו״ד ר״מ-ז׳) שמשמע
מדבריו שאם יש לו ממון כדי פרנסת היום חייב
לבקר תולים לפני שמתעסק במלאכתו עי״ש,
וברבינו בחיי על דברים (כ״ב א׳ עה״פ "השב
תשיבם לאחיך") כתב "תצוה התורה שנהיה
זהירים בהשבת אבדה לבעלים ,ומכפל ההשבה
דרשו רז״ל אפילו מאה פעמים ,וכל זה מדרכי
החסד והרחמים ,ללמד שכלנו עם אחד ראוים
שיהיה לנו אב אחד ושירצה כל אחד בתועלת
חברו ושיחמול על ממונוו וזה שאמר לא תוכל
להתעלם אין להבין אותו בהשבת אבדה בלבד,
אלא הוא הדין בשאר כל הפרטים ושאר כל
התועלות שביד האדם להביאם לחברו או
להסיר ולדחות נזקו ממנו הרי הוא חייב בכלן,
וכענין שאמר הכתוב (ויקרא יט) ואהבת לרעך
כמוך" וכו׳ עכ״ל].

שצג

וע״ע בפהמ״ש בריש פאה בסוף המשנה
שכתב וז״ל "וכל המצוות שבין אדם
לחברו נכנסות בגמ״ח ושים לבך עליהם כי כן
תמצאם שהרי הלל הזקן כשאמר לו הנכרי
למדני תורה על רגל אחת א״ל דעלך ביש
לחברך לא תעביד" עכ״ל ,משמע ברמב״ם דהא
דאמר זאת הלל בלשון שלילה אין ביאורו
כהמהרש״א דמונח בזה רק סור מרע אלא זה
כולל אף גמ״ח של עשה טוב של צדקה וניחום
אבלים וכו׳ ,וזה בדומה למה שביארנו בשיטתו
בפי״ד מהל׳ אבל שכל גמ״ח הוא בכלל
"ואהבת לרעך כמוך" עי״ש [עוד משמע
ברמב״ם הנ״ל שגמ״ח שהוא ה״ואהבת לרעך !
כמוך״ הנ״ל הוא השורש הכולל לכל התורה :
שבין אדם לחברו ,ועי׳ מה שכתבתי בזה .
במילואים א׳ במת׳ הרמב״ם ותום׳ בזה].

מ״ב) ולפי״ז י״ל דאזיל הרמב״ם לשיטתו במה
דמשמע ממנו שאין מצוות פריקה
וטעינה באדם כדדייק ממנו הרדב״ז ,וע״ב צ״ל
דס״ל לרמב״ם שהגט׳ באלו מציאות במעשה
דר ,ישמעאל בר׳ יוסי מתפרשת מצד ואהבת
לרעך כמוך כדפי׳ הרדב״ז וכדנתבאר לעיל,
וא״ב הרמב״ם לשיטתו שמצוות ואהבת לרעך
כמוך מחייבת עשיית חסד בפועל כדנתבאר,
והרשב״א שחולק יסבור כהרמב״ן והמהרש״א
כדבארתי לעיל [אמנם כל זה הוא לפי מה
שדייק הרדב״ז ברמב״ם ,ואכן ביד החזקה לא
הביא זאת הרמב״ם על אדם ,אבל בספהמ״צ
כתב הרמב״ם במפורש דמצות טעינה קאי אף
על טעינת אדם ,עי״ש בעשין ר״ג ,ובלאוין ע״ר
כתב זאת אף לגבי פריקה ,וכ״ב במנין המצוות
שבראש ספר היד בעשה ר״ב (ובחינוך תק״מ
וברמזי הסמ״ג) עי״ש ,ולפי״ז אין ראיה
שהרמב״ם לשיטתו דתייב לטרוח מדין

שצד
"ואהבת" ,כי בין כך היה ר׳ ישמעאל ב״ר יוסי
צריך לטרוח מדין מצות טעינה].

מתי חייב אדם לטרוח ולעזור לחברו
מ״ג) והנה לפי הרמב״ם שנצטווינו בגמ״ח
מצד "ואהבת לרעך כמוך" גם
בקום עשה ,א״כ לכאורה שיוכל כל אדם הנזקק
לפועלים לעבודה בשדהו או בביתו וכדו׳
לפנות אל בנ״א הבטלים ממלאכתם באותה
שעה ולחייבם לעזור לו מצד מצוות גמ״ח
שבגופו שאין לה שיעור ,ואף אם נאמר שאין
אדם חייב להעשיר את חברו ,מ״מ כיון
שלמונעו מנזק הוא כן צריך א״נ מי שפשתנו
שרוי במים ושאר דבר האבד שיוכל לחייב
פועלים לעבוד אצלו בטענה שממונו הולך
להיפסד והם מחויבים לעזור לו מדין חסד
והשבת אבדה ,וערב צ״ל שכל צרכי האדם
שהם חלק מצורת החיים ודרכו של עולם אין
חברו מחויב לסייעו בזה ,ואף אם קשה לו
לטרוח במלאכתו בעצמו יוכל לשכור פועלים,
ולכן גם לפי הרמב״ם ש״ואהבת לרעך כמוך"
כולל לא רק סור מרע אלא גם עשה טוב ,מ״מ
כל הדוגמאות של עשה טוב שעליהן נתחייבנו
הן באחד משני אופנים א) להצילו מהפסד
(ובזה צריך לעזור אף לעשיר) ,וזה דווקא
כשקרה מקרה של הפסד כגון כשנאבד לו איזה
חפץ ,או שממונו הולך להיפסד ע״י שטיפת
נהר פתאומית ,או גנבים שבאו לפתע וכדו׳ ,וכן
כשחמורו נפל לפתע כשהוא בדרך וכדו׳ ,אך
לא כשההפסד הוא חלק מסדר החיים ודרכו של
עולם כגון שפשתנו שרוי במים וכדלעיל ,ב)
בדברים שהם חלק מסדר החיים צריך לעזור
בבחינת "צדקה" ,דהיינו כשאינו יכול לעמוד
בסיפוק צרכיו שאז הוא בבחינת "נופל תחת
משאו" ובבחינת "עני" בדבר זה ,אך לא
נצטווינו (בתור חיוב) להתעסק בצרכיו ואף לא

באר יצחק
לעזור לו בצרכיו אם אינו נופל תחת משאו,
ולכן אין חובה (אלא רק מצוה) לעזור בבישול
וכדו׳ למשפחה מרובת ילדים אע״פ שיש להם
טירחה מרובה בזה ,כיון שטירחה היא דרכו של
עולם וזוהי ההנהגה הרגילה של החיים ואין
כאן "הפסד" ולא "נפילה תחת משאו" ,אבל
אם מרוב טירחה הם "נפלו תחת משאם" ואינם
מצליחים לתפקד מסתבר שיש חובה לעזור
להם ,דבכה״ג גמ״ח אינה רק מצווה אלא גם
חובה .וה״ה באדם ההולך ברחוב ונושא
מזוודה כבדה או חוזר מקניות עם סלים כבדים
מסתבר שאין חובה לעזור לו (אלא רק מצווה),
דזוהי צורת טירחה רגילה כדרכו של עולם ,ורק
כאשר כרע תחת משאו וכדו׳ חובה לעזור לו,
וכן אדם הנוסע באוטובוס בעמידה אינך חייב
להתחלק עמו במקום הישיבה שלך אפילו לא
במקצת הזמן (ורק מצוה איכא) ,כיון שגם
בצערא דגופא שהוא כדרכו של עולם אין כאן
"הפסד" מצידו (כדוגמת השבת אבדה) ואינו
בגדר "עני" שאינו יכול לעמוד בסיפוק צרכיו,
ורק כאשר הוא נחלש כתוצאה מהעמידה
הארוכה או שהוא זקן או חולה וכדו׳ צריך לתת
לו את מקום הישיבה שלך ,כיון שאז הוא
בבחינת "עני" כנ״ל הנופל תחת משאו ואינו
יכול לעמוד בסיפוק צרכיו ,ובעזרה לעני לא
נאמר הכלל של "אפס כי לא יהיה בך אביון-
שלך קודם" ,כי בעזרה לעני נצטווינו
"להפסיד" חלק מכספנו וא״כ ה״ה דנצטוינו
"להפסיד" טירחה וצערא דגופא לדעת
הרמב״ם כדי לעזור ל״עני" זה בגמ״ח
שבגופו].

וכן נראה בשאר ענייני חסד ,דלמרות שלדעת
הרמב״ם נצטוינו מדרבנן בחיובים פרטיים
של חסד שבגופו שנימנו בריש פי״ד מהל׳ אבל
כגון לשמח חתן וכלה ,מ״מ אין זה מחייב אותו
אלא כאשר צורכו של השני הופך אותו ל״עני"
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בענין זה ,ונראה דהקובע בענין זה הוא דרך
העולם ,ולכן למשל למרות שאדם גדול שיבוא
לחתונה יגרום שמחה גדולה לחתן ולכלה ,מ״מ
א״א לחייבו לעשות •כן ,לא מיבעיא דיש לו
פטור מצד ביטול תורה (שלמרות דהוי מצוה
שא״א ע״י אחרים מ״מ הרי היתנה בזה
הרמב״ם תנאי של "ויחזור לתלמודו" ,ואם ילך
לכל חתונה לא יוכל לקיים "ויחזור לתלמודו"),
אלא גם בלאו הכי נראה דפטור ,דאין הוא חייב
להקריב כל יום את זמנו וענייניו כדי לשמח כל
חתן ,אלא רק כאשר החתן זקוק לו ומטבע דרכי
היחס ביניהם החתן מצפה לבואו ועלול אף
להיפגע אם לא יבוא ,אז נראה דחייב כי אז אם
לא יבוא הוי זה כבר כמו נזק וחסרון לחברו
ואת זה עליו למנוע ,וה״ה בשאר אנשים ובשאר
דרכי החסד נראה דנמדד הכל לפי הקשר
ביניהם עד כמה שהוא נתפס כמחייב לפי דרך
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מ״ד) ונראה דהסמ״ג לומד אף הוא בגדר
המצוה של "ואהבת לרעך
כמוך" כדעת הרמב״ם ,דכך משמע בסמ״ג
(עשין קס״ב) ,וביותר דהסמ״ג לא הזכיר כלל
שום ענין של אהבת הלב (שזוהי המצוה לדעת
הרמב״ן) ,אלא הגדיר את מצות "ואהבת" אך
ורק בדרכי הנהגה ,וז״ל הסמ״ג ברמזיו (עשין
ט׳) "להתנהג עם חברו כאשר ירצה שחברו
מתנהג עמו שנאמר "ואהבת לרעך כמוך"
עכ״ל ,ואם כי לא פי׳ הסמ״ג בהדיא שזה כולל
הנהגה של דרכי חסד (וא״כ אפ״ל שזה כולל
רק "סור מרע" ולא דרכי חסד של "עשה טוב"
דכך משמע מהסמ״ג בגוף המצוה שכתב "כללו
של דבר דעלך סני וכו׳) ,מ״מ קצת משמע כך
מדס״ל לסמ״ג כדעת הרמב״ם שבהשבת אבדה
נוטל הוא רק כפועל בטל ממש ואין לו ליטול
שכר כלל על טירחתו ,ומשמע מזה לפי דברינו
לעיל שחייב אדם לטרוח למען חברו עכ״פ

שצה

במקרים מיוחדים שבהם היה שנאוי לו שחברו
לא יטרח למענו וכדלקמן ,ונראה לקמן דאזיל
בזה לשיטתו בדין כופים על מיד״ס.

מצוות גמ״ח וכפיה על גמ״דז
מ״ה) והנה בעין יצחק (ח״ב-ס״ב -בענף ב׳
ובס״ק ט״ז) כתב הגאון ר׳ יצחק
אלחנן חידוש שתליצה בעצמה אינה מצווה
אלא רק מתיר להתירה להינשא (וכן כתבו עוד
אחרונים ,אמנם זה דלא כהמבואר ברמב״ם
ובחינוך כדהעיר העין יצחק עצמו בסוף
התשובה באותיות נ״ה-נ״ו עי״ש) ,וכתב ראיה
לכך מהא דאין חולצים לאשת מלך שאינה
עומדת להינשא ,ורק היכא דהאשה מותרת
להינשא ע״י חליצתה אז הוי החליצה מצווה
מצד אחר ,מצד גמ״ח שבגופו שהיא מצווה
שבכלל "ואהבת לרעך כמוך" כדכתב הרמב״ם
בפי״ד מאבל ,וא״כ אף שאין לכפותו על
החליצה כמו שלא כופים על גמ״ח מ״מ מיקרי
מצווה שגומל חסד עמה שלא תתעגן ושכרו
הרבה מאד על מצוות ואהבת לרעך כמוך
שקיים בזה ,ולכן אף כשלא באה בטענת
חוטרא לידה שאין כופים ,מ״מ מצווה רבה של
חסד יש בזה ,ולפי״ז מתפרשים היטב דברי
הנמוק״י (יבמות ל״ט) לגבי חליצה ששהויי
מצווה לא משהינן ו״לא נעגן אותה" עי״ש,
דהיינו שמה שלא מעגנים אותה זה גופא
המצוה שבחליצה (וכבר דייק זאת בלשון
הנמוק״י החכם צבי סי׳ א׳) ,וזהו הביאור גם
במה שאמרו שחליצה בסנדל של ע״ז כשרה
משום דמלל״נ ,כיון דגם לגבי מצוות "ואהבת
לרעך כמוך" אמרינן דמצוות לאו להנות ניתנו
כמו בשאר מצוות ,כדמוכח בעירובין ל״א שאם
שם את העירוב במקום שאסור בהנאה אז אם
אין מערבין אלא לדבר מצווה אמרינן דמלל״ג,
ופירש״י בדבר מצווה היינו כגון ללכת לבית
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שצו

האבל ולבית המשתה (כדלקמן בעירובין פ״ב).
עי״ש.

ובסוף התשובה (באות ס׳) הביא העין יצחק
שהשער אפרים בסי׳ ל״ת הק׳ על
בעה״מ (בר״ה כ״ח) שס״ל שבמצוות דרבנן לא
אמרינן מלל״ג ,מהגמ׳ בעירובין הנ״ל שמערבין
לדבר מצווה של הליכה לבית המשתה והאבל
עי״ש ,ותי׳ עפ״י הרמב״ם (בפי״ד מאבל) שכל
אלו בכלל מ״ע דאוריתא של "ואהבת לרעך
כמוך" ,ועי׳ גם בריש פאה ברמב״ם ,בר״ש
וברע״ב ,ועי׳ בב״מ (ל" ):והודעת להם וכו׳ -זו
גמ״ח" ,ובתויו״ט בברכות פ״ג משנה ב׳ מביא
מרבנו יונה שתנחומי אבלים דאוריתא דבכלל
גמ״ת הוי ,וגמ״ח דאוריתא כדכתיב "והודעת
להם" עי״ש בעין יצחק.
מ״ר) אמנם לפי״ז שגמ״ח לדבריו הוי מ״ע
גמורה דאוריתא (כדכתב שגם
במצוות חסד אמרינן דמלל״נ ושהויי מצוה לא
משהינן) יש באמת לדון אמאי פשוט לו לעין
יצחק שאין כופים עליה ,דמאי שנא משאר
מצוות שכופים בשוטים ,ובשלמא בכמה מיני
חסד שיש לו חשש הפסד הוא יכול להתחמק
בטענת "חייך קודמים" ,אך לשחרר עגונה ע״י
חליצה או גט ,שבשבילה זה צורך גדול מאד
ואותו זה כמעט לא מטריח כלל ,אמאי לא
יכפוהו בשוטים על כך ,ואף אם בחליצה יש
מעט בזיון וטירחה מועטת מ״מ בגט שיכול
למנות שליח ואין לו כל הפסד אמאי לא כופים
בשוטים (באופנים שהאשה מתעגנת על ידו
שלא בצדק) מצד מצוות גמ״ח ,אמנם י״ל
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שכיון שאשתו היא שלו וקנינו אינו חייב לוותר
על שלו ,ונתבאר זה במקו״א( ,ח) אמנם מדוע
לא יכפו על שאר גמ״ח .ואולי י״ל שאין כופים
משום דהוי מצווה שמתן שכרה בצידה ,דתנן
בריש פאה "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם
בעוה״ז והקרן קיימת לו לעוה״ב ,כיבוד אב
ואם וגמ״ח וכו׳ ,והגמ׳ בסופ״ק דקידושין
דורשת זאת מקראי ,דבגמ״ח כתיב "רודף
צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד"( ,משלי
כ״א) ,ואולי מחמת זה הוי מצווה שמתן שכרה
בצידה שאין כופים עליה[ ,א.מנם א׳׳כ זה תלוי
בשיטות הראשונים ,דבתוס׳ בב״ב ח׳ יש דיעה
דאם רצו בי״ד הרשות בידם לכפות ,ויש דעות
שבמילי אפשר לכפות ,רצ״ע].
מ״ז) אמנם נראה שחסד שונה משאר המצוות
ואינו מ״ע גמורה ,דאל״כ מדוע
לא יהפוך כל שומר חנם לשו״ש (כמו ששומר
אבדה הוא שו״ש) בגלל פרוטה דרב יוסף בכך
שעושה מצוות חסד ,ועוד יש להקשות עפ״י
מש״כ בשו״ת הר״ן [שהובא בפוסקים בחו״מ
ע״ב] שהשואל ס״ת אין לו דין שואל דלא כל
הנאה שלו כי גם למשאיל יש הנאה משום
פרוטה דרב יוסף ,דהשאלת ס״ת היא מצווה
עי״ש ,וצ״ע שהרי גם השאלת ספר אחר או
שאר כלים הוי מצוות חסד כדכתב האהבת חסד
(בפרק א׳ סעיף ב׳) עפ״י רש״י בסוכה (מ״ט,):
וא״כ מאי שנא משאיל ס״ת ממשאיל שאר
כלים שמקיים בכך מצוות חסד וצ״ע .ומשמע
מזה לכאורה שמצוות חסד אינה חיוב גמור
ואין בה דין פרוטה דרב יוסף [שוב מצאתי כן
בהדיא באהבת חסד עצמו (בנתיב החסד

(ח) 1שונ מצאתי שאכן יש ראשונים ונדל שכופים על חליצה מדין כפיה על מיו״ם ,דכ*כ כמאירי נינמוח ק׳־ו ,וכן מונח מהתום׳
ביבמות (קי״א ):שהקשה אסאי מבקשים ממנו לחלון ולא יכפוהו וכרי מה הפסד יש לו (וכוונתו מדין מיו״ס כמבואר שם נתורא״ש),
ותי׳ כתום׳ שיש לו הפסד של בזיון נסה שיורקח בפניו עי״ש ,ונריטנ״א תי׳ שיש לו הפסד נמה שנאסרת עליו עי״ש (ויתכן דס׳־ל
שנבזיון שנחליצה לא סגי כדי שלא יהיה בזה מיד״ם) ,הרי שלדבריהם במקום דאין לו הפסד (כגון לריטב־א כשהיא נין כן אסורה

עליו) אכן כופים אותו מצד מיד״ם ,אכן הרמ״א בריש סי קס״ה פסק שכופים רק בבאה בטענת חוטרא לידה עי׳־ש].

)*
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בהמשך סק״ז) שכתב בגלל קושיא זו שאין זה
"מצרה גמורה"] .ולפי״ז למרות שלהשאיל
כלים הוי חסד כמש״ב רש״י שם ,מ״מ אין
השאלה דומה להלוואה ואין חיוב להשאיל ,עי׳
מש״ב ההפלאה ובפנים יפות במשפטים ("אם
כסף תלוה")] שאין חיוב להשאיל כלים כי הם
מתקלקלים ,וכן יש להוכיח ממשמעות דברי
הראשונים שכתבו לגבי איסור נקימה שעובר
האומר לא אשאילך כדרך שלא השאלתני,
דביארו שהראשון שנמנע מלהשאיל אינו עובר
איסור בזה שלא השאילו כיון שעושה כך לא
מחמת שנאה אלא מחמת שחס על כליו ןדז״ל
החזקוני בויקרא (י״ט י״ח) "שהראשון לא הניח
להשאיל לו אלא מחמת צרות עין שהיה מגלו
חביב עליו ואין הקב״ה מכריחו להשאיל כליו
שלא מרצונו .אבל זה שהיה משאיל לו לולי
השנאה שהוא רוצה להנקם ,אם כן מחמת
שנאה הוא עושה כך ,לפיכך אמר הקב״ה תנצח
האהבה שיש לך עמו את השנאה שיש לך עמו
ומתוך כך יבא שלום בעולם" עכ״ל ,ומשמע
שזה שאינו משאיל אינו עובר איסור דאינו חייב
להשאיל ואין בזה מניעת אהבה( ,ובדומה כתבו
הראב״ד בפירושו לתו״כ והתום׳ שבהדר זקנים
עה״ת) עי״ש] ,וכן משמע כאמור משו״ת הר״ן

שצז

הנ״ל ,וכ״כ הקצות (ע״ב-ל״ד) והנתיבות
(ע״ב-י״ז).

מ״ח) ועי ,באמרי יושר (ח״א ,מ״ז) שכתב עוד
שאין חייב להשאיל כלים פן לא
יחזור לו החפץ וכו׳ ואם יקח משכון הוי
שמירה בבעלים ,ואף שיכול להתנות לאו כו״ע
דינא גמירי להתנות כראוי ולכן לא חייבה
התורה להשאיל ,ועוד כתב שבכסף שאסרה
התורה ריבית ואף להשכיר לו מעותיו אסור לכן
חייב הוא להלוות בחנם ,משא״כ בחפציו
שמותר לו להשכירם בשכר לכן אין לו חיוב
להשאילם בחנם ,ולכן אף אם יעשה כן אינו!
נפטר מפרוטה דרב יוסף (ורק בספרים סובר;
הר״ן שיש מצוה להשאיל בחנם) עי״ש(.ט) ז

קבלת שכר על הצלת ממון
מ״ט) למדנו א״כ שני טעמים מדוע אין חיוב
של חסד להשאיל כלים ,דלדעת
ההפלאה אין חיוב משום הפחת המועט
שמפסיד בשימוש (וה״ה חשש שישבר וכדו׳),
ולדעת האמרי יושר אף כשאינו מפסיד אינו
חייב כיון שיכול להרויח [ולעיל בסעיף כ״א
תלינו זאת במח׳ רש״י ור״ת בדין כפיה על

(ט) אמנם אכתי צ׳־ט נהי ואין חיוב להשאיל אח כליו מ׳־מ מצוה לכאורה וואי שמקיים אס השאיל וא׳־כ שיפטר נכך מפרוטה
דרג יוסף ,וצ״ע .ואולי אפ״ל שנמצווה קיומית אין וין עוסק נמצוה פטור מן הסצוה ,וכן י״ל בטעם ואין שומר חנס הופך לשדש

כיון שאינו מחויב בכך ולכן אין □ה וין פרוטה ורב יוסף (מיהו לגני קושיא וו אפשר טוו לומר ולכן כתבה הנס׳ בהכונם (נ״ו)
שתי סיבות בנאור ועת רב יוסף והוי שדש ,חוא ורחמנא שיענויה נעל כרמיה ,ועוו משוס שנפטר מלמיתב ריפחא לעניא,
וכתב האני עזרי (נפי״ג מהל׳ גזלה הל׳ י״ז) ועוו ,ששני הטעמים הללו משלימים זא״ז ,ועל כל טעס בפני עצמו קשה ,ומי אמר

שהוא מסכים להשתעבד עבור פרוטה ורב יוסף ,וגס מי אמר שרחמנא שיענדיה להיות דווקא שדש ,אלא ששני הטעמים של

הגס׳ משלימיס זא׳״ז ובעינן לתרוויהו ,וא״כ י׳ל לסי״ז דהוי שו״ש רק במצווה כזו שהיא חיוב ממש כמו אנדה ולא במצוות מסו
שאינה חיוב גמור].

אמנם לכאורה אף במצוה קיומית אמרינן והעוסק נסצוה פטור מהמצוה נמו במצוות החסד של שמחת חתן וכלה כדמוכח
מהשושניניס הפטורים מהסוכה (סוכה כ״ה) ,וכותבי תפילין ומזוזות שפטורים למרוח שאינם חייבים בנך [וראיתי באמרי נינה

אדח (י׳־נ-ג׳) שכתב ראיה זו (ועוד) שפטור ,וחלק על הנתינות (נדנ-י״ט) שכתב שנמצוה קיומית אינו פטור עי״ש] ,ולכאורה
לא גרע מזה המצוה דחסו והשאלת חפציו והעוסק במצוה קיומית זו יהיה פטור מהמצוה.

שצח
מיד״ס ,והלכה כר״ת שזה מותר ואין בזה
מיד״ס עי״ש] ,ולפי״ז י״ל שה "ה בחסד שבגופו
אין לחייבו לעשות למען חברו בחנם דהיינו
"להשאיל" לו את גופו כיון שיכול לעשות
בשכר ו״להשכיר" לו את גופו ,ונראה שנוכל
אולי לתרץ בזה סתירות לכאורה שמצאנו בענין
נטילת שכר על הצלה והשבת אבדה ,דהנה גם
הצלת ממון ישראל נתרבתה בכלל החיוב של
השבת אבדה [כדילפינן בב״מ (ל״א" ).לכל
אבדת אחיך״-לרבות אבדת קרקע ועומרים
להצילם משטף מים עי״ש] ,אמנם למרות שעל
השבת אבדה לכאורה אין נוטלים שכר ,על
הצלת ממון לכאורה מצאנו בכמה מקומות
שנוטלים שכר ,עי׳ בסוגיא בב״ק קט״ו ושם
בגם׳ קט״ז ״אם אמר לו אציל את שלך וכו׳ -
אמאי ונימא ליה משטה אני בך ,מי לא תניא
הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת
לפניו אמר לו טול דינר והעבירני אין לו אלא
שכרו ,אלמא אמר ליה משטה אני בך הבא נמי
לימא ליה משטה אני בך ,הא לא דמי אלא
לסיפא ואם אמר לו טול דינר זה בשכרך
והעבירני נותן לו שכרו משלם ,מאי שנא רישא
ומאי שנא סיפא אמר רמי בר חמא בצייד
השולה דגים מן הים וא״ל אפסדתני בוורי
בזוזא" עי״ש ,ונראה דהנה כל הדיון שם הוא
אם נוטל המציל את השכר המופרז אותו הוא
תובע או לא ,שבזה מחלקת הגט׳ דאי אית ליה
פסידא נוטל ואי לית ליה פסידא אינו נוטל ואף
אם קצץ יוכל הלה לומר לו משטה אני בך ,אבל
בכל המקרים הללו כתוב ש״אין לו אלא
שכרו" ,והיינו שאת השכר הרגיל המגיע עכור
טירחה זו הוא כן נוטל ,והסברה בזה היא משום
דשכר פעולה ניחא ליה לבעל החמור והדבש
לשלם כדכתב התום׳ בב״ק (נ״ח ).ד״ה א״נ
בסופו עי״ש ,אמנם לכאורה מדוע יטול כלל
שכר עבור טירחתו והרי זוהי מצות השבת
אבדה שעליה אין ליטול שכר (ולזה לכאורה

באר יצי^ חלק ג

לא מהני טעמו של תום׳ ,דהרי גם בהשבת
אבדה ניחא ליה לבעל האבדה לשלם שכר
פעולה למי שישיב לו את אברתו ומ׳׳מ חייבה
התורה להשיב בחנם) וצ״ע .וע״ע בגר״ז (בהל׳
השבת אברה סעיף ל״ז) שכתב שבהשבת אבדה
חייב לטרוח טירחה מרובה מאד אפילו על
אבדה של שווה פרוטה ,ואפילו שבשלו לא היה
טורח עבור כך עבור חברו הוא חייב עי״ש,
וא״כ קשה מדוע על מעשי ההצלה הנ״ל
נוטלים שכר וצ״ע.
והנה מהסמ״ע בסי׳ רס״ד משמע שאכן ס״ל
שגם בכה״ג אסור ליטול שכר ,כי
הסמ״ע העמיד את המקרים הנ״ל באופן שיש
לו פסידא ,דהיינו שבעל היין יש לו הפסד
ששפך את יינו (ובעל החמור הפסיד את
חמורו) ,ולכן נהי דאינו מקבל בחזרה את דמי
יינו כשלא היתנה ,עכ״פ את שכרו כן יטול
מחמת הפסדו עי״ש [וקצת צ״ע איזו פשרה היא
זו שאת הפסדו אינו נוטל אבל שכר הוא נוטל,
שהרי לכאורה מעיקר הדין היה צריך להיות
להיפך כי שכר אסור ליטול על השבת אבדה
ואת הפסדו מותר ליטול (ובגט׳ הרי לא מפורש
טעם זה של הפסד אלא לענין שנוטל את השכר
המוגדל כשהיתנה ואית ליה פסידא ,אך לא
לענין נטילת שכר העבודה הרגיל)] ,ובבורח
מבית האסורים ומעבירו במעבורת שאינו חייב
ליתן לו את השכר הרב שקצץ עימו ואין לו
אלא שכרו ,כאן לכאורה ליכא למימר שנוטל
שכר על ההצלה משום ההפסד שלו שהרי כאן
לית ליה פסידא כדמשמע בגט׳ (שלכן הרי
אומר לו משטה אני בך) ,ועל זה הוצרך הסמ״ע
לתרץ שמ׳׳מ יש לו הפסד של ביטול מלאכתו,
ועוד כתב שאף אם לא היה לו באותו זמן
ביטול מלאכה מ״מ יש לו כאן היתר ליטול
שכר על ההצלה משום שזו מלאכתו הקבועה
להעביר אנשים את הנהר בשכר ,ולכן אף שכאן
נזדמנה לו הצלה מ״מ יוכל ליטול את שכרו
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שצט

שנוטל כל השנה מכל אחד עי״ש בסמ״ע ,וגם
זה צע״ק דאם אין היתר ליטול שכר על הצלה
א׳׳כ גם בעל הספינה למרות שנוטל שכר
במקרים אחרים שלא יטול שכר במקרה זה,
ועוד צ״ע במי שכל עבודתו היא בהצלה (כגון
רופא בהמות שבריפוי הבהמה עוסק בהשבת
אבדה שמציל את ממונו) ,שבזה לא שייכת
סברת הסמ״ע כי בשום מקרה לא יוכל ליטול
שכר כי כל פעולותיו הן השבת אבדה.

לעצמו ולכן אע״פ דלא ניחא ליה להרויח על
חשבון הפסד חברו מ״מ את שכר טירחתו יטול,
אמנם זה דחוק דאם אסור ליטול שכר על הצלה
כשלית ליה פסידא א״כ מדוע שכאן יטול שכר
על ההצלה (וכש״כ כאן דהוי שבת) ,וביותר
שהרי בירא שמים עסקינן דלא ניחא ליה
ליהנות מהפסדו של חברו ,וא״כ מדוע הוא
נוטל שכר על הצלה שעושים בדרך כלל בחנם,
וצ״ע.

שוב מצאתי שגם המחנ״א (שכירות ט״ו)
הקשה על הסמ״ע דמה סברה היא זו
להתיר בגלל שנוטל שכר כל השנה במקום
שאין מצוה ,והשבת אבדה תוכיח שאע״פ
שדרך לתת שכר על הולכת חפצים ממקום
למקום עם כל זה כיון דהשתא מצוה קעביד לא
מצי ליטול עליה שכר ,ולכן כתב המחנ״א טעם
אחר בביאור הא דשכר רגיל הוא כן נוטל ,דכיון
דההוא גמר בלבו לתת לו שכר רגיל לכן חייב
לתת לו שכר זה אף שהוא עובר בכך על "מה
אני בחנם" עי״ש ,ולענ״ד נראה דגם זה דוחק
גדול להעמיד שכל הנ״ל מדובר בשכר של
איסור ,וגם הבעלים גמר בלבו לתת שכר זה
באיסור.

ולכאורה היה נראה לתרץ (את הסתירות הנ״ל
בענין נטילת שכר) ,שמותר לקחת
שכר על השבת אבדה בכל מלאכה שרגילות
לשכור בה פועלים וליטול שכר ,ולכן נוטל
שכר על הצלת חמורו והצלה משרפה וכדו׳,
משא״ב בהשבת אבדה שאין רגילות לשכור על
זה פועלים וליטול שכר ,ולכן בזה אין לו ליטול
שכר .אמנם אכתי אינו מובן דהרי אין רגילות
מיוחדת לשכור פועלים על עבודה מסוימת של
הצלת דבש אלא שמשלם לו על פעולת הצלת
הדבש כדרך כל פעולות שאפשר לעשות ע״י
פועל ,וא״כ ה״ה את החיפוש והשבת האבדה
אפשר לעשות ע״י פועל (ולעיל הבאנו
מהמחנ״א שרגילות היא להעביר חפצים ע״י
פועל) ,וכש״ב שאת הטיפול באבדה (ובפרט
בבע״ח שזו טירתה חשובה) יש רגילות לעשות
ע״י פועל כמו בכל טירחה ,ולכאורה לא מצאנו
שיטול על זה שכר ,וצ״ע.

ועוד נראה להקשות ממה שראינו (לעיל
סעיפים ט״ו ט״ז) בגמ׳ בשבת ק״ב
שכשפרצה שרפה ובאו השכנים להציל מותר
אף לירא שמים (ואף לחסיד שחושש לכל נדנוד
חשש של שכר שבת) ליטול שכר על מעשה
ההצלה ,והרי שם לא הפסיד דבר ממלאכתו
שלו (שהרי שם בשבת איירי) וגם הפסד אחר
אין לו ומדוע אינו חייב לעשות הצלה זו בחנם
לדעת הסמ״ע ,גם על טעמו של המחנ״א קשה
מכאן דכאן הרי לא גמר הבעלים בלבו ולא
נתחייב לתת שכר למצילים שהרי בשבת איירי,
וא״כ מדוע שיטלו שכרם ,ואף שאמנם אפשר
לדחות ששם מעיקר הדין יכל לקחת את הכל

ולכן נראה שהגדר הוא שכל מה שחייבה
התורה להשיב אבדה בחנם הוא רק
בכה״ג שהחפץ אבוד מהבעלים והבעלים לא
נמצא כאן ,שבכה״ג הטילה התורה את חיוב
ההצלה על המוצא כיון שהבעלים לא נמצא
כאן ,וכיון שהחיוב הוא על המוצא הוא חייב
לקיים את חיובו בחנם (כשאין לו הפסד ממון)
ואין לו ליטול שכר על טירחתו ,אבל במקרי
ההצלה דלעיל שמותר לו ליטול שכר על

«.

ת

טירחתו מדובר שהבעלים נמצא כאן ובכה״ג
מוטלת הצלת חמורו ודבשו עליו ולא על חברו,
ולא מיבעיא אם יכול הוא להציל בעצמו שאז
אין לחברו מצוה כלל להצילו כיון שיכול הוא
להציל בעצמו [ז־כך מוכח מהרמב״ן (בב״ב
נ״ב) ומהשער משפט (קצ״ב ,א׳)] ,אלא אפילו
אם אין הוא יכול להציל בעצמו (כגון שאינו
יודע לשחות במים ולהציל את חמורו) ,מ״מ
הרי יכול הוא לשכור פועלים ואין חובת
ההצלה מוטלת על חברו אלא עליו ,הגע עצמך
דאם נמצאים לידו עבדיו ומשרתיו הרי ודאי
דלא יוכל הוא לומר לחברו דלא יצילו הם אלא
תציל אתה מדין השבת אבדה ,וא״כ ה״ה כשיש
פועלים העומדים להשכרה בשוק אין הוא יכול
לחייב את חברו להציל בחנם כיון שההצלה
בכה״ג מוטלת עליו ויוכל הוא לשכור פועלים,
וא״כ נראה דגם כשאין פועלים מזומנים לפניו
ורק חברו נמצא לידו ,נהי דחברו מצווה להציל
(בכה״ג כשהבעלים לא יכול בעצמו להציל)
מ״מ אין הוא חייב לעשות זאת בחנם ויוכל
ליטול שכר על טירחתו ,דכיון שהבעלים נמצא
כאן ההצלה מוטלת עליו ולא על חברו ,וכיון
שכן יש להחשיב זאת שחברו רק עוזר לו לקיים
את ההצלה דידיה ולכן יוכל ליקח לכתחילה
שכר על טירחתו ,וכן מסתבר לכאורה שהרי
הרבה עבודות שעושים פועלים הם בעצם
עבודות של הצלת ממון (כגון כשירד גשם
והציף את ביתו או תבואתו וכדו׳) ,ולא מסתבר
לומר שיצטרכו לעשות זאת בחנם (אמנם ע״ע
בזה לקמן).
ונראה דיסוד דברינו מבואר בגמ׳ בב״מ ל״א
(ושו״ר בדומה בתשו׳ מימוניות נזיקין
י׳ בשם ר׳ שמעיה ור״י חולק) שעושה צריכותא
למה כתבה התורה גם את מצוות טעינה ופריקה
וגם את מצות השבת אבדה והרי כולן עוסקות
בהצלת ממון ישראל ,ומבארת הגמ׳ דאי
אשמעינן אבדה לבד הו״א שדווקא בזה חייבה
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תורה משום דליתא למרה בהדה אבל הני תרתי
דאיתא למרה בהדה אימא דלא מיחייב (משום
שיכול הבעלים לחזר אחרי בני אדם וישכרם
כדפירש שם רש״י) ,קמ״ל דמחייב עי״ש,
והטעם שבאמת חייב הוא בסריקה הוא משום
הצעב״ח שיש בפריקה ,ובטעינה שאין כ״כ
צעב״ח אכן אינו חייב לטעון בחנם אלא בשכר,
ועי״ש במהרש״א על התוס׳ (ל״א ):שכתב
שבמקרה שהבעלים לא נמצא כאן אכן אין
צריך ללמוד זאת מהפסוקים של טעינה ופריקה
ואפשר ללמוד זאת מהחיוב של השבת אבדה
עי״ש ,ולכאורה נפ״מ מזה שאז יצטרך אפילו
לטעון בחנם (אם יש חסרון כיס) כדין השבת
אבדה ,והיינו כדברינו [שו״ר בפני יהושע שם
שהרגיש בזה ולא ניחא ליה למימר הכי
שטעינה תהיה בחנם כשהבעלים אינם כאן,
אמנם עי״ש בהמשך שטעינה בשכר משום
דלית בה חסרון כיס עי״ש ,וצ״ל שהחסרון כיס
שהוזכר בגט׳ לגבי טעינה שבטיל משוקיה הוי
רק מניעת ריוח ,והחשש מגנבי הוא רק חשש,
ועכ״פ י״ל שבדברים שאכן יש בהם חסרון כיס
ממש יצטרכו לעשות בחנם כשהבעלים לא
נמצאים כאן ,והיינו מדין אבדה וכמו שנתבאר,
ואכתי צ"ע].

בב״ק
אמנם יש לעיין ממה שכתב
(נ״ח ).שמסתבר שגם שו״ח שקידם
ברועים ומקלות יקבל את הוצאותיו ,ומסתבר
שה״ה איניש דעלמא וגם שכר עצמו יטול
עי״ש ,ולכאורה אמאי יטול שכרו על ההצלה,
וזה קושיא לכאורה גם על טעם הסמ״ע [שהרי
כאן אין לו הוצאות והפסדים (אא׳׳כ נעמיד
אוקימתא שבאותו זמן היתה לו עבודה
אחרת)] ,והן על דברינו שהרי כאן הבעה״ב
אינו נמצא כאן (ולטעם המחנ״א לא קשה)
וצ״ע .מיהו בהלכה לא נזכר שנוטל שכר,
[ומדברי הגר״א במקום אתר משמע שס״ל
שבאמת אינו נוטל שכר טירחתו (עי׳ בדבריו

קונטרס בגדרי מצות החס
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בחו״מ ע״ג ס״ק ס״ו ,אמנם בשו״ע שם כתב
בשם תשובת הרא״ש טעם אחר ,שאינו נוטל
את שכר טירחתו כי שם מדובר שבין כך היה
צריך ללכת לשם עי״ש) ,ולדברי הגר״א ניחא].
וי״ל שכיון שהוא לבדו אינו יכול להציל בלי
עזרה של רועים ומקלות וכיון שמעיקר הדין
פטור מלשכרם לכן כששכרם מותר לו כבר
לקבל גם את שכר טירחתו שלו ,וזה מעין
שיטת התום׳ והרא״ש בהא דנוטל שכר על
השבת אבדה כאשר אינו חייב בה משום הפסד
מלאכתו[ ,ולפי״ז נראה לבאר גם מדוע כתב
הגר״א שם טעם אחר ממש״כ שם השו״ע ,כיון
שדינו של השו״ע בנוי כאמור על תשובת
הרא״ש ,וי״ל דהרא״ש אזיל לשיטתו הנ״ל
שבכה״ג שפטור מלהשיב מותר לו כבר ליטול
שכר אף על טירחתו ,ולכן הוצרך הרא״ש
לכתוב שם טעם אחר מדוע אינו נוטל את שכר
טירחתו ,אבל השו״ע שפסק כהרמב״ם (בחו״ס
סי׳ רס״ה עי״ש) שבכל אופן אינו נוטל בהשבת
אבדה את שכר טירחתו ,אינו צריך להעמיד את
אוקימתת הרא״ש ,ולכן כתב הגר״א שבכל
אופן אינו נוטל שכר טירחתו כמו בשו״ח
שקידם במקלות שאת שכר טירחתו שלו אינו
נוטל ודוק].

ויתכן שזהו טעמו של הרמב״ן שהובא להלכה
ביו״ד של״ו שהתיר לרופא לקחת שכר
על טירחתו ,דאין הוא חייב לטרוח עבור חברו
בחנם ו״להשאיל" לו את עצמו כי יכול הוא
"להשכיר" לו את עצמו וכנ״ל .אמנם זה צ״ע
דא״כ מדוע לא יוכל הרופא ליטול שכר גם על
חכמת הרפואה ,וצ״ל שהצלת נפשות שאני
שאין הנפש שייכת לבעליה ואין ההצלה
מוטלת עליו יותר מעל חברו ,ואדרבה כיון
שחברו הרופא יודע לרפא נפש זו והוא אינו
יודע וגם הנפש אינה שלו ,לכן חובת ההצלה
מוטלת יותר על הרופא מאשר עליו ,ורק עצם
הטירחה מוטלת עליו .ועצם החילוק בין נפשות

תא

לממון מוזכר בגט׳ בנדרים (מ״א) שמרפאהו
ריפוי נפשות ולא ריפוי ממון ,והיינו שכשנכסי
הרופא אסורים על החולה מותר לו לרפא את
גופו אך לא את בהמתו ,ונחלקו הראשונים שם
בביאור הגט׳ ,דהתוס׳ ובפירוש הרא״ש (וכן
משמע מסתימת הרמב״ם) מפרשים שאסור
משום שאין מצוה לרפא את בהמת חברו ,אבל
הר״ן ,הרשב״א ,הריטב״א (וכ״כ הרא״ש
בפסקיו והטושו״ע) ,ס״ל שיש בזה מצוה של
השבת אבדה לרפא את בהמתו בחנם ,ולכן
העמידו את הגמרא (עפ״י הירושלמי) שמדובר
כאן כשיש רופא אחר שאז לא ירפא הוא עי״ש
וכתב בגליון מהרש״א (רכ״א ,ג׳) שזו סברה
דווקא ברפואת בהמתו ולא בהשבת אבדה כי
ברפואת בהמתו הבעלים יודעים ויכולים לבקש
אחר משא״ב השבת אבדה שהמצוה מוטלת
עליו עי״ש ,וסברתו דומה למה שכתבנו[ .וע״ע
ברעק״א שם שהקשה על הר״ן שברפואת
בהמתו אין זה רק השבת אבדה ומבריח ארי
אלא הוא ממש משביח את נכסיו עי״ש].

נמצא לפי״ז שרפואת נפשות היא מצוה גמורה
לרפא בחנם אף כשיש רופא אחר (דלא
מן הכל אדם זוכה להתרפא כמבואר שם),
וברפואת בהמתו יש מח׳ ראשונים ,וא״כ אף
הראשונים דס״ל שאינני חייב ברפואת בהמתו,
מודים הם שאני כן חייב ברפואת גופו ולכן על
זה אין לקחת שכר אע״פ שהחולה נמצא כאן,
ויתכן שהביאור בזה כדברינו שההצלה בנפשות
לא מוטלת על החולה יותר מאשר על הרופא,
וברפואת בהמתו (שממנה נוכל ללמוד לשאר
הצלת ממון) נחלקו הראשונים לדעת התוס׳
אינו חייב וממילא זה דבר שאפשר לקחת עליו
שכר ואסור במודר הנאה (ונראה דאזיל לשיטתו
דס״ל כרבנו תם וכדבארנו בדעתו לעיל שאינו
חייב להשאיל את עצמו) ,וי״א שאם אין אחר
היכול להציל אז החובה מוטלת עליו ואסור לו
לקחת שכר על ההצלה ,ואם יש אחר המצוה לא

;

באר יצחק  /חלק ג

תב

מוטלת עליו בדווקא דיוכלו הבעלים לפנות
לאחר (וכדבארנו עפ״י הגליון מהרש״א) ואז זה
אסור במודר הנאה .וע״ע בזה לקמן[ .ושוב
מצאתי בחזו״א (יו״ד קמ״ד סק״ג) שכתב בדעת
הר״ן כדבארנו וז״ל "ונראה דגדר אבדה בזמן
שהבעלים כאן ,אינו אלא בזמן שאין ההצלה
מצויה ורק יש יחיד שיכול להציל ,אבל בזמן
שההצלה מסורה לכל אע״ג דהבעלים עצמו
אינו בקי ברפואה אין זה בכלל אבדה אלא
הבעלים שוכר רופא ומציל שלא חייבה תורה
לשמש את חברו בחנם וכו׳ עכ״ל ,והיינו
כדנתבאר].

כת היורשת כערכאות אם חייכת
לחתום בחנם
נ׳) ונפ״ט בדברינו למה שדנו הפוסקים
במקרים שאין אנו יכולים
להעמיד הדת על תילה ואנו נתונים לשלטון
הערכאות שהם נותנים זכות ירושה למי שאין
לו זכות ירושה ,ולמשל אצלם יורשת הבת אף
במקום שיש בן ,והנה אין זכות לבת לקחת
נכסים אלו משום דהוי גזל ,אמנם נחלקו
הפוסקים אם חייבת הבת ללכת לערכאות כדי
לחתום בטאבו על העברת הנכסים לרשות הבן,
דהמהרי״ט ס״ל שחייבת ללכת ולחתום בחנם
מדין השבת אבדה וכך ס״ל לחת״ס (חו״מ
קמ״ב) ועוד ,אבל המהר״י בסאן ס״ל שא״א
לחייבה לחתום אא״כ יפייסנה בממון [ולא
נתבאר בדבריו עד כמה תוכל לדרוש ,וכתב
הרב פעלים (ח״ב חו״מ ט״ו) שמסתבר שאינה
יכולה לסחוט ולבקש חצי וכדו׳ ,אלא כשכר
מלאכה של הקומיסיון ולפי ראות עיני הדיינים,
עי״ש שנראה לו שהוא כעשירית מחלקן] ,וכן
דעת עוד אחרונים (מוהר״א אלפנדרי השואל
ומשיב ועוד) ,והוכיחו המפרשים מהא דחו׳׳מ
(ס׳-ט׳) בשם בעה״ת בראובן שהלווה ללוי

וכתב השטר על שם שמעון אם כופים את
שמעון ,והוא עפ״י הסוגיא בב״ק ק״ב שכתבו
השטר על שם ריש גלותא שיכול הריש גלותא
לסרב להעביר לקונה משום "דלא זילותייכו
בעינא" שאתם באים לעשות אותי מוכר שדות,
ועי״ש בש״ך (ס׳-ל״ד) בשם היש״ש שאם לא
טען שמעון דזילא ליה לעשות שטר מכר כופים
אותו על מיד״ס לחתום עי״ש (משמע דס״ל
כהמהרי״ט) ,והביאו ראיה לכאן שתלוי אם
הבנות יטענו לבזיון או צד הפסד ,עי׳ בנחלת
צבי (חו״מ רע״ו) ,ובשו״ת הב״ח (ל״ו) כתב
שאין לחייבן לחתום אף אם לא יטענו צד הפסד
עי״ש ,אמנם יש לחלק [ומצאתי שכ״כ בערך
ש״י (ס׳ ט׳)] בין זה שגרם לעצמו במה שכתב
את השטר על שם אחר וא״כ הוי כאבדה מדעת,
ובין היורשים כאן שלא גרמו לכלום אלא חוק
הערכאות גורם להפסדם ולכן יש מצוות השבת
אבדה להציל ממונם .ולמעשה כתב הרב פעלים
שתוכלנה הבנות לומר קים לי ,ועי׳ גם במנחת
יצחק (ח״ב-צ״ה) עי״ש.
נ״א) והנה לכאורה לא מבואר הגדר מדוע אין
חייבות לחתום ,ומה עונים על
טענת המהרי״ט דהוי זה השבת אבדה [ואולי
אפ״ל שאין כאן השבת אבדה כי הקרקע אינה
הולכת לאיבוד אלא רק שלא יוכלו הבנים
למוכרה ומי אמר שגם בכה״ג הוי השבת אבדה
שלא תוכל לבקש עבורה שכר ,אמנם ידידי הרב
הגאון ר׳ אליהו סופר שליט״א אמר שיש כאן
השבת אבדה ממש כיון שבלי טאבו ערך הדירה
יורד] ,אמנם י״ל עפ״י דברינו לעיל שהא
דחייבה התורה להשיב אבדה בחנם (ולרש״י
והרמב״ן שהבאנו לעיל גם זה רק כשליכא
טירחה) הוא רק כשהבעלים לא נמצאים כאן,
אבל כשהבעלים נמצאים כאן אלא שממונם
הולך להינזק ,למרות שגם בזה נתחדש דין
השבת אבדה מ״מ י״ל שבזה לא נתחייב להשיב
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בחנם ,כי זה דומה לכל פועלים ששוכרם
בעה״ב לצורך דבר האבר שלא נתחייבו לעשות
כך בחנם מדין השבת אבדה אלא נוטלים
שכרם ,כמו שהוכחנו משבת ק״כ ומב״ק קט״ו
שנוטלים שכרם [ומצאתי שהרב פעלים הקשה
על המהרי״ט מהא דבעל היין נוטל שכרו ואינו
מציל בחנם ,ותירץ שנוטל רק שכר כליו ולא
שכר טירחתו עי״ש ,וזה תמוה דלהדיא מבואר
ברש״י בב״ק שם שנוטל גם שכר טירחתו וגם
שכר כליו ,וגם מהגמ׳ בשבת שהבאנו רואים
שנוטל אף שכר טירחה (אם כי י״ל דשאני התם
שזכו מההפקר ומחזירים לפמשוה״ד ולכן
עכ״פ נוטלים שכר פעולתם)] ,וא״ב לפי
ביאורנו תוכלנה גם הבנות לבקש ממון ,אמנם
לא תוכלנה ליטול כל מה שתרצינה אלא רק את
שכר פעולתן וכנ״ל .אמנם י״ל שלפי השיטות
בנדרים מ״א שהבאתי לעיל שכשאין רופא אחר
יתחייב לרפא את בהמתו בחנם ,א״כ י״ל שכאן
אין מי שיציל לבנים את נכסיהם אלא רק
הבנות ,וא״ב מצות ההצלה מוטלת עליהן
בדווקא ויתחייבו להציל בחנם[ .ובמנחת יצחק
הקשה דלפי מה שפוסקים כרבנו תם בב״ב י״ב
שאפשר להעלות בדמים כנכסי דבר מריון א״ב
שתוכלנה הבנות לדרוש ממון כרצונן ,והביא
משו״ת תשורת ש״י שכתב לתרץ שלאחים יש
זכות בנכסים לדרוש גורל ,משא״ב הבנות שאין
להן שום זכות בירושה עי״ש (ולכאורה זה תלוי
במה שהבאתי לעיל סעיף כ׳ אם סברת ר״ת
בנויה על יסוד זה)].
וכן י״ל במת׳ אם חייב להעיד לחברו מדין
השבת אבדה ,דבנתיבות (כ״ח-א׳) ס״ל
ראך כשאין "אם לא יגיד" חייב להעיד מדין
השבת אבדה ,ובאמרי בינה (עדות ח׳) חולק
וס״ל שאין חיוב מדין השבת אבדה כשאין "אם
לא יגיד" עי״ש ,ולדברינו י״ל שכיון שהבעלים
נמצא כאן אין החיוב הצלה מוטל עליו ,אמנם

תג

כאן בעדות לא שייך זה דהרי א״א לבעלים
להעיד וגם א״א לשכור עדים ,וכש״ב כשאין
אחרים שיודעים עדות זו אז מוטל עליר להעיד
מדין השבת אבדה.

חקירת הפמ״ג
נ״ב) וטעם נוסף בהא דלעשות חסד אינו חיוב,
נראה עפ״י מש״ב המהרש״א
בשבת ל״א שהבאנו לעיל שלכן אמר הלל הזקן
לגר "מאי רסני עלך לחברך לא תעביד" באופן
של שוא״ת ולא באופן של קום עשה משום
דמשמע ליה להלל הקרא ד״ואהבת" לא מצווה,
לעשות לו טובה דחייך קודמים עי״ש< ועי׳'
בפמ״ג (א״א-קנ״ו) שהביא את המהרש״א
וחקר אם הא דפטור מלהיטיב לו בפועל הוא
דוקא כשיכול לעשות הטובה לעצמו (שרק אז
"חייך קודמים") או כשגם באופן שא״א לו
לקחת הטובה לעצמו ומ״מ נמנע מהטבה
לחברו אינו עובר על "ואהבת" ויתבאר במקו״א
עי״ש (וראיתי שהביאו שבספרו מתן שכרן של
מצוות סוף חקירה ב׳ משמע שהכריע הפמ״ג
כהצד השני) עי״ש ,והנה האופן השני שכתב
הוא לכאורה מידת סדום ,וא״ב אולי י״ל
שחקירה זו של הפמ״ג אי בכה״ג עובר על
"ואהבת לרעך כמוך" או שאינו עובר ,תלויה
בשני הצדדים בגמצ בב״ב (נ״ח),אם כופים על
מיד״ם ,אמנם זה אינו דהרי למסקנת הגמ׳
לבו״ע כופים על מיד״ס וכן הלכה ,ואם אפילו
כופים מדוע דן הפמ״ג שאפילו חיוב של
"ואהבת לרעך כמוך" אין ,וצ״ל בדעתו שכפיה
על מיד״ס אינה מדין ואהבת לרעך כמוך (וע״ע
בזה לקמן) .אמנם יתכן לומר בדעת הפמ״ג
שכפיה על מיד״ס היא כן דין כפיה על מצוות
"ואהבת" אך המצוה והכפיה על מיד״ס
מחייבת אותו רק לא להפריע לחברו וכדלקמן,
אך לא מצינו חיוב וכפיה לפעול למענו

תד
וכדלקמן ,וזהו שמצדד הפמ״ג שמדין
"ואהבת" אינו חייב להיטיב עמו אף כשאינו
יכול לקחת הטובה לעצמו ,והטעם לזה י״ל
דכיון דבד״כ ההטבה לחברו באה על חשבונו
כדנתבאר לעיל ,לכן לא חילקה התורה ולא
חייבה כלל בעשה טוב אלא רק בסור מרע
וכנ״ל.

גיאור דברי התום ,בםגהדרין מ״ה
נ״ג) והנה עפ״י המהרש״א והפמ״ג הנ״ל נוכל
אולי לבאר את מה שקשה על התום׳
בסנהדרין ,דהנה הגט׳ בסנהדרין מ״ה דרשה
״ואהבת לרעך כמוך״  -ברור לו מיתה יפה",
דהיינו שגם הרוגי בי״ד הורגים אותם במיתה
יפה ולא מבוזה וקשה עי״ש ,ובתום׳ שם (ד״ה
"ברור") התקשה כנראה מהיכן הוציאה הגט׳
דרשה זו ותי׳ "משום דלרעך כמוך לא שייך
מחיים ,דחייך קודמין עי״ש (וכ״ב שם ר׳ יונה
והתורא״ש ,ועי״ש בתוס׳ ובראשונים בתירוץ
נוסף) ,והנה אין כוונת תוס׳ שמצוות "ואהבת"
לא נוהגת מחיים שהרי מבואר בכמה מקומות
שנוהגת מחיים (עי׳ בקידושין מ״א ,נדרים ס״ה
וכו׳) ,אלא כוונתם רק שמחיים א״א לקיים
"כמוך" משום דחייך קודמים ,וע״כ שהפסוק
מתפרש על אופן נוסף שאינו סותר ל״חייך
קודמים" והיינו "ברור לו מיתה יפה" .אמנם
דברי התום׳ שמחלקים בזה בין מחיים ללאחר
מיתה תמוהים לכאורה ,דאף אם נאמר שמחיים
יש פטור של חייך קודמים הפוטר ממצוות
החסד המתחייבות מ״ואהבת לרעך כמוך",
מ״מ לכאורה זה רק כשיש סתירה בין הצרכים
שלך לצרכי חברך אבל כאשר אין סתירה כנ״ל
והעזרה לחברך אינה על חשבונך א״כ מדוע
א״א לקיים מחיים "ואהבת לרעך כמוך" ,ומאי

באר יצח\ /חלק ג

שנא מחיים מזמן המיתה ,והרי גם בזמן המיתה
אם היתה אפשרות לברור רק מיתה יפה אחת,
או לו עצמו או לחברו ,יכל לברור לעצמו את
המיתה היפה (ז״לכאורה גם בזה אמרינן ד״שלו
קודם") ,ואם נאמר שמדובר באופן שברירת
המיתה היפה לחברו אינה על חשבונו ,א״כ
קשה דבכל כה״ג גם מחיים שייך לאוהבו
כמותו ולברור לו גם חיים יפים ,ומהו ההכרח
של הגט׳ ותוס׳ שהפסוק מתפרש על מיתה יפה
ואינו מתפרש מחיים וצ״ע (ומצאתי שכבר
נתקשה בזה העל״נ ונשאר בקושיא).
אמנם י״ל שהביאור בתוס׳ עפ״.י המהרש״א
והפמ״ג הנ״ל שמצוות "ואהבת"
מחייבת רק בסור מרע ואינו חייב להיטיב אף
כשאינו יכול לקחת הטובה לעצמו ,והטעם לזה
כדבארנו דכיון דבד״ב ההטבה לחברו באה על
חשבונו לכן לא חייבה התורה כלל בעשה טוב
וחייבה רק בסוד מרע וכנ״ל ,ולפי״ז יתכן שזו
גם כוונת התוס׳ ורבנו יונה הנ״ל דמחיים לא
שייך "כמוך" בעשה טוב ,דכיון דבדרך כלל
ההתעסקות בהטבה פוגעת ב״חייך קודמים"
לכן לא נצטוינו מחיים במשמעות המלאה של
"ואהבת לרעך כמוך" שכוללת אף הטבה של
מעשים בפועל ,ואת זה נצטווינו רק בזמן
המיתה לטרוח ולעשות את המיתה רק באופן
של ברור לו מיתה יפה ואכתי צ״ע [אמנם צ״ע
ממש״ב ר׳ יונה בשע״ת (ח״ג-י״ג) שחייב
לטרוח בדרישת טוק לעמו ולשקוד בעמל נפשו
על תקנת חברו אם דל ואם עשיר עי״ש,
שמשמע מזה שנצטוינו לטרוח בפועל וזה
לכאורה דלא כר׳ יונה בסנהדרין שס״ל כתוס׳
ש״ואהבת לרעך כמוך" אינו שייך מחיים ,ואין
לתרץ דלר׳ יונה מצוות החסד הן מהקרא
ד״והודעת להם את הדרך" (כמבואר בשע״ת)
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ולא מ״ואהבת" ,דאבתי אינו מובן מדוע
"ואהבת לרעך כמוך" אינו מחיים וצ״ע](.י)
נ״ד) ולפי המהרש״א והפמ״ג הנ״ל יהיה לנו
תירוץ נוסף על מה שהתקשינו
בדברי העין יצחק הנ״ל מדוע אין כופים על
חסד ,דלמרות שעשיית חסד לחברו היא מצווה
גדולה מאד מ״מ אין היא מחייבת עשייה
בפועל למען חברו ,ולכן לא מיבעיא באופן
שהיא כרוכה בהפסד כלשהו כמו השאלת
כלים ,או בטירחה כלשהי כמו שמירה על רכוש
חברו שאינו חייב בזה ,אלא אפילו כשאין לו
טירחה או הפסד כלל ג״כ אינו עובר על
המצווה לפי הצד השני של הפמ״ג ,ולכן
למרות שחסד היא מצווה לענין שאם עשאה
אמרינן בזה דמלל״נ ,מ״מ א״א לכפות בשוטים
על חליצה או על גט מדין כפיה על מצוות
חסד ,כי אין המצווה מחייבת לעשות פעולה
למען חברו וכדנתבאר [ומ״מ יש לעיין מדוע
לשחררה מעגינותה אין זה בכלל השבת גופו
שנכללת בהשבת אבדה].

תה

אמנם לכאורה לפי דברינו דלעיל דברי
המהרש״א והפמ״ג הנ״ל יהיו תלויים
במח׳ הרמב״ם והרמב״ן דלעיל ,ונמצא
שהכרעת המהרש״א והפמ״ג בזה היא
כהרמב״ן ,ולפי דברינו לכאורה תחזור הקושיא
דלעיל לפי דעת הרמב״ם והסמ״ג אמאי אין
כופים על גמ״ח [ובאמת שמדברי הרמב״ם
עצמו בפי״ד מהלכות אבל שכתב ש״כופים
ללויה כדרך שכופים לצדקה" ,משמע קצת
שאין כופים על שאר גמ״דו] ,ועי׳ מש״ב לקמן
בכופין על מיד״ס.

כופין על מידת סדום
נ״ה) והנה כבר עסקנו לעיל בנידון אם מצוות
ואהבת לרעך כמוך מחייבת עשייה
בפועל למען חברו ,אמנם כאשר אין הוא
הטורח למען חברו אלא שביכולתו לעכב טובה
לחברו (מכח בעלותו וכדו׳) וצריך הוא רק
שלא להפריע ולעכב ,בכה״ג ודאי דמידת סדום

(י) ויש להסתפק בכוונת התום׳ אי רק למנין זה דרשינן שיתחייב לעשות מעשה הטבה מה ,או שבשמה מיתה יתחייב להקדים
את חברו אף בשאר דברים ,ונשמת מיתה לא אומרים ושלך קודם (ואין להקשות מב־מ ברב בשנים ההולכים במדבר ופוסקים

כרע״ק ו״חייך קודמים• ,ושאני התם שמדובר בחיים מול חיים) ,והסברה נזה נ*ל והנה לכאורה מדוע לא נפרש •כמוך ממש
ויתחייב אדם לטרוח למען חברו ממש כמו לעצמו ויטרחו כלס עבור כלם ,וי״ל וצורת החיים הנכונה היא שכ״א עוסק בענייניו

ובצרכיו וא״א לחייבו להתעסק בצרכי חברו כמו שהוא מתעסק בצרכי עצמו ,וזה מתנגד לטבע האנושי (וכשלון הקומוניזם יוכיח),
והרנה יותר פשוט ומועיל שכ*א יתעסק בצרכיו שלו במקום שכ״א יתעסק בצרכיו של חברו[ ,ואפ״ל שזה הפשט במשנה באבות

(פ*ה) •שלי שלך ושלך שלי עם הארך ,והמפרשים בארו זאת לגני הנאה בעלמא ,אך אפ״ל שבצורה הקיצונית של הדברים יש לפרש
זאת על כל צרכי ההתעסקות בחיים באופן הדומה לקומוניזם המבטל לגמרי את משמעות הקנין של •שלי• תשלך ,ולכן נקראת

מידת אדם זה-עס הארץ] ,ולכן לא באופן זה בנתה התורה את צורת החיים אלא באופן שכ״א מתעסק בצרכיו .שלו ורק עוזר

במקום הצורך לחברו ,ומתוך כך נבנה העולם טוב יותר [וי׳ל שזהו •שלי שלי ושלך שלך־זו מידה בימנית• באופן הכללי ,ורק באופן
שאינו מוכן כלל להיטיב לזולתו אז •זו מידת סדום•] ,וזהו ש״ואהנת לרעך כמוך• אינו מתפרש מחיים כחיוב לטרוח ולהתעסק

בצרכי חברו כמו שהוא מתעסק בצרכי עצמו אלא מתפרש רק באופן של סור מרנג דהיינו שאני בעצמי לא אזיק אותו ,וכן שאס
הוא נצרה וכחיסרון שמוטל עלי לעזור לו ולמלא חסרונו (כדוגמת מצוות צדקה ,השבת אבדה פריקה וטעינה וכדו׳) ,אך אין חובה
להתעסק בצרכיו ובטובתו כי זה סותר אח צורח החיים וכנ״ל ,ודק מצוה יש לעשות לפמשוה״ד ומידה טונה אך לא חונה וכדנתנאר

נמהרש״א ונפמ״ג הנ״ל .אך כל זה בכל משך החיים אבל בשעת מיתה יתכן שבדל לתום׳ שנס בשאר דברים (ולא רק בברירת
מיתה יפה) יש לאדם לטרוח עבור חברו ,דנשעת מיתה ראוי לו להתפנות מעניניו ולפעול ולטרוח מנור ההולך למות].

תו

איכא לעכב על חברו במקום שאין לו הפסד
כלל ,וזהו כנראה הדין של "כופים על מידת
סדום" שמוזכר בגמ׳ גם בעוד כמה לשונות,
דהנה ביבמות מ״ד שנינו שכשנפלו לו כמה
יבמות ליבום אם מייבם מייבם לכשרה ואם
חולץ חולץ לפסולה ,והטעם שחולץ דוקא
לפסולה נתבאר בגמ׳ "כאו שנה רבי לא ישפוך
אדם מי בורו ואחרים צריכין להם" ,דהיינו
שכאשר אין לו הפסד כלל לא בממון ,לא
בטירחת הגוף ולא בשאר הפסד חייב הוא
לחוש לטובת אחרים ,ולכן כשהוא בין כך חולץ
לאחת א״כ מדוע שיחלוץ לכשרה ויפסלנה
לכהונה הרי באותה טירחה יכול הוא לחלוץ
לזו שפסולה בלאו הכי ,וכן זה שלא משתמש
במים ורוצה לשופכם מדוע שישפכם והרי
יכולים אחרים ליהנות מהם ,ובשלמא אם לא
היה רוצה לשופכם אז א״א היה לכפותו לתיתם
לאתרים אף שהוא לא משתמש בהם ,אבל
כשהוא רוצה לשופכם אפשר לעכב עליו ,ולכן
בכל כה״ג חייב הוא להיטיב עם חברו מדין
כפיה על מידת סדום ,ואכן מצאתי במאירי שם
שכתב שכגון זו כופין על מיד״ס ואם רוצה
לשופכן מעכבים עליו עי״ש [ויש לעיין אם גם
ר״ת דלעיל והסוברים כמותו יודו שמעכבים
עליו ,דכבר נתבאר לעיל בדעתם דס״ל דכל
דבר שאני יכול להרויח ממנו או להשכירו או
למוכרו איני חייב לתיתו בחנם ,ולכן לא כופים
אדם להשאיל דירה או כלים בע״ב אף כשהוא
לא משכירם בפועל ועי״ז הריהו בבחינת שופך
מי בורו ואחרים צריכים להם ,אמנם אפשר
לחלק ששם רק התשמיש של חצרו וכליו
הולכים לאיבוד אך עיקר הבעלות נשארה אצלו
ובכה״ג אין כופים אותו ,ורק כשהוא הולך
לשפוך את מי בורו ולהפקיר את בעלותו אז
כופים אותו על מידת סדום שלא ישפוך את מי
בורו כדי שיוכלו אחרים להנות מהם].
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ונראה דיש כאן חידוש מלבד הדין הרגיל של
כפיה על מיד״ס ,חדא במה שכופים
אותו על עשיה שלו ,ועוד חידוש שצריך
לחשוש בזה אף לחשש רתוק ,דהיינו שיש כאן
חידוש במשנה ביבמות שהגם שיש רק סיכוי
רחוק שהכשרה תינזק מחמת חליצה זו (דהיינו
רק על האופן שתרצה להינשא לכהן) מ״מ יש
לו לחוש לחשש הפסד רחוק זה ולהשתדל
שמכל מעשיו לא יצא אפילו צד רחוק של
תקלה ונזק [וכמש״כ המאירי לעיל (י״א):״כל
שאדם יכול להיזהר שלא להרבות פסול והיזק
לבריות יעשה ,דרך הערה אמרו "לא ישפוך
וכו׳"] ,אמנם כשיש לו עצמו הפסד בדבר ודאי
שחייו קודמים וכן הוא במאירי שם שאין
לכפותו ליבם את הפסולה (דהיינו את הגרושה,
כדי לעזור לה ולכהנים) דזימנין דהא חביבא
ליה והא סניא ליה עי״ש ,ופשוט שלא רק
בכה״ג שההפסד שלה ושל הכהנים רחוק אלא
גם כשיש להם הפסד ברור חייו קודמים ,ורק
כשאין לו הפסד והוי מיד״ס מחויב הוא בטובת
חברו.
נ״ו) ונראה שיסוד הדין של "כופין על מידת
סדום" הוא כפיה על מצות
"ואהבת לרעך כמוך" [אמנם לפי הדעה בתוס׳
בב״ב י״ב שכופים על מיד״ס רק מדרבנן א״כ
אין זה כפיה על מצות "ואהבת"] ,דכאשר אין
לו פטור של "חייך קודמים" ורק המידות
הרעות של סדום מעכבות בעדו מלהיטיב
לחברו אז כופין על "ואהבת לרעך כמוך",
ושוב מצאתי כן 'ב״כסף הקודשים" בחו״מ
(רל״ז-א׳) .שכתב שהכפיה על "ואהבת לרעך
כמוך" היא הכפיה על מידת סדום כשז״נ
וזל״ח ,דכשיש לו הפסד באיזה צד הן בעסקי
הנפש הן בעסקי הגוף לא שייך "ואהבת" כי
"חייך קודמים" ,דאף חיי שעה ותיקוניהם הם
בכלל "חייך" ,ובכה״ג שאין פיקו״נ אף בן

קונטרס בגדרי מצות החסזיי^ין חייך קודמים  /הרב אורי יונגרייז
פטורא מודה שחייך וצרכיך קודמים ,וזוהי
סברת ר״ת דעני המהפך בחררה אסור רק
כשאפשר להשיג זאת במקום אחר( ,ונפ״מ מי
יצטרך לטרוח להשיגו במקו״א) שאז הוי בכלל
ז״נ וזל״ח קצת עכ״ד.

שוב מצאתי בשו״ת מהרי״ל דיסקין (ר״מ)
שהסתפק אי יש לכפות על מיד״ס מדין
"ואהבת לרעך כמוך" ,וכתב דאולי מדאוריתא
עובר על "ואהבת" רק כשהוא מתכוין לצער
ובאו רבנן וחייבו וכפו על מיד״ס אף כשאינו
מתכוין לצער ,אך מדאוריתא אינו עובר זה
שלא שופך יינו להצלת הדבש כי יכול לומר
שיינו חביב לו ,ואולי כשרוצה להרויח על
חשבון הפסד חברו אסור אף מדאוריתא מדין
"ואהבת" ,ונראה דזה הביאור ברש״י התמוה
לכאורה בגיטין (נ״ג ):שכתב שהמטמא
והמדמע וכו׳ בהיזק שאינו ניכר אסור רק
מדרבנן עי״ש ,ולכאורה ודאי שאסור
מדאוריתא מדין "ואהבת" ,וי״ל שאינו עובר
מדאוריתא כיון שמדובר שאינו מתכוין לצערו,
והוי כדין דבר שאינו מתכוין בשאר איסורים
ואף בפסיק רישיה כמש״כ הב״ש בסי ה׳ ,עי״ש
במהריל״ד ,ומדבריו יש ראיה למה שבארנו
ברמב״ן ועוד שכאשר אינו מיטיב בגלל שזה
על חשבון צרכיו ותשמישיו אין זה סותר
ל״ואהפת" ,ודווקא במזיק אסור עכ״ס מדרבנן
אך בכה״ג שאינו מיטיב אף מדרבנן אינו עובר
וכדבארנו (ומש׳׳כ במרויח על חשבון חברו עי׳
מה שבארנו לעיל באורך בשיטת ר״ת).

נ״ז) והנה נחלקו הפוסקים אם הוי מיד״ס
כשיש לו צד הפסד .עי׳ בקצוה״ח
(קנ״ד-א) שכתב שבמקום חשש נזק ואפילו
מיעוטא דמיעוטא אין כופים על מיד״ס,
ובנתיבות (קנ״ד-ו) כתב שאף אם יש לו חסרון
מעות וחברו מוכן לשלמם כופים ,אך אין
לכפותו להפסיד מקרקעו אף אם הלה ישלם לו
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עי״ש ,ובפת״ש (קע״ג-ג׳) מביא שבות יעקב
שבמקום של טירחה או אי נעימות אין בסירובו
מידת סדום (ורק לפמשוה״ד יש ענין לוותר
בכה״ג) עי״ש ,אמנם במהרי״ק בשורש !7י״ב
(וכן בשורש ט׳) כתב שמכתובות ק״ג ("דאילו
משכח טחינא לריחיא" כופים) משמע שכופים
גם כשאיכא טורח וחשש הפסד עי״ש ,והנה
מש״כ המהרי״ק שיש הפסד צ״ע דשם לכאורה
מדובר רק על הצד שאין לו הפסד ממון ,אמנם
במה שכתב בהפסד של קצת טירחה יתכן די״ל
שאם הצורך של חברו הוא גדול וההפסד
בטירחה שלך קטן יתכן שעליך לטרוח למענו,
ונראה שזה תלוי במח׳ ראשונים דהנה בב״ב
(ז׳) בההוא דרצה לבנות חומה שתאפיל על ;
חלונותיו של שכנו והסכים לבנות על חשבונו
חלונות חדשים לשכנו ,וכדי שלא ינזק אף
הסכים לצורך כך לבנות את כל ביתו של שכנו
מחדש על חשבונו ,ואף לשכור לו בינתים דירה
אחרת על חשבונו ,ומ״מ מבואר בגט׳ שיכול
השכן לסרב ולעכב עליו באמרו שאינו מעונין
בכל הטירחה הזו ו״דינא קאמר ליה" עי״ש,
וכתב על זה הרמב״ם (פ״ז מהל׳ שכנים הל׳ ח׳)
"..לפיכך אם לא היה שם טורח כלל ואינו צריך
לפנות אינו יכול לעכב עליו ,וכופין אותו
שיהיה חברו סותם חלון זה שלמטה ועושה לו
חלון מלמעלה ,שזו •מידת סדום היא ,וכן כל
דבר שזה נהנה בו ואין חברו מפסיד ולא חסר
כלום כופין עליו" עכ״ל (וכ״כ הרמ״ה שם
עי״ש) ,אמנם בסמ״ג בעשין פ״ב (קס״ד-
קס״ה) לא כתב כהרמב״ם שאין "טורח כלל"
אלא כתב שכופין על מיד״ס "אם לא היה טורח
גדול" ,משמע מדבריו שאם יש טורח לא גדול
חייב הוא להסכים למרות הטירחה כדי לאפשר
את הצורך של חברו (שצריך לומר שהוא צורך
גדול ,כי אם הריוח של חברו הוא ג׳׳כ מועט לא
מסתבר לחייבו לטרוח בשביל כך) ,ואע״פ
שהסמ״ג סיים שם "כללו של דבר כל דבר שז״נ
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בו וחברו אינו מפסיד ואינו חסר כלום כופין
עליו" ,יתכן דאין זה סותר לדבריו הקודמים,
כיון שיתכן שטירחה לא גדולה אינה נחשבת
להפסד לדעת הסמ״ג ולכן בכל כה״ג נחשב זה
ש״אינו מפסיד ואינו חסר כלום" ואפשר
לכפותו על מיד״ס.

ג״ח) ויתכן דהסמ״ג לשיטתו בזה ,דבארנו
לעיל בדעתו שכל מצוות
"ואהבת לרעך כמוך" אין עניינה בלב אלא
במעשים של הטבה לחברך כמו שאתה רוצה
שייטיבו עמך (ולכן גם ס״ל לסמ״ג שאין ליטול
שכר על הטירחה שבהשבת אבדה כיון שזה מה
שציוותה אותך התורה לטרוח למען חברך,
והטירחוז אינה נכללת בפטור של "חייך
קודמים" וכדנתבאר לעיל) ,לכן ס״ל לסמ״ג
לשיטתו שמדין גמ״ח ואהבת חברו עליו גם
להטריח את עצמו כדי לאפשר לחברו לבנות
כרצונו ,וממילא מתפרשת הגמ׳ בב״ב ז׳ שדינא
קאמר ליה ויכול לעכב עליו רק בטירחה גדולה
[שאת זה אינו חייב (ואע״פ שבהשבת אבדה
מסתבר שס״ל לסמ״ג שלא יטול שכר אף על
טירחה גדולה ,מ״מ שאני השבת אבדה עליה
נאמר חיוב פרטי מסוים שהוא מתפרש לשיטת
הסמ״ג אף על טירחת הגוף ,משא״ב בההיא
דב״ב ז׳ שאין על זה ציוי וחיוב מסוים אלא
מצוה כללית של חסד ואהבת רעים ,לכן בזה
חייב הוא רק בטירחה שאינה גדולה)].
אלא שלפי״ז דעת הרמב״ם צ״ב ,כיון שבארנו
לעיל בדעתו דלא ס״ל כהרמב״ן וגם
לשיטתו צריך לטרוח לטובת חברו מדין
"ואהבת לרעך כמוך" ,א״ב אמאי ס״ל לרמב״ם
שאין לכפותו אא״ב "לא היה שם טורח כלל"
ומדוע א״א לכפותו על החסד המחויב מדין
"ואהבת" אף כשיש טורח מעט ,ולכאורה א״א
לומר שא״א לכפות על הנ״ל מדין "ואהבת" כי
מצוה שיסודה בלב א״א לכפות עליה ,כי א״כ
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מדוע כשאין הפסד כלל אפשר לכפותו על
מיד״ס ,וצ״ע.
וי״ל בדעת הרמב״ם שא״א לכפות על
"ואהבת" מדאוריתא כיון שהיא מצווה
שעיקרה בלב וכנ״ל (ואם יעשה את החסד
מבלי אהבה בלב ,י״ל דלא קיים המצות ולכן
אין לכפותו) ,והא דכשאין הפסד כלל כופין,
אין זה כפיה שכופין על מצות "ואהבת לרעך
כמוך" אלא זו תקנת חכמים שנתקנה לטובת
הציבור (ובמיוחד בענייני שכנים) שלא יוכל
אחד לעכב על חברו רק משום מידותיו הרעות,
ותיקנו זאת חז״ל רק כשלההוא אין הפסד כלל
ולא כשיש לו טירחא מועטת ,דהיינו דלמרות
שמשום מצות "ואהבת לרעך כמוך" חייב הוא
לטרוח לדעת הרמב״ם גם אם יש לו טירחה
מועטת ,מ״מ אין כופים על זה ,והכפיה על
מיד״ס לא באה כדי לכפותו לקיים את מצוותו
אלא לצורך של טובת השכנים והציבור,
משא״ב לדעת הסמ״ג שכאמור לא הזכיר כלל
במצוות "ואהבת לרעך כמוך" שום ענין של
אהבה בלב אלא רק דרכי הנהגה של אהבה,
א״ב אפשר לכפות על המצווה כמו שכופים על
שאר מצוות כי אין עיקרה בלב ,ולכן לפי
הסמ״ג אפשר לכפות על מיד״ס כשיש לו טורח
קטן.
עוד י״ל בדעת הרמב״ם שאכן הכפית על
מיד״ס היא כפיה על המ״ע דאוריתא של
"ואהבת לרעך כמוך? ומ״מ כופים רק כשאין
לו טירחה והפסד כלל למרות שמצווה איכא גם
כשיש לו קצת טורח ,וזה משום שקשה להעריך
מהי טירחה קטנה או גדולה אצל האדם ,כי יש
אנשים שאף טירחה קטנה מפריעה להם
כגדולה ,ולכן למרות דס״ל לרמב״ם שכן צריך
לטרוח טירחה עבור חברו מ״מ אין לכפות על
מידת סדום (וא״א לכפות על גמ״ד!) אלא
כשאין לו טירחה וחשש הפסד כלל.
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נ״ט) וכל מה שכתבנו בכל הנ״ל שאין חיוב
להפסיד משלו ומתשמישיו לצורך
חברו ,היינו מדינא ,אך ישראל קדושים הם
גומלי חסדים (עי׳ יבמות ע״ט) ,ולא רק לצורך
חבריהם הם גומלים חסד אלא אהבת החסד
היא אף לצורך שלמות הבנין של האישיות
שלהם עצמם ,וזוהי ההליכה בדרכיו של מקום,
מה הוא גומל חסדים אף אתה גמול חסדים,
ולא לחנם מוזכרת מידת החסד של אברהם
אבינו ע״ה דווקא בצורך שהרגיש הוא עצמו
להכניס אורחים אף שהוציא אז הקב״ה חמה
מנרתיקה ולא הסתובבו אז בחוץ עוברי דרכים
הנזקקים לחסד ,ודווקא בחסד שגמל עם
המלאכים שלא היו נצרכים לאכילה ושתיה,
כדי ללמדנו שמידת החסד אינה רק מצד
המקבל אלא מצד הנותן (וע״ע בסו״פ ב׳ מנתיב
החסד למהר״ל שבזה■ גדולה גמ״ח יותר מן
הצדקה עי״ש) ,ויתכן שזוהי תוספת המעלה
שמוסיף בן עזאי על דברי ר׳ עקיבא (בספרא
בקדושים) "ואהבת לרעך כמוך" -ר״ע אומר זה
כלל גדול בתורה ,בן עזאי אומר "זה ספר
תולדות אדם" זה כלל גדול מזה".

ויתכן שמצד זה כתב רש״י ונפסק להלכה שאין
לאדם לחשוש "תמיד" לחשש רחוק של
נזק ולטעון דחייו קודמים ,כי עי״ז הוא פורק
מעליו עול גמ״ח ואינו הולך בדרכיו של מקום
וכנ״ל ,ונראה שזהו הדיוק בלשון רש״י ש״לא
יפרוק מעליו עול גמ״ח" ,דהיינו שצריך להיות
עליו "עול גמילות חסדים" שזוהי המידה
והצורת אדם הנכונה של כלל ישראל [דז״ל
הרמב״ם בשורש ט׳ "וכן ציוונו להתנהג במידה
מהמידות כמו מה שציוונו בחמלה והרחמנות
והצדקה והחסד והוא אמרו "ואהבת לרעך
כמוך" עכ״ל ,דהיינו שהחסד זו "מידה"
שנצטוינו לנהוג בה] ,אלא שבפועל אין לנהוג

תט

כך תמיד כיון שבסדר הקדימויות שקבעה
התורה נקבע שחייו קודמים ,ולכן עליו לשקול
מעשיו ולנהוג בהנהגה זו של חייך קודמים רק
באופן שלא תבטל ממנו את מידת החסד ואת
הצורת אדם ההולכת בדרכיו של מקום שהוא
"גומל חסדים" ,דהיינו שאין זה חיוב על
המעשה הפרטי המסוים של חסד שעומד לפניו
(כדבארנו לעיל בסעיף ל״ח) ,ואין זה חיוב שלו
כלפי זה שנצרך עכשיו לחסד (משום שחייו
קודמים וכדנתבאר) ,אלא זה חיוב שלו כלפי
עצמו ובנין האישיות שלו להיות בעל מידה של
"גומל חסדים" ,וזהו מש״כ רש״י שלא יפרוק
מעליו "עול גמ״ח" ,וכדנתבאר.
ן

ולכן נראה דההנהגה הראויה למעשה היא
לרצות בליבו כל טוב עבור חברו ’
(כמש״ב הרמב״ן בביאור "ואהבת לרעך
כמוך") ,וע״י זה יוכל לשקול בצורה נכונה את
הדרך הממוצעת מתי ראוי לנהוג ב״מידת"
החסד ולגמול חסד עם חברו על אף החשש
שמא עלול להיגרם לו מכך נזק ,ומתי ינהג
בהנהגת "אפס כי לא יהיה בך אביון״-שלך
קודם לשל כל אדם" ,וזהו מש׳׳כ רש״י שלא
יפרוק מעליו "עול גמ״ח" ושלכן לא ידקדק
"תמיד" לחשוש שמא יגיע לו נזק מהחסד
שיעשה ,ונראה שכוונתו שאם נמנע מחסד
מחשש שמא יבוא לידי הפסד ושוב בא מעשה
דומה לפניו ראוי לו עתה כן לגמול חסד כדי
שלא ידקדק "תמיד" לחשוש ויפרוק מעליו
"עול גמ״ח" ,וכמובן שיש לו לשקול בכל
מעשה את גודל הצורך של חברו ואת גודל
החשש לנזק שלו ,ולפעמים ראוי׳ שאף לודאי
נזק לא יחוש כגון שנזדמן לו מקרה שיכול
להציל את חברו מהפסד מרובה כשהנזק שלו
הוא מועט ,שאף שראינו שאף בכה״ג פטור
הוא מלהשיב אבדה אם אינו בטוח שיחזירו לו

באר יצחק,

תי

את נזקו( ,יא) אמנם נראה פשוט שעל מקרים
שכאלו נאמר שראוי לו לוותר משלו על הפסדו
המועט (שו״ר שכ״כ בהדיא הראב״ד
שבשטמ״ק ב״ק קי״ז) ,וכמו שנתבאר.

עוד נראה בביאור הגט׳ ורש״י עפ״י יסוד נפלא
שמצאנו בדברי המהר״ל בענין השכר
הניתן לגומלי חסדים ,דז״ל המהר״ל בספר
נתיבות עולם (נתיב גמילות חסדים באמצע פרק
ג׳) "וביותר מיוחד המדה הזאת שמקבל הטוב
מן הש״י כאשר עושה טוב לפי שהוא מדה נגד
מדה ,ובשביל כך אמרו כל מי שעושה חסד עם
אחר אותו חסד עצמו נפרע לו מן הש״י ,וכן
אמרינן בפ׳ השוכר את הפועלים (ב״מ פ״ו
ע״ב) אמר ר׳ יהודה אמר רב כל מה שעשה
אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב״ה
לבניו בעצמו וכל מה שעשה אברהם ע״י שליח
עשה הקב״ה ע״י שליח וכו׳ ,ובמסכת מועד
קטן (כ״ח ע״ב) ג״כ תניא היה ר״א אומר טוב
ללכת אל בית אבל מלכת אל בית המשתה וגו׳
והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דספיד
יספדוניה דקביר יקברוניה דטעין יטעוניה דלווי
ילווני׳ דידיל ידלוני׳ .וכל זה מפני כי מי
שעושה חסד ראוי לתשלום גמול לגמרי כאשר
עושה חסד וטוב ראוי שיהיה ג״כ נעשה עמו
ג״כ טוב וזהו מדה נגד מדה .ומפני שראוי
לתשלום גמול יש להיות נפרע כפי הגמול
שעשה וכך יהיה נעשה עמו ובאותה מדה יהיה
נפרע לגמרי ,כי מאחר שהוא ראוי לתשלום
הטוב ולכך ראוי שיתן לו הש״י אותו טוב
בעצמו וזהו תשלומין גמורים ,ודבר זה אין
שייך במדות אחרות רק במדות של גומלי חסד.
ועוד כאשר עושה טוב לאחר הש״י משפיע לו
ג״כ הטוב והחסד ,כי כמו כאשר יש נחל קטן

לק ג

והוא מחובר אל הנהר הגדול אשר אין לו סוף,
כאשר יוצאין המים מן הנחל הקטן ומשפיעים
מים לבור שסמוך לו תכף ומיד יוצאים מים מן
הנהר הגדול וחוזר ומשפיע אל הנחל אשר
מחובר לו המים שיצאו ממנו ובאותו דרך
שיצאו ממנו המים הם באים אליו ,כך כאשר
בעל גמילות חסד אשר הוא דבק בטובו של
הש״י כאשר משפיע לאתר מטובו אז הש״י
אשר הוא טוב משפיע לו הטוב בעצמו אשר
הוא עושה ,וכל עוד אשר המים יוצאים
ומשפיעים לאחר יושפע לו ג״כ וכפי אשר
השפיע ובאותו דרך אשר השפיע משפיע לו
ג״כ .והבן הדברים האלו מאוד ותבין כי ראוי
בעל המדה הזאת לתשלום גמול יותר מהכל
עכ״ל.

ולפי״ז נמצא שהדבק במידת ההטבה והשפעת
החסד הריהו מתחבר בכך מייד אל
מהקב״ה מקור ההשפעה ומקבל את חסדו ית׳,
ואילו הנמנע מחסד כדי לשמור על ממונו לא
יתחבר אל מקור החסד ויצטרך "להסתדר" לבד
בעצמו ,וממילא יתקיים בו "כל המקיים בעצמו
כך סוף בא לידי כך" ,ולכן לעולם אין לו לפרוק
מעל עצמו "עול גמילות חסדים" ,ודוק.
המשך יבוא

מילואים א׳

"חייך קודמים" בהלואה לעשיר
וכקניה אצל עמיתך עשיר
א׳) כשו״ע בריש הל׳ הלוואה (סי׳ צ״ז סעי׳
א׳) כתב מצות עשה להלוות לעניי

(יא) אמנם יש לעיין מווע בציור כזה אין לחיינו מהדין הרניל של "ואהבת לרעך כמוך* כיון שנכה״ג לכאורה שנוא על הבריות

שאחד לא מוכן להפסיד אף פרוטה אחת כוי להציל את חברו מהפסד מאה מנה ,אמנם הפוסקים לא הזכירו חילוקים בזה ומשמע
מזה נמש״נ הנר״ז שאף בכה״ג פטור ,ואולי משוס שא״כ נחח את דבריך לשיעורים ,וצ״ע.
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ישראל ,והוא מצוה גדולה יותר מהצדקה וכו,
ואפילו עשיר שצריך להלוות מצוה להלוותו
לפי שעה וכו׳ עכ״ל ,ובסמ״ע סק״א ביאר דמ״ע
זו היא חיוב גמור כמש״ב ש״אם" זה שבפסוק
"אם כסף תלוה את עמי" הוי חיוב גמור ,ובגמ׳
בב״מ ע״א לא נתמעט אלא עכו״ם מדכתיב
"את עמי" אבל עשיר לא נתמעט מהמצוה אלא
רק שהעני קודם לו כדכתיב "את העני עמך",
וש״מ שגם בעשיר יש עכ״פ מצ״ע גמורה
להלוות לו כשצריך לפי שעה .ויש להעיר על
הסמ״ע שבגט׳ לא כתוב חילוק זה בין עכו״ם
לעשיר ,שבשניהם כתוב אותו לשון ,שעמי
קודם לנכרי ועני קודם לעשיר ,אלא שהסמ״ע
למד כנראה דמתוך שהגט׳ הקשתה "פשיטא"
רק על עמי ונכרי עמי קודם ותירצה דלא נצרכא
אלא להקדים להלוות לישראל בחנם אף אם
הנכרי מוכן לשלם ריבית ,ועל הקדמת עני
לעשיר לא שאלה הגמ׳ פשיטא ,מזה למד
הסמ״ע שבהלואה לגוי אין כלל מצוה[ ,ודלא
כשיטת הרמב״ם שיש מצוה לקחת ריבית
מהגוי ,שלפי״ז לשיטתו יש לבאר בגט׳
שהחידוש הוא שמצות הלואה לישראל קודמת
למצוות לקיחת ריבית מהגוי( ,ועוד אפ״ל
לשיטת המאירי שיש צד מצוה להלוות לגוי
בריבית מצד החסד ,שהקמ״ל שהלוואה
לישראל קודמת)] ,ולכן צ״ל דהא דאחרי
התירוץ זה לא פשיטא ,הוא משום החידוש
שצריך להלוות לישראל ולוותר על הריוח שיכל
להרויח לעצמו 'מהריבית של העכו״ם ,אבל
בהקדמת עני לעשיר לא שאלה הגט׳ כלל
פשיטא משום שגם להלוות לעשיר הוי מ״ע
גמורה ולכן צריך פסוק להקדים לו עני ,כך
נראה לכאורה בביאור הסמ״ע.
ועי׳ גם בביאור הגר״א (צ״ז סק״ב) שציין מקור
־ לשו״ע שמצווה להלוות אף לעשיר,
מהגמ׳ ב״מ ע״א הנ״ל ,ומסוכה (מ״ט ):דכתיב
התם "דגדולה גמ״ח יותר מן הצדקה ,שצדקה

תיא

לעניים ,וגמ״ח בין לעניים ובין לעשירים עי״ש,
שמשמע שמצוות הלואה היא גם לעשירים.

ב׳) ולפי״ז יוצא לכאורה שגם הלוואה לישראל
עשיר בחנם קודמת להלוואה לנכרי
בריבית ,כיון דגם הוא נכלל במ״ע זו ובקדימות
של "עמי ונכרי עמי קודם" אע״פ שהמלוה
מפסיד בכך את מניעת הריוח של הריבית .וכל
זה לכאורה צ״ע דהרי קי״ל דחייך קודמים,
ובהשבת אבדה נאמר "אפס כי לא יהיה בך
אביון" ונפטר מלהשיב אבדת חברו אפילו אם
היא מרובה אם זה כרוך בהפסד אפילו מעט
משלו ,וא״כ מדוע שיתחייב כאן בהלוואה
לחברו בחנם ולהפסיד את הריבית מהעכו״ם,
והיה אפ״ל עפ״י שיטת הרמב״ם הנ״ל
שבהלוואה לעכו״ם בריבית מקיים מצוה,
ולפי״ז י״ל דהכוונה רק למי שלא חש על ריוח
מעותיו וכוונתו רק לקיים מצוה ,בהא אמרינן
ליה שהמצוה להלוות לישראל קודמת למצוות
לקיחת ריבית מעכו״ם ,אך למי שחש על הפסד
מעותיו אה״נ דאמרינן ליה דחייך קודמים,
אמנם זה דוחק ,ומסתימת הרמב״ם (פ״ה מהל׳
מלוה הל׳ ז׳) לא משמע כך.
ג׳) והיה נראה לתרץ אחרת דשאני הלוואה
דהוי רק מניעת ריוח ,ואע״פ
שבאבדה א״צ להפסיד את עבודתו לפרנסתו
דהוי ג״כ רק מניעת ריוח ,מ״מ י״ל דפרנסה
שאני דנחשב זה כהפסד ,וגם בהלוואה גופא
מותר להקדים להלוות לעכו״ם בריבית למי
שפרנסתו בכך ,ורק כשאין פרנסתו בכך והוי רק
מניעת ריוח צריך להפסיד [אמנם ■ עי׳ במה
שהוכחתי בקונטרס מסוגיית נכסי עכו״ם
הריהם כמדבר (ב״ב נ״ד) דגם בריוח מזדמן
אומרים דשלו קודם לחברו] ,וראיתי באהבת
חסד ח״א פ״ה סעיפים ב׳-ג׳ שפסק כך בהדיא,
שגם אם הישראל הלוה הוא עשיר אם הוא
צריך להלוואה לפרנסתו ,ולא כדי להלוות
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בעצמו לגוי ,חייב המלוה להלוות לו ולא
לעכו״ם בריבית אא״כ עיקר פרנסתו של המלוה
היא מהלוואה עי״ש .ובסעיף ה׳ הביא מח׳
הפוסקים ,דלדעת המגילת אסתר (שורש ו׳)
והפנ״י (ב״מ ע״א) אפילו ריוח מרובה של
ריבית מעכו״ם צריך להפסיד ולהלוות לישראל
בחנם ,ולדעת השער המשפט (צ״ז-א׳) רק
בריוח מועט של ריבית עליו להקדים להלוות
לישראל עי״ש.

ד׳) ושורש מחלוקתם תלוי בזה ,דהנה מצאנו
בעוד מקום שכאשר נאמר דין
להקדים זה אפילו כשיש בכך הפסד ,והוא בע״ז
(כ׳ ).ובפסחים (כ״א) שנחלקו ר״מ ור״י בבאור
הפסוק "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או
מכור לנכרי" ,דלר׳ מאיר אחד גר ואחד עכו״ם
בין בנתינה ובין במכירה ,ולר׳ יהודה דברים
ככתבם ,לגר בנתינה ולעכו״ם במכירה ולא
בנתינה ,דאסור לתת להם מתנת חינם ולמד זאת
מ״או" ,ולר״מ "או" בא ללמדנו דאע״פ דהכל
מותר מ״מ מצוה להקדים נתינה לגר למכירה
לעכו״ם ,ור׳ יהודה ס״ל דכיון דגר אתה מצווה
להחיותו ועכו״ם אין אתה מצווה להחיותו א״כ
להקדים לא צריך קרא עי״ש ,הרי דכל מה
שנחלקו הוא רק אם צריך פסוק לכך או דידעינן
כן מסברא ,אך מ״מ לכו״ע צריך ליתן את
הנבלה במתנה לג״ת אע״פ שיכול למוכרה
לעכו״ם ולקבל עבורה דמים ,וגם זה לכאורה
צ״ע דאטו חייב הוא להפסיד משלו ולחלק
מתנות לג״ת ,והתקשה בזה התוס׳ וכתב
שבודאי שבשאר חפצים אינו חייב ,ורק בנבלה
דשויא לישראל מעט (כיון שאין עליה ביקוש
גדול) ציותה תורה ליתנה לג״ת במתנה ןכ״כ
התום׳ בחולין (קי״ד ,):ובתום׳ בע״ז (כ׳).
הוסיף שלישראל היא שווה מעט ,ולג״ת היא
שווה הרבה עי״ש] .ולמד מזה המגילת אסתר
שנוכל ללמוד שכמו שכאן יפסיד מעט ה״ה
בהלוואה חייב להפסיד מעט ,וא״כ אמאי צריך

באר יצ
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חלק ג

קרא להקדים ישראל בחינם לעכו״ם בריבית,
וע״כ ללמדנו שבהלוואה צריך להפסיד אפילו
הרבה עי״ש ,ובשער משפט (צ״ז-א׳) כתב שלא
יתכן שצריך להפסיד הרבה אלא רק מעט שהרי
בהשבת אבדה חזינן דשלך קודם ,ואע״פ
שבאבדה א״צ להפסיד אפילו מעט ,זה משום
דאף אם יחזירו לו את כל הפסדו מ׳׳מ קיים
מצוה בהשבת האבדה ששוה יותר מהפסדו,
משא״כ בהלוואה אם יחוש אף להפסד מועט
תתבטל מצות ההלואה לגמרי ,ולכן עליו
להפסיד מעט (ואכן בגוונא דשוה האבדה לכל
הפסדו ,חידש השעה״מ שצריך להפסיד מעט
משלו גם באבדה ,ותי׳ בכך את קו׳ התום׳)
עי״ש .ויש לבאר בדעת השע״ם שאת המגילת
אסתר (שחייב אף בהפסד מרובה) א״א לתרץ
כנ״ל ,כיון שגם אם נתיר לו בהפסד גדול
להלוות לנכרי לא תתבטל מצות הלואה לגמרי
כי יוכל לקיימה בהפסד קטן.

"קנה מיד עמיתך"
ה׳) ובשו״ת הרמ״א סי׳ י׳ כתב כמה טעמים
לחייב את הקונים של ספרי
הרמב״ם לקנות מהוצאת המהר״ם פאדווה ולא
מהוצאת גוי שהדפיס גם הוא את הרמב״ם
ומכר במחיר קצת יותר זול ,וכתב שם הרמ״א
ביסוד השלישי שכיון שכתוב בפר׳ בהר "וכי
תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך",
ודרשו על זה חז״ל דכשאתה מוכר או קונה
תקנה מיד עמיתך ,והרי לאקדומי לא צריך קרא
כמבואר בסוגיא בע״ז (כ׳) ,וע״כ שגלי קרא
לקנות אצל עמיתך אף אם אצל הגוי זול קצת
יותר עי״ש ,וכן הביא באהבת חסד להלכה
(פ״ה סעיפים ו׳,ז׳).
ו׳) ומכואר מכל זה שבכל הקד^ויות הנ״ל
(נבלה ,הלואה וקניה) אמרה
תורה שעמיתך קודם אפילו במקום הפסד שלך
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(והדיון הוא רק אם מדובר בהפסד מועט או
מרובה) ,דבנבלה ובקניה הרי לא מדובר רק על
מניעת ריוח אלא אף על הפסד מכיסו ,וכל זה
לכאורה צ״ע מהכלל של "חייך קודמים" ,ואף
שבהלואה תי׳ השער המשפט ראם יחוש
למניעת ריוח הריבית לעולם לא ילוה לישראל
ותתבטל המצוה לגמרי ,מ״מ בקניה אצל
עמיתך נראה דא״א לתרץ כך ,שהרי יוכל לקיים
דין הקדמת קניה אצל עמיתך במקרה שהמחיר
ביניהם שוה ,ואף שכאשר היהודי מעלה את
המחיר מעל השער כתב בנתיב החסד שאכן
אינו חיב לקנות אצלו ,מ״מ גם כשאינו מעלה
את המחיר מעל לשער ידוע קשה לכאורה מדוע
חייבתו תורה להפסיד משלו כדי לקנות אצל
חברו והרי "חייך קודמים" ,ובפרט כשהמוכר
הנ״ל עשיר והקונה אינו עשיר מדוע חייב
לקנות אצלו ביוקר כשיכול לקנות אצל הנכרי
בזול ,וכן מדוע יצטרך להלוות לעשיר הנ״ל
ולא לעכו״ם בריבית ,ראך אם נאמר שרצון
התורה לעשות חסד גם לעשירים וכמש״ב בגט׳
בסוכה מ״ט ,מ״מ הא ניחא כשהמעות בטלות
אצלו ,אבל אם יכול להרויח מהן בריבית
דעכו״ם מדוע שתחייב אותו תורה להעשיר את
העשיר טפי כנגד הכלל של "חייך קודמים"
וצ״ע.

ישוב עפ״י הרמב״ם שרק בגדרי
צדקה צריך להפסיד משלו
ז׳) ונלענ״ד שלרמב״ם יש בזה שיטה אחרת,
דנראה דלא בכדי הדגיש הרמב״ם
כמה וכמה פעמים שמצוות הלוואה היא דוקא
לעני[ -ומה שהזכיר השו״ע (צ״ז-א׳) שמצוה
להלוות אף לעשיר הוא עפ״י הטור ולא עפ״י
הרמב״ם] ,דז״ל הרמב״ם בריש הל׳ מלוה
"מצות עשה להלוות לעניי ישראל וכו׳ ,ומצוה
זו גדולה מן הצדקה על העני השואל ,שזה כבר
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נצרך לשאול וזה עדיין לא הגיעה למידה זו,
והתורה הקפידה על מי שימנע מלהלוות לעני
וכו׳ ,כל הנוגש את העני והוא יודע שאין לו מה
יחזיר לו עובר בלא תעשה שנאמר לא תהיה לו
כנושה וכו׳ עכ״ל .גם במנין המצוות שבריש
הל׳ הלואה הגדיר הרמב״ם את המצוה
"להלוות לעני ומך" ,ומבואר זה יותר
בספהמ״צ (עשין קצ״ז) "שציוונו להלוות לעני,
להרחיב לו ולהקל עניינו ,ומצוה זו היא היותר
חזקה ויותר מחויבת מכל מצוות צדקה וכו׳
עכ״ל[ .גם בחינוך (ס״ו) הגדיר את המצוה
"הלואה לעני" וביאר כהרמב״ם עי״ש].

I
ח׳) ונראה בביאור דעת הרמב״ם שאכן אין
כלל חיוב להלוות לעשיר ,ואע״פ
שאם יעשה כן הרי זה בכלל גמילות חסדים,
מ״מ לא חייבה אותו התורה לעשות כך משום
שהצורך שלו קודם (ואפילו אם רצונו רק
להתעשר) ,דחייך קודמים ,וחייבה התורה
להלוות רק לעני כיון שההלואה לעני הריהי
בכלל חיובי הצדקה שנתחייבנו לעני ,ובצדקה
הרי נתחיבנו לתת לעני אע״פ שהכסף לא יחזור
אלינו ,כלומר שבצדקה לא שייך הכלל של חייך
קודמים ,ולכן גם בהלוואה לעני חייבה אותנו
התורה ואף אם נפסיד בכך את הריוח שיכולנו
להרויח בריבית מגוי כיון שבצדקה לא שייך
כאמור חייך קודמים.
ומתבארת שיטת הרמב״ם בזה לא רק מדבריו
בהל׳ הלוואה אלא גם מדבריו
בהל׳ צדקה ,דבפרק י׳ מהל׳ צדקה מונה
הרמב״ם והולך "שמונה מעלות בצדקה זו
למעלה מזו ,מעלה גדולה שאין למעלה ממנה
זה המחזיק בידי ישראל שמך ונותן לו מתנה או
הלוואה ,או עושה עמו שותפות או ממציא לו
מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך
לבריות ולא ישאל ,ועל זה נאמר והחזקת בו
וכו׳ עכ״ל ,הרי מבואר בזה שהלוואה לעני

תיד
[עליה כתב הרמב״ם בריש הל׳ הלוואה שזוהי
מצוות הלוואה ושהיא גדולה מן הצדקה],
הריהי בכלל מעלות הצדקה ,וביותר שהיא
המעלה הראשונה בצדקה כיון שהיא צדקה
בדרך כבוד ,ומבוארים לפי״ז דברינו בשיטת
הרמב״ם שבכה״ג לא שייך חייך קודמים[ .גם
ברבנו בחיי כתב כהרמב״ם שמונה מעלות
בצדקה וכו׳ ,אבל בסמ״ג (עשין קס״ב) לא מנה
אלא שבע מעלות בצדקה ולא מנה הלוואה
לעני ביניהן ,וכנראה דס״ל דמצוות הלוואה
לחודא קאי ואינה בכלל הצדקה ,אמנם מ״מ
משמע שסובר הסמ״ג שמצות הלואה היא
דווקא לעני כמש״ב בעשין צ״ג "אם כסף תלוה
וכו׳ הא למדת שמ״ע להלוות לעניי ישראל,
ואמרו חכמים (סנהדרין ע״ו) כל המלוה סלע
לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא
וה׳ יענה וכו׳ עי״ש( ,ומשמע מהסמ״ג שגם
בשעת הדחק המצות עשה להלוות היא רק לעני
ולא לעשיר)] .ועי׳ גם ברמב״ם במו״נ
(ח״ג-לט) שכתב "וכן כל המצוות אשר ספרנום
בהל׳ מלוה ולוה ,תסתכל בהם אחת אחת,
תמצאם כלם חמלה על האביונים ורחמנות
וחנינה עליהם" ,הרי גם כאן מפורש ברמב״ם
שמצוות הלוואה היא מדין רחמנות על
האביונים ,ולא ממידת חסד כללית שכוללת אף
את העשירים.

ט׳) ויש לבאר בזה גם הא דלא הזכיר הרמב״ם
בהל׳ הלוואה את סדר הקדימויות
שנזכרו בב״מ (ע״א ).אלא הזכירם רק בהל׳
צדקה (פ״ז הל׳ י״ג) [והכס״מ שם בהל׳ צדקה
ציין שהמקור הוא בגם׳ בב״מ ע״א ,אמנם
הרדב״ז והגר״א ציינו שכך מבואר בספרי
(ראה) עי״ש ,ועכ״ם לכו״ע צ״ל שהרמב״ם
סמך על מש״כ בהל׳ צדקה] .וכנראה
שהרמב״ם דקדק כך מלשון הדרשה בגט׳ בב״מ
"ענייך ועניי עירך ענייך קודמין ,עניי עירך
ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמין" ,ולכאורה
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אם מ״ע דהלוואה כוללת גם עשירים מדוע
דרשו חז״ל (ונרמז בתורה) שענייך קודמים
לעניי עירך ,ועניי עירך קודמים לעניי עיר
אתרת ,והרי לכאורה גם העשירים בכלל,
והול״ל דלווי עירך קודמים ללווי עיר אחרת
(דהיינו באופן שכולל את כל הלווים ולא רק
את העשירים) ,ונראה דמזה למד הרמב״ם
שהקדימויות הנ״ל הן דין בהל׳ צדקה ,וזה
עפ״י שיטתו כדבארנו שחיוב ההלוואה הוא רק
לעני והוא מעלה ממעלות הצדקה וכדנתבאר.
י׳) ומצאתי שגם ב״דרך אמונה" (פ״י ס״ק
כ״ט) כתב שאע״פ שהלואה היא
מ״ע בפנ״ע מ״מ הריהי בכלל מצוות צדקה,
והוכיח כך מכתובות (ס״ח ).דשם דרשה הגט׳
"כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד
עכו״ם ,כתיב הכא "השמר לך פן יהיה דבר עם
לבבך בליעל" ,וכתיב התם "יצאו אנשים בני
בליעל" עי״ש ,והרי פסוק זה קאי על הלוואה
ואיך לומדת הגט׳ מזה על צדקה ,וע״כ
שהלוואה לעני הריהי בכלל הצדקה עי״ש,
ומשמע כדברינו.

גם סוגיית לגר כנתינה עוסקת כג״ת
עני
י״א) ונראה דגם את הסוגיא של "לגר בנתינה"
יבאר הרמב״ם על דרך זו ,דהרי
בסוגיא משמע שלכו״ע צריך להקדים נתינה
לגר למכירה לנכרי ,ולא נחלקו אלא אם צריך
פסוק לזה כדסובר ר״מ ,או שא׳׳צ פסוק לזה
משום דסברה הוא "כיון דגר אתה מצווה
להחיותו ונכרי אי אתה מצווה להחיותו"
כדאמר רבי יהודא ,ולפי״ז תמוהה לכאורה
השמטת הרמב״ם לדין זה של הקדמה כנ״ל,
אמנם לדברינו י״ל שהרמב״ם הוקשה לו
דמהיכי תיתי יתחייב לחלק מתנות לג״ת,
וכנראה דלא ניחא ליה בתי׳ תוס׳ שדווקא
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בנבלה דהוי הפסד מועט לו וריוח מרובה לג״ת
חייב ,דגם על זה קשה דמ״מ חייך קודמים
ואמאי יצטרך לתת מתנה מכספו ולא למכור,
ולכן פי׳ הרמב״ם שאין כאן דין מחודש לחלק
מתנה לג״ת ,אלא שמדובר כאן בג״ת עני שבין
כך נכלל במצוות צדקה לפרנסו ,כמש״כ בפסוק
(ויקרא -כ״ה-ל״ה) "והחזקת בו גר ותושב וחי
עמך" שהביאו הרמב״ם בריש פ״ז ממתנו״ע
[אלא שלדעת הרמב״ן בהוספות לספהמ״צ
(ט״ז) הוי זה מ״ע נפרדת ,ולדעת הרמב״ם נכלל
זה במצוות צדקה (אע״פ שיש הבדל בין צדקה
לישראל ולג״ת כמש״כ המנ״ח שם והגרי״ז
בפר׳ ראה)] ,ולכן לא הוצרך הרמב״ם להביא
זאת בתור דין הקדמה.
י״ב) וז״ל הרמב״ם בפ״ג מהל׳ זכיה הל׳ י״א
"אסור לישראל ליתן מתנת חינם
לגוי ,אבל נותן הוא לג״ת שנאמר "לגד אשר
בשעריך תתנה ואכלה ,או מכור לנכרי"-
במכירה ולא בנתינה ,אבל לג״ת בין במכירה
בין בנתינה מפני שאתה מצווה להחיותו
שנאמר "גר ותושב וחי עמך" ,כלומר לא יהיה
זה העני פחות מג״ת שהוא חי עמך" עכ״ל .הרי
להדיא ברמב״ם שנתינת הנבלה לג״ת היא חלק
מהמצוה הכללית של "גר ותושב וחי עמך"
שמצווים להחיותו ,וזוהי הרי המצווה שמנה
הרמב״ם בריש פ״ז ממתנו״ע כמצוות צדקה,
וע״כ למד הרמב״ם שלא נאמר בנבלה דין
מחודש לתיתה במתנה לג״ת ,אלא הרי״ז חלק
ממצוות צדקה שמחויבת לג״ת עני ,ובאמת אין
כל חיוב לתת נבלה לג״ת אלא יכול לפרנסו
בדבר אחר ,אלא נראה שסברה היא לתת לו
דווקא נבלה ,משום שבזה יש לישראל הפסד
מועט ולג״ת ריוח מרובה כמש״ב התוס׳ בע״ז
(כ׳.).

י״ג) ויתכן שבזה נחלקו ר״מ ור״י ,דלר״מ
אחרי שאתה מצווה להחיותו ויש

תטו

לך נבלה ששוה אצלך מעט ואצלו הרבה,
ציותה אותך התורה שבכל פעם שתזדמן לך
נבלה תתן את הנבלה לג״ת ולא סמכה שתתן לו
זאת כחלק מחיובך הכללי להחיותו בצדקה,
ולר׳ יהודה לא הוצרכה התורה לצוות אותו
במסוים לתת את הנבלה לג״ת ,כיון שסמכה
התורה שבד״ב הוא מעצמו יתן את הנבלה
לג״ת "כיון דגר אתה מצווה להחיותו" (כלשון
ר׳ יהודה) ובנבלה הרי בהפסד מועט שלך אתה
נותן לו מתנה מרובה ,א״כ ודאי שהישראל
יעדיף לתת את הנבלה לג״ת ולקיים בה מצות
"גר ותושב וחי עמך" ולא למוכרה לנכרי שאין
זה מצוה המוטלת עליו ,וכיון שהרמב״ם פסק
כר׳ יהודה לכן לא הביא להלכה חיוב לתת את
הנבלה לג״ת וכדנתבאר! .ומצאתי שבשפ״־א
בפסחים כ״א כתב כמקצת מדברינו עי״ש].
י״ד) ובאמת שמפשטות הגמ׳ משמע שמדובר
בג״ת עני ורק לכן א״צ קרא
שמצוה לתת לו את הנבלה ,שזהו דאמר ר׳
יהודה "כיון דגר אתה מצווה להחיותו",
והמצוה להחיות גר היא רק בג״ת עני .ומי
שיחלוק ויסבור שמדובר בג״ת עשיר ג״כ,
יצטרך כנראה ללמוד שהביאור בגם׳ הוא כיון
שג״ת עני צריך להחיותו ונכרי עני איננו
מצווים לתת לו צדקה ולהחיותו ,לכן מסתבר
להקדים אף מתנה לג״ת עשיר על פני מכירה
לנכרי ,ואת כל זה לומד ר׳ יהודה מסברה בלי
פסוק .אמנם לכאורה זה דחוק ,דבצדקה לעני
אנו מצווים על ג״ת ולא על נכרי ,אבל מהיכי
תיתי דנצטרך לתת משום כך מתנה לג״ת עשיר
ולהפסיד מכספנו מסברה בעלמא וצ״ע .ולכן
נראה מכל זה דמפשטות הסוגיא משמע
שמדובר רק בג״ת עני (שעליו בין כך מצווים
בצדקה) ,ומצאתי באחרונים שגם הם פי׳
שמדובר בג״ת עני (אמנם לא העירו שכך מוכח
מהרמב״ם כדבארתי) ,דהנה עי׳ בתוס׳ בע״ז
(כ׳) סוד״ה "ר׳ יהודה" שהקשה על ר״מ המתיר

תטז

נתינה אף לנכרי וכי לית ליה ההיא דהעכו״ם
לא מעלין (מהבור להחיותם) ולא מורידין ,ותי׳
תום׳ דקרא מיירי שאינו מחייהו בנתינת הנבלה
כי אף אם לא יתן לו לא ימות עי״ש ,וכתב
ה״תורת חיים" שם שגם בג״ת מדובר במצב
דומה של עוני ,ולא מדובר בג״ת עשיר דלא
עדיף ג״ת מישראל עשיר שאין מצווין לתת לו,
ונראה דלהכי כתיב גביה לגר אשר בשעריך
תתנה "ואכלה" לאשמועינן דלאו עשיר הוא
אלא צריך לנבלה "לאוכלה" עי״ש.

ט״ו) ונראה רכך משמע גם בתוס׳ שם (ד״ה
ור״מ) שהקשה וכי כל חפץ שיש
לאדם למכור צריך לתיתו לג״ת ,ותי׳ דווקא
נבלה שהפסדו מועט ושכר הגוי מרובה עי״ש,
ונראה ראם ס״ל לתוס׳ שמדובר אף בג״ת
עשיר ,א״כ לכאורה ברור דהוי גזה״ב מיוחדת
דווקא בנבלה לתיתה לג״ת ולא בשאר חפצים,
ומה הקושיא של חוס׳ ,ונראה דגם תוס׳ הבין
שמדובר דווקא בג״ת עני שמצווים אנו לפרנסו,
ולכן היתה לו הו״א שאין זה רק בנבלה אלא
בכל חפץ שמוכר ,דמאי שנא נבלה משאר
חפצים ,וחי׳ תוס׳ דשאני נבלה בא״י שההפסד
של ישראל מועט והריוח לג״ת מרובה.
גם לשפ״א דלעיל היה פשוט שמדובר בג״ת
עני (כדהקשה שם שלמצות צדקה יש
שיעור) ,וגם בפנ״י בפסחים (כ״א) כתב
שמדובר רק בג״ת עני ,דהקשה איך לומד ר׳
יהודה מ״או" שאסור למכור לגר ,והא יתכן
שהפסוק מלמד רק שאסור לתת לגוי ,ותי׳ שאין
הכי נמי ,והא דנותנים לגר בחנם הוא מסברא
כיון שבין כך צריך לפרנס את הג״ת העני,
ולעולם היכא דליכא ג״ת עני מודה ר׳ יהודה
לר״מ שמותר למוכרה כיון שאין מחויב
לפרנסו ,וכתב דכך נראה לו אילולא פירש״י

באר יצח

לק ג

ותום׳ ,ואולי מקום הניחו לו מן השמים עי״ש,
ולדברינו זוהי שיטת הרמב״ם [ובדומה כתב
הפנ״י בב״מ (ע״א ).לגבי הלוואה שמדובר
דווקא לעני שמצווים אנו לתת לו צדקה עי״ש].

שיטת רבנו פרץ
ט״ז) ועי׳ בקה״י (ע״ז סי׳ י׳) שהק׳ על הפנ״י
דהחילוק בין עני ועשיר מאן דכר
שמיה (ולדברינו מתורץ דדין הנתינה לגר
למרות ש״חייך קודמים" הוא רק משום שאנו
מצווים להחיות גר עני ורק מדין צדקה וכנ״ל),
ובקה״י הביא את פי׳ רבנו פרץ על פסחים
הנדמ״ח שפי׳ פי׳ חדש ,שאין הכוונה שצריך
להקדים נתינה לגר למכירה לנכרי ,אלא שצריך
להקדים את ה״נתינה" (שנאמרה בתורה בגר,
אך כוללת היא גם מכירה לגר לדעת ר״מ)
ל״מכירה" (שנאמרה בתורה בנכרי ,וכוללת
היא גם נתינה לנכרי לדעת ר״מ שסובר שאחד
גר ואחד נכרי בין בנתינה ובין במכירה) ,דהיינו
שיש להעדיף את הג״ת על פני הנכרי דווקא
כששניהם שוים ,כגון שגם הג״ת וגם הנכרי
רוצים במכירה או שניהם רוצים במתנה ,אך אם
רוצה הג״ת בנתינה והנכרי מוכן לשלם עבור
הנבלה לא נאמר להקדים נתינה לגר למכירה
לנכרי עי״ש.
ונמצא שגם לפירושו של ר״פ (כמו ליתר
המפרשים שהבאתי לעיל) ,לא מצאנו
בסוגיא זו של נתינת נבלה לגר שום מקור לכך
שצריך אדם להפסיד משלו כדי לגמול חסד עם
חברו (אא״כ מדיני צדקה כנ״ל) ,משום
דאדרבא "חייך קודמים" ,ורק כשאין לנותן
הפסד כספי נאמרו סדרי קדימויות למי לתת
קודם.
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האם צריך להפסיד בקניה אצל יהודי
עשיר
י״ז) ועפי״ז נראה לבאר גם את מה שמצינו
שצריך להפסיד משלו בקדימות
שבקניה אצל עמיתך ,שהרי ברמב״ם הנ״ל (פ״י
מהל׳ מתנו״ע) מנה במעלה הראשונה של
הצדקה "נותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו
שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו
עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאל ,ועל זה
נאמר "והחזקת בו" עכ״ל ,ולפי״ז י״ל שגם
הדין של קניה אצל עמיתך הוא דין מהל׳ צדקה
לעזור לפרנסת היהודי המוכר כדי שיתפרנס
בכבוד ולא יצטרך לבריות ,ולכן צריך לקנות
אצלו ולא אצל עכו״ם אף אם המחיר גבוה
במקצת כיון שבהל׳ צדקה אכן צריך הוא
להוציא משלו למען פרנסת חברו.
י״ח) אך לפי״ז תצא נפ״מ גדולה ,שכל זה
כשמוכר היהודי לצורך פרנסתו
(דהיינו הוצאותיו הנצרכות) ,אך במקרה
שפרנסת היהודי מצויה לו בשפע ,וכגון שיש לו
חנות מרכזית שמצויים בה קונים לרוב ,וקניה
אצלו רק תוסיף לו עושר ורווחה ,נראה לכאורה
שאין כל חיוב לקנות דוקא אצלו ולא אצל
עכו״ם המוכר בזול יותר ,משום שבכל כה״ג
חוזרת הטענה של חייך קודמים וכדלעיל ,כיון
שרק את הנצרך לעיקר הפרנסה אפשר לכלול
במעלה הנ״ל של צדקה (להמציא לו מלאכה
וכדו׳) שבה צריך לתת משלו .ואמנם מסתבר
כדברינו ,שהרי לא מצאנו סוגיא מפורשת בגמ׳
להפסיד מעט בקניה אצל עמיתך ,אלא
שבשו״ת הרמ״א למד זאת מנבלה לגר ,אך כיון
שנתבאר בדברינו שאין כל מקור שם להפסיד
בנתינה לגר אלא אם נכנס זה לגדר של צדקה,
לכן גם בקניה אצל עמיתך הנלמד משם אין כל
מקור שיצטרך להפסיד משלו אא״כ נכלל זה
בגדר כלשהוא של צדקה כגון שנצרך זה

תיז

לפרנסתו כדנתבאר ,אך בלי זה אינו צריך
להקדים לקנות אצל יהודי אא״כ המחיר שוה
אך לא כשיש לו בכך הפסד ,דחייך קודמים,
ובאמת שגם בשו״ת הרמ״א (י׳) שהוא המקור
לחיוב להפסיד מעט משלו בקניה אצל עמיתך,
הרי מדובר שהמהר״ם פאדווא הוציא הוצאות
רבות על הדפסת הרמב״ם ,ואם לא יקנו ממנו
את הספרים יהיה עליו משא כבד כדרמז שם
הרמ״א בתשובתו ,ולכן בודאי שבכה״ג נכנס
זה לגדר של "והחזקת בו" שהיא המעלה
העליונה בצדקה כדלעיל ,וחייב אף להפסיד
לזה מעט משלו דלא שייך בזה "חייך קודמים"
[ויתכן שהרמ״א לא כתב זאת בהדיא ממש !
משום כבודו של המהר״ם פאדווא] ,ולפי״ז אין י
כל מקור ברמ״א לחייב להפסיד עבור קניה :
אצל עמיתך כאשר אין זה נצרך לעיקר פרנסתו
דאז הוי בגדרי צדקה [אמנם מצאתי מקור נוסף
לחיוב להפסיד מעט משלו בקניה אצל עמיתך,
והוא בתשב״ץ (ח״ג-קנ״א) שכתב ש״קרוב
הדבר" שצריך להפסיד מעט כיון שלאקדומי
א״צ קרא עי״ש ,מ״מ נראה שגם הוא כ״כ רק
כשנצרך הדבר לעיקר הפרנסה (כדמשמע קצת
בשאלה שם) ,והביאור כנ״ל כיון שגם בנבלה
מדובר בעני כדנתבאר].

י״ט) עוד נראה כדברינו ,משום שדין זה
(שצריך להפסיד כדי לקנות אצל
עמיתך) ,לכאורה סותר מש״כ מפורש בפוסקים
בחו״מ (קע״ה-מ׳,מ״א) שאסור למכור ביתו
לגוי דעי״ז יגרם אולי נזק לשכנו מהגוי ,אך כל
זה כשהוא מוצא למכור ליהודי באותו מחיר אך
א״צ להפסיד ולמוכרו ליהודי במחיר נמוך יותר
ובאהב״ת (ח״א-פ״ה-נתה״ח-י״ב)
עי״ש,
הקשה זאת על עצמו (דמשמע שם שא״צ
להפסיד אפילו מעט) ותי׳ דהכוונה שם רק
שאין עליו חיוב להפסיד ,אבל מצוה יש עי״ש,
ולכאורה זה דוחק גדול שהטושו״ע וכל
הפוסקים יסתמו שא׳׳צ כאשר מוטלת עליו
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מצוה להפסיד ,וע״ב צ״ל שאין זו מצוה
המוטלת עליו אלא רק הנהגה טובה ומצוה
בעלמא כמש״ב האהב״וז ולא מצוה גמורה,
ולפי״ז אכן מדוקדק לשונו של האהב״ח שכתב
בפרק ה׳ סעיף ו׳ ש״הצריכה" התורה לקנות
אצל עמיתך ,ובסעיף ז׳ כתב שאף אם הכנעני
מוזיל במעט מוטב שיקנה אצל ישראל ,ונראה
שכוונתו בזה שבמחיר שווה הרי״ז חיוב לקנות
אצל ישראל ,אך כשיש לו הפסד זה רק "מוטב"
בתור הנהגה טובה וכנ״ל ,ונראה שבכל כה״ג
ודאי שצריך לשקול מבחינה יחסית את מצב
פרנסתו של הקונה לעומת מצבו של המוכר
מבחינת גדרי חייך קודמים וכדלקמן לגבי
הלוואה .אמנם נראה דלומר זאת בדעת האהבת
חסד זה דוחק ,רכל כה״ג נראה דהיה לו לאהבת
חסד לפרש בהדיא ,וביותר מזה ממש״ב בח״ב
פכ״א קשה ללמוד מלשונו (שה״ישראל קודם",
ואפילו אם יש נפ״מ קצת בדמים ג״כ "הישראל
עדיף") דאין זו אלא רק הנהגה טובה ,דמשמע
בלשונו רזו מצוה גמורה ,וגם ב״דרך אמונה"
שהביאו להלכה (פ״י ס״ק ל״א) כתב בהדיא
שמצוה לשכור ישראל ואפילו עשיר לפני
ששוכר גוי אף אם יש נפ״מ בדמים ,והשתמש
בלשון "מצוה" כדרך שהשתמש בלשון
"מצוה" לגבי עני שיש בו "מצוה" עי״ש,
ולכאורה חילוק גדול יש בין "מצוה" מחויבת
זו ,לבין הנהגה טובה שלכאורה רק היא
מחויבת לדברינו לגבי עשיר וצ״ע.

גדרי "שלך קודם" כשהלוה עשיר
וכשאין יד המלוה משגת
כ׳) והנה באהב״ח בהל׳ הלואה (פ״ה הל׳
ב׳-ג׳) כתב שצריך להקדים להלוות
לישראל בחנם לפני הלואה לגוי בריבית ,ואין
חילוק בין אם הישראל הלוה הוא עני או עשיר
הואיל והוא צריך לפרנסתו ,ואם הישראל הלוה

באר יצ

רוצה ג״ב להלוותם לגוי חיי הישראל המלוה
קודמים וא״צ להלוות לו ,ואם עיקר פרנסת
המלוה הוא ע״י הלוואות בריבית לגויים אז
בכל אופן חיי המלוה קודמים עי״ש ,ומקור
דבריו הוא בספר "האגודה" כפי שציין ,אלא
שה״אגודה" לא כתב כהאהב״ח שמדובר אף
בעשיר ,וגם סגנון דבריו שונה ,ונראה דעי״ז
משתנה המשמעות לענין מה שכתבנו,
דמהאהב״ח משמע שבא ללמד על גודל החיוב
להקדים את ישראל שהוא בכל אופן ואף
לעשיר ,ופטור רק במקרה שהלוה רוצה ג״כ
להלוות או שלא ישתמש בגוף המעות לצורך
פרנסתו אלא לטיול וכדו׳ ,אך למשל אם הלוה
העשיר רוצה להתעשר עוד יותר ולהשתמש
בהלוואה לצורך הגדלת חנותו וכדו׳ ,משמע
מהאהב״ח שצריך להלוות לו ולא לגוי בריבית
[דלא משמע כלל באהב״ח שמדובר כאן
בעשיר שנכנס למצוקה ועומד להתמוטט] .אבל
האגודה (בב״מ ע״א) לא כתב שמדובר בעשיר,
וגם משמע בדבריו שאדרבא הוא בא למעט
בחיוב המוזכר בגט׳ להקדים לישראל בחנם,
דז״ל האגודה שם "לא נצרכא וכו׳ נראה לי
דמיירי בשניהם בשווה וכו׳ על בטחונות
טובים ,וכגון שהישראל צריך לפרנסתו ולא
להלוות ,ראם הישראל רוצה להלוות חייו
קודמין ,וגם עתה שכל פרנסתנו ע״י הלוואת
כותים חייו קודמין ,ומיהו היכא דבא עני וצריך
לחם ורוצה ללוות ולקנות לחם ודאי קודם
לכותי עכ״ל ,וכיון שהאגודה בא להגביל את
החיוב להקדים לישראל בחינם וגם לא ציין
שמדובר בעשיר ,לכן מסתבר שכשהאגודה
כותב שהלוה צריך לפרנסתו זה מתפרש על
החזקת פרנסתו השוטפת לקיום בני ביתו ,אך
ללוה עשיר שרוצה להרחיב את פרנסתו עוד
יותר ,מסתבר שלא יחייב האגודה להלוות
בחנם לפני עכו״ם בריבית אף אם גם המלוה
עשיר כיון שחייו קודמים ,כמו שכשהלוה
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הישראל רוצה בעצמו להלוות שאין חייב
להלוות לו משום דחייך קודמים [ומצאתי
בגר״ז בריש הל׳ הלוואה שכתב "ואפילו אם
בא נכרי ללוות ממנו בריבית ,וישראל עשיר
בחנם ,הישראל קודם אם צריך להוציא המעות
לפרנסתו ודי מחסורו ,ולא להלוותו לנכרי
בריבית או בשאר משא ומתן ,שנאמר "את
עמי" ,עמי קודם לנכרי" עכ״ל ,הרי שהבין
באגודה כדברינו ,שאע׳׳פ שכתב הגר״ז גם
עשיר ,מ״מ מבואר בו שזה רק עשיר שנקלע
למצוקה ונצרך להלוואה לפרנסתו די מחסורו,
אך אין המלווה חייב להפסיד ריוח הריבית כדי
להלוות לו להרחבת עסקיו וכדו׳].
כ״א) עוד למדנו מדברי האגודה שגם
כשפרנסת המלוה מהלוואות
בריבית שאז פטור מלהלוות.משום שפרנסתו
קודמת ,מ״מ זה כשדנים על פרנסתו שלו מול
הלוואה לפרנסת הלוה ,אך פרנסתו שלו מול
הלוואה לתיי נפש של הלוה (אף שאין זה
פיקו״נ) בזה לא אמרינן דחייך קודמים ,ולפי״ז
יצא לנו לכאורה יסוד בגדרי חייך קודמים
שצריך לשער את הצורך היחסי של הנותן
לעומת המקבל ,וכאשר הצורך שווה אמרינן
חייך קודמים ,אף אם צורך הלוה בדרגה גבוהה
יותר (רעב לעומת פרנסה) לא אמרינן חייך
קודמים.

כ״ב) ונראה דהאהבת חסד מודה לזה במקצת,
 ,דבהלוואת עשיר לעשיר ראינו
דפליג על זה וס״ל שמחויב להלוות ,ומ״מ כתב
בפ״ו הל׳ ט׳ ובפרק ה׳ סעיף ה׳ שהקדימויות
שישראל קודם לגוי ועני קודם לעשיר וכו׳ זה
רק כששניהם בחינם ,אבל אם העשיר מוכן
לקבל המעות בעיסקה ויהא למלוה ריוח מזה,
אם אין יד המלוה משגת אין המלוה חיב
להלוות לעני בחנם ,כי מצוות הלוואה היא כפי
הישג ידו כמש״כ אפס כי לא יהיה בך אביון

-חיט

וחייך קודמים עי״ש ,ובנתיב החסד (פ״ה סק״י)
ביאר זאת שכשאין ידו משגת פטור מלהלוות
לישראל בחנם גם אם לא היה כאן עכו״ם
שרוצה לתת ריבית עי״ש ,ולכאורה ביאורו צ״ע
שהרי המעות הללו בטלות בינתיים אצלו
ומדוע פטור מלהלוותם ,וצ״ל שכוונתו (עפ״י
מש״כ בפרק א׳ סעיף ד׳) שבכל כה״ג יכול
לשמור את הכסף לעצמו ולא להלוות כי אולי
תזדמן לו מחר איזה סחורה להרויח בה לפרנסת
ביתו וחיי פרנסתו קודמים ,ולכאורה תימה
דהרי ראינו לעיל דס״ל להאהב״ח דלא אומרים
בהלוואה "חייך קודמים" וצריך להלוות
לישראל אף עשיר ולא לגוי בריבית ,וצ״ל
בדעת האהבת חסד דהא דכשהמלוה עשיר לא
אומרים "חייך קודמים" וחייב להלוות אף
לעשיר הוא כיון שגילתה התורה ש״עמי קודם׳'
לנכרי בריבית ומשמע שאף עשיר קודם (לדעת
האהב״ח) ,וא״כ גילתה כאן התורה שבמצוות
הלוואה לא אומרים "חייך קודמים" ,אבל
כשהמלוה אינו עשיר ואין ידו משגת לפרנסתו
כן אומרים "חייך קודמים" משום שאז לא חלה
כלל חובת הלוואה דמצוות הלואה היא רק כפי
שידו משגת לפרנסתו[ ,כדדייק מלשון החינוך
(ס״ו)] ,וזהו פטור של חייך קודמים שנקבע
בעצם יסוד החיוב של מצוות הלוואה ,ולכן אף
אם המעות בטלות אצלו כעת אינו חיב להלוותן
משום ספק שמא תזדמן לו מחר סחורה .אלא
דמ״מ צ״ע מהו המקור לחילוק זה של האהב״ח
בין ידו משגת או לא משגת (והרי בהשבת
אבדה אין חילוק כזה ,וגם עשיר פטור מלהשיב
אם יש לו הפסד ,וגם מצדקה אין ללמוד
להלוואה דשאני הלוואה שהמעות חוזרות
אליו ,וההלוואה עצמה אינה צדקה לדעת
האהב״ח שיש להלוות אף לישראל עשיר
הרוצה להתעשר עוד) ,ונראה לתרץ לשיטתו
דגילתה זאת התורה במש״כ "אם כסף תלוה",
דאמנם "אם" זה הכתוב בהלוואה הריהו חובה,

______________באר יצחק ^/לק ג

תכ
מ׳׳מ מדכתבה זאת התורה בלשון "אם" נראה
דבאה ללמדנו דפעמים אינו חיב ,והיינו באופן
שיש לו הפסד דאז חייו קודמים( ,ובדומה
למש״ב "והתעלמת" באבדה ,פעמים שאתה
מתעלם וכו׳) ,ולדעת האהב״זז זה יתפרש רק
על מי שאין ידו משגת לפרנסתו וכדנתבאר
[ומצאתי גם באהב״ת (נתה״ח פ״א סק״ב)
שדרש את הלשון "אם" ,אבל באופן אחר
ולענד״ג כמש״ב בשיטתו].

אמנם לפי מה שבארתי בדעת האגודה ובדעת
הרמב״ם וכו׳ נראה דמתפרש ה״אם"
לגלות לי על הגבלה של מצוות הלוואה בעוד
אופנים של חייך קודמים ,דכיון שמצוות
הלוואה עניינה גמ״ח ולהיטיב עם הבריות
משלך ,ולכן עשיר צריך להלוות לעני אף אם
מפסיד בכך את הריבית של הגוי ולכן הייתי
חושב שבהלוואה לא נאמר הכלל של "שלך
קודם" (שהרי בהשבת אבדה בכל אופן אינו
צריך להפסיד) ,לכן גילתה התורה ב״אם"
שלהלוות לעשיר אינו חייב במקום הפסד וגם
לעני אינו חייב אם אין בהישג ידו וכמש״ב
החינוך [ורק כשהעני ממש נצרך ללחם מצוה
להלוות לו לדעת האגודה אף אם גם המלוה
מתפרנס מזה וכדלעיל].

חיוב הלוואה בגדרי מרכה הונו
כ״ג) ויש ראיה נוספת להגבלה במצוות
הלוואה בדקדוק דברי חז״ל
הביאם ה״ערך שי" (צ״ז-א׳) ,דז״ל הילקוט
שמעוני במשלי עה״פ "מרבה הונו" (כ״ח-ח׳)
"אפילו ריבית דנכרי יותר מכרי חייו נקרא
מרבה הונו בנשך ותרבית ,כיצד ,היה מבקש
ישראל ללוות ממנו ונכרי מבקש ללוות ממנו
וכו׳ עי״ש ,משמע שהחיוב להלוות לישראל
בחנם ולהפסיד הריבית נאמר רק ביותר מכדי
חייו אבל בכדי חייו אכן יוכל להקדים את הגוי

בריבית ,ולפי״ז מתרץ הערך שי את קו׳ השער
משפט (צ״ז -א׳) מדוע השמיטו הטושו״ע את
דין הקדמת ישראל לנכרי (הרמב״ם כן כתב
זאת בפ״ה הל׳ ז׳) ,כיון שכבר כתבו שהיום
הכל בכדי חיינו ,ולכן בימינו אין כל קדימה
לישראל ,וכתב הערך ש״י שזה מדויק בפסוק
"מרבה הונו״-דהיינו שרק עשיר שיש לו הון
(כמש״כ באב״ע) שיכול להלוותו חייבתו תורה
להקדים להלוות לישראל [וזה כולל גם אם
הלוה הישראל עשיר ש״צריך ללוות לפי שעה"
כמש״ב הרמ״א ,ולשון "וצריך" משמע שצריך
ממש ולא להרבות הון] ,אך אם אין הלוה נצרך
יותר מאשר המלוה ,יוכל המלוה להלוות לגוי
בריבית אף אם רצונו להרווחה ד״שלו קודם"
עי״ש בערך ש״י והיינו כדברינו [ועי׳ גם בערך
ש״י בסי׳ י׳ שגם בישיבה לדון אמרינן ד״שלו
קודם" ויוכל להקדים דין מאה לדין פרוטה
שבא לפניו אם רק ממנו יוכל ליטול את שכר
בטלתו ,ודלא כהמהרש״א שם עי״ש] ,ולדברינו
כיוון בכך הערך ש״י לשיטת האגודה ועו״ר
כדכתבנו.
כ״ד) אמנם תיתכן נפ״מ אם הלוה עשיר ובעל
נכסים רבים ונקלע למצוקה באחד
ממפעליו וכדו׳ ,דבכה״ג אין מטרת ההלוואה
להרבות הון ,וא״כ לפי הטור והרמ״א צריך
להלוותו ,אך לפי הרמב״ם ,הסמ״ג ועוד נראה
דאין חיוב להלוותו אף אם יצטרך למכור את
מפעלו כיון שאכתי עשיר הוא ואין זה בכלל
צדקה ,ולכן חיוב אין ורק מצות חסד יקיים אם
ילוה לו ,וכדלעיל.
אמנם יש לעיין ,דהנה החינוך (ס״ו) גם הוא
כתב כהרמב״ם שהמצוה היא "הלוואה
לעני" ,ומ״מ עי׳ בחינוך (תע״ט) שכתב
שמצוות הצדקה היא לפעמים גם בעשירים,
כגון כשאינו במקומו וצריך ללוות או כשנצרך
לממון רב מפני חולי וכדו׳ ,גם זה בכלל
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הצדקה בלי ספק עי״ש ,ובנתיב החסד [בפתיחה

סק״ט] ביאר בכוונתו שאע״פ שהעשיר יתזיר
לו אח״כ את ההלוואה (כמש״כ "וצריך
ללוות") ,וא״כ לכאורה הוי מ״ע דהלוואה ולא
דצדקה ,מ״מ הקב״ה יחשיב לו זאת לצדקה
עי״ש ,והאהב״ח כנראה לשיטתו ,אמנם לפי מה
שבארנו לעיל ברמב״ם שההלוואה היא אחת
ממעלות הצדקה ,יובן החינוך כפשוטו שמקיים
צדקה לעשיר בהלוואה זו .ומ״מ נראה שכל זה
רק בכעין הדוגמאות של החינוך ,שהעשיר
מחוץ למקומו ואין לו כסף ,או כשנצרך לממון

רב מחמת חולי וכדו׳ ,שבכה״ג הריהו נצרך
ממש ולכן מסתבר שבכה״ג יקדים להלוותו
לפני עכו״ם בריבית ,אבל בציור שלנו דלעיל

שאחד ממפעלי העשיר נקלע למצוקה אך אכתי
עשיר הוא ויש לו מפעלים ונכסים אחרים,
מסתבר שאין חיוב להלוות לו לשיטת הרמב״ם
והחינוך ורק מצוות חסד יקיים בזה ,אך אינו
חיב להפסיד בשביל כך[ .ובדעת האהב״ח כאן
ג״כ משמע שהמצוות עשה להלוות לעשיר היא
רק בכה״ג שהעשיר במצוקה ,ולא כשרוצה
לחיות ברחבות וכדו׳ שאז איכא רק מצוות חסד
עי״ש ,וכך הכריע בהדיא בנתיב החסד פ״ו אות
ג׳ ,ולפי״ז לכאורה אינו חיב להפסיד בשביל

ו7כא

לפרנסתו שגם זה בגדר המעלה העליונה של
צדקה בכך שמלוים לו או קונים אצלו ,ולפי״ז
יש לדון שיוכל לנכות את זה מכספי הצדקה
והמעשר שלו ,ויתכן שבמה שמלוה לישראל
בחנם לא יוכל לנכות את סכום הריבית שיכל
להרויח מהגוי כיון דלא הוי הפסד אלא מניעת
ריוח ,אבל כשקונה אצל ישראל ביוקר למרות
שיכל לקנות אותו דבר אצל עכו״ם בזול ,והוא
מפסיד מכספו רק כדי לקיים דין זה שהוא
מהלכות צדקה ,לכאורה יוכל לנכות את
ההפרש מכספי המעשר שלו וצ״ע.

בטח׳ התום׳ והרמב״ם בביאור י׳גמ״ח !
אף לעשירים"

כ״ו) לטדנו א״כ שלדעת הרבה מהמפרשים דין י
"שלך קודם" נאמר גם בהלוואה
(כמש׳׳כ ה״האגודה") ובקניה מישראל ונבלה
לגר ,ומה שצריך להפסיד משלו הוא רק באופן
שמקיים בזה דין מדיני צדקה שבזה לא נאמר
דחייך קודמים ,דכך נתבאר בדעת הרמב״ם
החינוך הסמ״ג ור׳ בחיי שסוברים שההלוואה
היא דווקא לעני וממעלות הצדקה ,וכן דעת
הפנ״י הן בהלוואה והן בנבלה ,וכן הוכחנו
זה ,וצ״ע ממה שכתב האהב״ח בפרק ה׳ ובח״ב
מהתוס׳ בע״ז לגבי נבלה ,וכ״כ התו״ח שם ,וכן
הן
פכ״א שצריך להקדים העשיר לפני גוי
דעת השפ״א ,וגם לפירושו המחודש של רבנו
בהלוואה והן בקניה ושכירות אף במקום הפסד
פרץ א״צ להפסיד משלו ,וכן יש להוכיח גם
רק
קצת ,ומשמע מדבריו שהוא בכל אופן ולא
מחי׳ הרי״ם על חו״מ (צ״ז-א׳) שכתב דהא
כשהעשיר במצוקה ,וצ״ע בדעתו.
דאין מברכים על מצוות הלוואה הוא משום
הספק שמא אינו עני ונצרך וכו׳ עי״ש ,משמע
שמצוות הלוואה אינה לכל מי שמבקש (דא״כ
נפ״ט לניכוי ההפרש ממעש״ב
לא היתה ברכתו לבטלה) אלא רק לעני (אמנם
כ״ה) העולה מדברינו בשיטת הרמב״ם שכל
עי״ש עוד בסק״ב).
מה שמצינו שצריך אדם
להפסיד משלו בשביל להקדים להלוות כ״ז) אמנם בתום׳ בע״ז (י״ז ):לא משמע כך,
דהגמ׳ בע״ז (י״ז ):מקשה וכי ר׳
לישראל בחנם ,או לקנות מישראל ביוקר ,או
לגר בנתינה ,הוא רק לעני או למי שנצרך לכך חנינא בן תרדיון לא עסק בגמ״ח והתניא ראב״י
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אומר לא יתן אדם מעותיו לארנקי של צדקה
אא״כ ממונה עליה ת״ח כר׳ חנינא וכר ,ותמה
על זה התום׳ מאי פריך והא צדקה וגמ״ח הם
שני דברים שונים שגמ״ח היא בין לעניים ובין
לעשירים כמש״כ בסוכה (מ״ט ):עי״ש ,משמע
מתוס׳ שלמדו בביאור הגמ׳ בסוכה (שגמ״ח
אף לעשירים) שאין הכוונה לגמ״ח שבגופו
אלא לגמ״ח שבממונו ,וא״כ ס״ל שהלוואה
היא גם לעשירים .ונראה דהרמב״ם ילמד פשט
בגם׳ בסוכה שגמ״ח לעשירים הכוונה לגמ״ח
שבגופו ,או שיסבור שמצוות גמ״ח ודאי איכא
גם בהלוואה לעשיר ,דמקיים הוא בכך מצוות
"ואהבת לרעך כמוך" ומצוות "והלכת בדרכיו"
וכדו׳ ,אך אין זה נכלל בחיוב של מצוות
הלוואה שהיא רק לעניים ,ולכן גם א״צ
להפסיד בהלוואה לעשיר .וע״ע בפהמ״ש
לרמב״ם בריש פאה על המשנה "אלו דברים
שאין להם שיעור וכו׳ וגמילות חסדים" -שפי׳
הרמב״ם שיש גמ״ח בגופו ,ויש בממונו כגון
הצדקה ופדיון שבויים עי״ש ,משמע מזה
שהרמב״ם פליג על תוס׳ שכתב שגמ״ח אינה
צדקה ,דאדרבא הרמב״ם מנה בכלל גמ״ח רק
צדקה ופדיון שבויים ,ומתוך שלא הזכיר כלל
הרמב״ם את מצוות הלוואה ,משמע דלא ס״ל
כתום׳ שמשמעות גמ״ח שבממונו היינו
הלוואה .וע״ע בביאור החלק השני של המשנה
שכתב הרמב״ם "וכל המצוות שבין אדם לחברו
נכללים בכלל גמ״ח (וזה כולל גם לאוין כמו
גנבה ושנאה וכדו׳ כדפירט שם).

תום׳ שגמילות חסדים שייכת למידת ה״חסד"
ולא למידת ה״רחמים" ,וענין החסד הוא שיהא
האדם מקור של שפע והטבה לבריות ,מה הוא
יתברך גומל חסדים לבריות ואף לעשירים ,כך
נצטווה האדם להיות גם הוא גומל חסדים
ולהלוות את כספו לרעהו אף אם מפסיד הוא
בכך ,דהיינו שבמצוות הלוואה גילתה התורה
שלא אומרים חייך קודמים [וטעם החילוק עי׳
בשע״מ שהבאתי לעיל] ,אבל הרמב״ם ס״ל
שגמ״ח הוא שם כללי על כל המצוות שבין
אדם לחברו ולא נאמר בזה שום דין מיוחד על
הלוואה ,וא״כ מה שנאמר בגמ׳ בסוכה שגמ״ח
אף לעשירים ,לא על הלוואה במסוים נאמר
אלא על כל המצוות שבין אדם לחברו ,אלא
שבהן הרי נוהג הכלל של "חייך קודמים" ואינו
חיב להפסיד בשביל זה אלא בגדרי צדקה
וכנ״ל ,ולכן מתפרשת מצוות הלוואה
שבשבילה צריך להפסיד הריבית מהגוי רק
בהלוואה לעניים שהיא ממעלות הצדקה
כדנתבאר לעיל .ובאמת שמלשון הירושלמי שם
בריש פאה משמע כהרמב״ם דאיתא התם
שמש״כ "אין להם שיעור" קאי על גמ״ח
שבגופו אך גמ״ח שבממונו יש לה שיעור
והיינו חומש עי״ש ,הרי שגמ״ח מתפרשת על
צדקה וכדו׳ ולא על הלוואה [דהלוואה אינה
בשיעור חומש כמש׳׳כ האהב״ח (א׳-ד׳)].

כ״ח) ונראה דבהא פליגי הרמב״ם והתום׳
הנ״ל ,דתוס׳ למד שגמ״ח
בממונו הכוונה במסוים למצוות הלוואה
שנאמרה בתורה ,וא״כ מפורש בגמ׳ בסוכה
(מ״ט ):שמצוה זו היא ענין אחר לגמרי
ממצוות צדקה והיא גם לעשירים ,וגם לעשירים
נאמר שהם קודמים לנכרי בריבית ,ולכן מבין

לרמב״ם "שלך קודם" הוא דק בסדר
הקדימויות
ג
כ״ט) ויתכן דהרמב״ם דמפרש שחיוב הלוואה
הוא רק לעני משום שחייך
קודמים וכנ״ל ,אזיל לשיטתו גם בבאור הגמ׳
בב״ם (ל״ג ).שאבדתו קודמת לשל כל אדם
מדכתיב ״אפס כי לא יהיה בך אביון״  -שלך
קודם לשל כל אדם ,ואר״י א״ר כל המקיים
בעצמו כך סוף בא לידי כך ,ופירש״י דאע״פ

יח
קונטרס בגדרי מצות החס

«

חייו קודמים  /הרב אורי יונגרייז

שלא הטיל עליו הכתוב יש עליו להיכנס לפנים
משורת הדין ולא לדקדק שלי קודם אם לא
בהפסד מוכיח עי״ש ,וכן פי׳ שם הר״ח ,הרי״ף,
והרא״ש ,וכתב הלח״ם (פי״ב מהל׳ אבדה הל׳
א׳) שלא ידע מדוע כשהביא הרמב״ם שם הל׳
זו ד״שלך קודם" ,לא הביא את ההמשך של
"כל המקיים בעצמו כך וכר ,ובמרכבת המשנה
שם תי׳ שפשוט שהרמב״ם מפרש את הגמ׳
אחרת ,שכל המקיים בעצמו כך ונותן לעני וכו׳
ואינו דואג להפסד עצמו ,סופו בא לידי כך,
דהיינו שיהפך לאביון ולא שייך בזה "עשר
בשביל שתתעשר" ,דבודאי אין לו שכר על מה
שלא ציוותה תורה ,וציין לפהמ״ש לרמב״ם שם
שכתב "והרמז מן התורה שיש לאדם להקדים
עצמו על זולתו הוא דאמר רחמנא אפס כי וכר,
כאילו אמר אין אתה חייב להסיר רעה מאחר
אלא כשלא יבוא לך מעין אותה רעה שהסירות
ממנו ,כי אם תהיה בענין שאם תתן לאביון די
מחסורו תשוב אתה עני כמוהו אינך חייב לתת
לו ,וזהו שאמרו ז״ל שלך קודם לשל כל אדם"
עכ״ל.
ל') ונראה שלפי הרמב״ם (לפי דרכו של
מרכבת המשנה הנ״ל)" ,שלך
קודם" אינו מתפרש כרש״י ועוד [שזהו פטור
של אונסין ,שיש למעט להשתמש בו אא״ב
האונס מוכיח ,ואם ישתמש בו תמיד ויפרוק
מעליו עי״ב עול גמ״ח וצדקה סופו שיבוא לידי
כך בתור עונש] ,אלא מתפרש כדרך ההנהגה
הראויה שעליה ציותה התורה שלא יהיה בך
אביון ,דמה הועלנו אם הוא יציל עני אחר
מעניו ועי״ב הוא עצמו יהא עני ,ולכן הזהירה
אותו התורה על עצמו שלא יהא עני ,דהיינו
שמוטל עלינו לדאוג שלא יהיה בכלל ישראל
אביון ,והדרך הטובה לעשות זאת היא שכ״א
ידאג קודם כל לעצמו ,לקרוביו ולסביבתו
[דהיינו חייך קודמים ,משפחתך קודמת ועניי
עירך קודמים] ,ולכן כמו שיש קדימויות

תכג

שקרובו קודם לאחרים ושכנו קודם לאחרים
וכדו׳ [ולא אומרים שצדקה היא דווקא לזרים
ואם יתן לקרוביו זה חסרון במידת הצדקה
והחסד ,אלא אדרבה אמרינן דהקרוב קרוב
קודם ,והמפרנס את בניו הגדולים נחשב
כ״עושה צדקה בכל עת"] ,כך הקדימות
הראשונה היא שידאג לפרנסתו שלוןוכמו
שמצינו ברמ״א או״ח סו״ס רמ״ח (והוא עפ״י
רבנו תם שם עי״ש) ,דהליכה לסחורה חשיב
דבר מצוה ,וה״ה להרווחה כמש״ב המג״א
וציינו הוא והגר״א לגט׳ במו״ק י״ד (ולהל׳
חוה״מ) שנחלקו שם תנאים ונפסק להלכה
כתנא קמא שאפילו להרווחה ולהתעשר נחשב
שיצא לדבר מצות עי״ש ,וע״ע ברשב״ש (ק״ע)
שכתב (לענין התרת שבועה ע״ד רבים)
שפרנסה הוי מצוה כדי שלא יחיה חיי צער,
וכ״ב המהרש״ם (ח״ג סו״ס ר״פ)] ,דזהו
"ומבשרך אל תתעלם" הכי גדול והדרך הראויה
(כאשר זה לא נעשה מטעמי אנוכיות אלא
מטעמי שמירת תפקידו ,וכדוגמת מה שאמר
הלל "גומל נפשו איש חסד") .ונראה לדקדק כן
מלשון הרמב״ם בפהמ״ש דלעיל "שיש לאדם
להקדים עצמו לזולתו" ,דהיינו שלמד הרמב״ם
שאין זה "פטור" של אונסין ,אלא דרך ההנהגה
הראויה ודין הקדימות הראשונה בסדר
הקדימויות כדנתבאר ,וזהו מה שבאה הגם׳
לומר "כל המקיים בעצמו כך" ,דהיינו שאם לא
יזהר בגדרים של התורה בכך ןשאבדתו קודמת,
ושבצדקה לא יתן יותר מחומש וכדו׳]" ,סוף
בא לידי כך" באופן טבעי (ולא בתור עונש כמו
לפירש״י) ,וכיון שסוף בא לידי כך ,לכן הזהירה
אותו התורה ל״הקדים" את עצמו כמו שמקדים
את קרוביו ,ולכן אין ראוי לנהוג בזה לפנים
משוה״ד לדעת הרמב״ם לביאורו של מרכה״ם.
ל״א) שוג ראיתי שכך משמע בגט׳ מפורשת
בסנהדרין (ס״ד ):וברש״י שם שפי׳
ש״אפס כי לא יהיה בך אביון" זוהי אזהרה

באר יצח
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"הזהר בעצמך שלא תבוא לידי עניות.. ,כלומר
אפס רחדל וכלה עניות ממך וכו׳" עכ״ל
[ובמרגליות הים שם ציין לסיפרי "יכול ישב
בטל ת״ל "בכל אשר תעשה" ,ולאדר״ג פי״א
"אהוב את המלאכה וכו׳ שנאמר "ששת ימים
תעבוד" ,משמע שצריך האדם לדאוג
לפרנסתו] ,ויש להביא מזה ראיה לפירושו של
מרכבת המשנה הנ״ל שיש להיזהר ולחשוש
להפסד של עצמו [ע״ע בטור או״ח סי׳ תקכ״ט
ובבאור הלכה שם בענין שישמור אדם את
ממונו ולא יוציא הוצאות מיותרות] ולא לזלזל
בזה ,ולכן לא כתב הרמב״ם שיוותר על ממונו
לפמשוה״ד.

ל״ב) אמנם באמת ברמב״ם עצמו בפהמ״ש
הנ״ל בב׳׳מ ל״ג משמע ש״אפס
כי לא יהיה בך אביון" הוא פטור ולא אזהרה,
וגם להלכה נפסק בטור ובשו״ע פירושו של
רש״י ב״כל המקיים בעצמו כך" שיש להיכנס
לפנים משורת הדין אם לא בחשש נזק מוכיח,
ולכן נראה רכך ראוי לנהוג ,ואכן זוהי דרכם
של ישראל קדושים (שאחת מתכונותיהם היא
"גומלי חסדים") ,לנהוג לפנים משוה"ד
כמש״כ "ואת המעשה זה הדין ,אשר יעשון ־
זה לפנים משורת הדין".

מלואים ב׳
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לכאורה רק כשהוא מתעסק בטובת עצמו
וחברו ממילא חסר ,אך להתעסק במניעת טובה
מחברו לכאורה אסור והרי זה נכלל בגדרי
נזיקין שאפילו גרמא שלהם אסור ,אמנם נראה
שבגדרים מסוימים גם בזה אומרים דחייך
קודמים ,דהנה בב״י בחו״מ סו״ס קנ״ו (מחודש
ב׳) הביא את דברי המהרי״ק קצ״א (קנ״ב
קנ״ד) הדן בהא דכתב הרא״ש דלמרות שאפשר
לעכב על בן מתא אחריתי לרדת לאומנותו
בעיר זו מדין פסקת לחיותאי ,מ״מ אם אותו בן
עיר אחרת רוצה לבוא לגור בעיר זו ולהשתתף
במיסים שלה יכול הוא לבוא ואין בני העיר
יכולים לעכב עליו עי״ש ,ועל זה כתב המהרי״ק
דהא דאין הם יכולים לעכב היינו בבי״ד אבל
בודאי שיכולים הם למונעו מלבוא ע״י השר או
שאר מונע ,והרי זה כדין שנים המתעצמים
לזכות במציאה שאם אחד נפל עליה ועדיין לא
זכה בה רשאי השני להעבירו הימנה ולזכות
בה ,וכן חברו רשאי למונעו ,וסיים המהרי״ק
וכתב "ולא יחלוק על זה כי אם העיקש
והפתלתול אשר לא ידע ולא יבין ולא הגיע
להוראה" עכ״ל ,אמנם הב״י בבדק הבית חלק
עליו דאיך יתכן להתיר להתגבר עליו ע״י השר
שלא ע״י בי״ד (וכתב ש״אף שהפריז הרב על
מידותיו להתריס נגד החולק על דבריו לא
בשביל זה אמנע מלכתוב הנראה לי ,דמלאכת
שמים היא ואין משוא פנים בדבר") עי״ש,
אמנם הרמ״א בחו״מ סו״ס קנ״ו הביא את
המהרי״ק לדינא עי״ש.

המתעסק במניעת טובה מחברו כדי
להקדים את עצמו ,ונפ״ט לאיסורי
נזק ,לשה״ר וקנאה.

ביאור הדוזו״א במהרי״ק

א) ראינו שמותר לאדם להרויח לעצמו אף אם
הריוח שלו בא כתוצאה מהפסדו של
חברו ,וכן מותר לו להקדים ולזכות בחררה של
הפקר אף שממילא לא יזכה בה חברו ,כי בכל
כה״ג אמרינן דחייך קודמים ,אמנם כל זה

ועי׳ בחזו״א בסוף ב״ק (כ״ג-ל״ז) שביאר את
המהרי״ק עפ״י מש״כ המהרי״ק במקו״א
(בשורש קע״ג) שהעיר שייכת לשר מדינא
דמלכותא ,וא״ב השוכר מהשר ג״כ זוכה מן
הדין ,וא״כ כל עוד ההוא בן מתא אחריתא ועוד

•ג-
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אין לו זכות כאן ,יכולים בני העיר לעכבו
מלרדת לאומנותם ולסחור בעיר הזו ,אלא
שהוא רוצה לשלם מיסים ולזכות לעצמו זכות
חדשה בעיר זו ע״י שישכור מהשר ,לכן כנגד
זה יכולים בני העיר ג״כ לשכור מהשר זכות
שלא יוסיפו עליהם דיורים ,ולכן יכולים הם
להשתדל אצל השר שלא ישכירנו לו ,וזהו כמו
שנים המתעצמים לזכות במציאה ,ולכן יכולים
גם להשתדל לא רק אצל השר אלא גם אצל
משכירי דירות שלא ישכירו לו דירה וכדו׳ ,וכל
זה פשוט שמותר ולא מובן מה שתמה הב״י
עליו בזה ,אלא שבב״י משמע שגרס
שהמהרי״ק התיר למונעו ע״י "שום עונש"
דהיינו ע״י הפחדה ואיומים וכדו׳ ,ועל זה מובן
שתמה הב״י שהרי גם בשנים המתעצמים
במציאה רשאי אמנם האחד להעבירו אך אינו
רשאי להכותו או להפחידו בהכאה וכדו׳ ,אבל
לגירסתנו הגירסה במהרי״ק היא לא ע״י עונש
אלא "ע״י שום מונע" ,דהיינו שמבקשים
בהיתר שלא ישכירו לו דירה בעיר הזו וכדו׳
וזה פשוט שמותר .וכל זה כשבאים שנים לזכות
בזכות חדשה שאז הוי כמציאה שיכול כ״א
להיות זריז ונשכר ,אבל כשאחד כבר זכה בודאי
שאסור למונעו מזכותו או לעמוד לפניו
באלימות או בהפחדה ובו׳ ,דכל שעושה חברו
בשלו ,דהיינו בזכות שכבר זכה בה ,א״א
למונעו מזה בהיתר אלא רק באלימות־ וכדו׳,
וזה ודאי שאסור ,ולכן אסור לעמוד ולהפריע
לקונים הבאים להיכנס לחנותו של חברו ,ואסור
להפריע לפועליו החפצים לעבוד במפעלו
וכדו׳ ,ואף אם אינו מכה אותם אלא רק עומד
בפניהם גם כן אסור ,דבכל כה״ג נחשב הוא
למונע מחברו את זכותו שכבר יש לו וזה פשוט
שאסור עי״ש בחזו״א.

ב) והנה נראה דגם לדעת המהרי״ק אם לא היה
הבר מתא אחריתא פוסק לחיותו או
מזיקו או מפריע לו ובא על חשבונו וכדו׳,

תכה

נראה דהיה אסור לבקש מהשר או מהמשכיר
שלא ישכיר לו וכדו׳ והיה עובר בזה על איסור
גרמא בנזיקין (ואף דגורם לו רק מניעת ריוח
מ״מ גם זה אסור) ,דכיון שיש לההוא זכות
לבוא ולהתישב ולהתפרנס בכל מקום אסור לו
להפריע לו ולמונעו מזכותו זו על לא דבר ,אבל
כאשר ביאתו של ההוא לעיר מזיקה לו או אף
מונעת ממנו ריוח ,אז אותה פעולה עצמה
שהיתה נחשבת לפעולת היזק הופכת עתה
לפעולת היתר ,כי במה שגורם שלא ישכירו לו
מונח עכשיו ריוח שלו (שכל הקונים יבואו
אליו) ,ולכן הפעולה הזו אינה נקראת עכשיו
"מעשה היזק" אלא "מעשה זכיה" לעצמו
"במציאה" זו של הקונים ,וכיון ד״חייך קודמים
לחיי חברך" לכן מותר להתעסק במניעת השני
מזכות חדשה כדי שאזכה אני בזכות זו ,ונאסר
רק היזק ישיר לתבירו [ועי׳ בחלק הראשון של
הקונטרס במה שבארתי בהיתר להציל עצמו
מאמת המים השוטפת אף שע״י כך יגרם הנזק
לחברו] ,ועי׳ לקמן .ובתוספת ביאור י״ל שכיון
שנזק כזה אסור רק מדין "ואהבת" ,א״כ בכה״ג
מותר לאדם לאהוב את עצמו יותר ,וגדולה מזו
כתב המהרי״ל דיסקין (שהבאתיו בסו״ס נ״ו)
בביאור שיטת רש״י בגיטין שאף המזיק בידים
לרכוש חברו בהיזק שאינו ניכר עובר רק איסור
מדרבנן ,דכיון שאינו עושה זאת בכוונה לצער
את חברו אינו עובר מדאוריתא עי״ש.
ולדעת הדוזו״א גם הב״י מסכים לכל זה ,אך
לכאורה אין זה מוכרח וגם מלשון
הב״י משמע שכיון שבבי״ד לא יוכל• לעכבו
א״כ ה״ה שלא בבי״ד ,ויתכן דהב״י פליג וס״ל
דכל ההתעסקות שהותרה היא השתדלות
בזכייתי שלי ,אך אסור לי כלל להתעסק
בהפרעה לענייני חברי [ואפילו באופן שיכולתי
בעצמי לזכות בדבר התדש לעצמי (כגון
כשיכול בעצמו לשכור את הדירה לעצמו)],
וע״ע בפת״ש חו״מ (קנ״ו-י״ז) שהביא מבי״ט
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תכו
(ח״ג-ל״א) שגם הוא חלק על המהרי״ק ,אמנם
בכנה״ג בהגהות ב״י בחו׳־מ קנ״ו (מ״ג) הביא
הרבה דעות שפסקו כהמהרי״ק עי״ש.

שזה בבחינת זכיה ב״מציאה" והותר לו לצורך
פרנסתו ,אבל אין להתיר לבעל חנות ליצור
עומס תנועה כדי שאנשים יתעכבו בדרך
ויצמאו ויחליטו עי״ז לרכוש משקאות מחנותו,
כי בכך אין הוא "זוכה במציאה" אלא "יוצר
מציאה" וזה אסור אף לפי המהרי״ק.

ג׳) ונפ״ט רבות יוצאות מדברי המהרי״ק,
למשל לענין התנועה בכביש,
דהנה גם ביום שיש עומס בכבישים מותר לאדם
לצאת לכביש ולהוסיף על העומס ,ואע״פ שע״י
כך הוא מכביד ומזיק לאנשים מ״מ אין הוא
צריך לוותר על תשמישיו ועניניו למען תשמישי
אחרים ,אבל אם אין לו עכשיו שום צורך ליסוע
וכל מטרת נסיעתו עכשיו היא רק כדי להגביר
את העומס ולהכביד על אחרים אז הריהו מזיק
ואסור לו לעשות כך ,אמנם יש לחקור אם מותר
לו לעשות כן במקרה שמטרת נסיעתו עכשיו
היא אכן רק כדי ליצור עומס בכביש אך זה לא
כדי להזיק אלא כדי שזה יעזור לו להשגת
פרנסתו ,למשל אם בעלי המוניות מתחרים עם
בעלי האוטובוסים על הלקוחות יהיה מותר
לכאורה לפי המהרי״ק ליסוע בכביש בהרבה
מוניות יותר מהצורך כדי שבעקבות העומס
בכביש יגיע האוטובוס מאוחר ליעדו ויעדיפו
הנוסעים ליסוע במונית [אא״כ נאמר שהנוסעים
שנמצאים כבר בתחנת האוטובוס אינם נחשבים
כזכות חדשה אלא כאילו כבר זכה בהם
האוטובוס שאז אין היתר ,ועוד שכל ההיתר
הנ״ל הוא רק כשהם נוסעים בכביש כדרך
העולם אם כי ללא צורך ,אך יהיה אסור להם
לעצור באמצע הכביש או ליסוע לאט מהרגיל
בכביש כזה כי זה כדוגמת שימוש באלימות
והפחדות שאסר החזו״א].

ד׳) ובלאו הכי נראה דביאור ההיתר של
המהרי״ק אינו שכל פעולה
הנצרכת לפרנסתי וכדו׳ הופכת לפעולת היתר
כשאין בה נזק ישיר לזולת ,אלא שרק במציאה
כנ״ל שכ״א מחזר ומתעצם לזכות במציאה
הנ״ל לעצמו ,א״כ עי״ז נחשב כל אחד גם
כ״מזיק בהיתר" לחברו [ז־במה שהוא מתעצם
לזכות לעצמו מונח שחברו לא יזכה ,ועי׳
בתום׳ ב״מ (י׳ ).שגם בזוכה במציאה נחשב
לתופס לבע״ח במקום שחב לאחרים וצריך
להגיע למיגו דזכי לנפשיה עי״ש] ,ולכן אע״פ
שהוא כאמור עושה זאת בהיתר מ׳׳מ מותר לי
להגן על עצמי כדי שהוא לא יזיקני בהיזק זה,
ולכן מותר לי למנוע ממנו לשכור כאן דירה או
חנות שתזיקני ,ולפי ביאור זה מותר לי להפריע
לו רק כשאני "מגן" על עצמי מ״היזקו" וכנ״ל,
ולא בכל אופן שהפסדו של חברי עוזר לי,
ולפי״ז גם אם מותר לבעלי המוניות לגרום
לעומס כדי לעכב את האוטובוס מ׳׳מ יש לעיין
אם מותר להם לגרום בכך עיכוב לשאר
הנוסעים כיון שכאמור אין להם שימוש בנסיעה
עצמה אלא שפרנסתם תלויה בעיכוב האוטובוס
וא״כ נהי דכלפי האוטובוס ה״מזיקם בהיתר"
מותר להם לגרום עיכוב שאינו אלא מעשה
הגנה מהיזקו ,מ׳׳מ כלפי שאר הנוסעים בכביש
צ״ע אם מותר לי לגרום נזק של עיכוב הנסיעה
ע״י נסיעה שאין בה צורך.

אמנם נראה עוד שגם כשהוא נוסע בכביש
כדרך הנוסעים לא הותר לו ליצור עומס
כנ״ל אלא כדי לזכות בנוסעים המחכים להסעה

ונפ״ט בכל זה לענין כל מיני הפגנות שעורכים
אנשים באופן שזה מפריע לציבור כדי
לעורר את תשומת לב הציבור בענינם ,ואכמ״ל.

נפ״ט משיטת המהרי״ק
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נפ״ט לענין לשוה״ר שמדין מזיק
דהתיר המהרי״ק שבדרכי
ה׳) וכהא
ההשתדלות לזכות בדבר חדש
יכול כ״א לזכות לעצמו ,אף באופן של נתינת
מכשולים לפני חברו [כל עוד נעשה זה באופן
של היתר (כגון בקשה מהשר או מהמשכיר לבל
ישכיר לו וכדו׳)] ,נראה לומר חידוש בהל׳
לשון הרע [ורק בלשוה״ר שאין בו גנות,
שנאסר מצד הנזק בלבד ויש לו גדר של הלכות
נזיקין] ,והיינו שיוכל סוחר לשכנע בפרסומת
לא רק מדוע כדאי לקנות אצלו אלא גם מדוע
לא כדאי לקנות אצל השני (בתנאי שדבריו הם
אמת) ,דכיון דעוד לא זכה המוכר השני בקונים
הרי הקונים הם במציאה ששניהם מתעסקים
לזכות בה ומותר לו להשתדל ולזכות בהם גם
ע״י "נתינת מחסומים" כאלה בפני חברו [דמה
לי מרחיק אותו מהקונים (כמו במקרה של
המהרי״ק) ומה לי מרחיק את הקונים ממנו
(כמו בציור זה)] ,ורק באופן של היזק או
הפחדה וכדו׳ וכן באופן שהלה כבר זכה
בקונים (אולי כשנכנסו כבר לחנותו) זה אסור.

ו׳) ולפי״ז יוצא לכאורה שלפי המהרי״ק מותר
לסוחר הנ״ל להכריז לא רק
שהעוגות שלו הן משובחות וטריות אלא גם
שעונותיו של הסוחר השני אינן טריות (בתנאי
שזה אמת) ,וכן עסקן ציבור יוכל לומר לא רק
מדוע כדאי להצביע עבור מפלגתו אלא גם
מדוע לא כדאי להצביע עבור המפלגה השניה,
וכן קבלן המוכר דירות בעיר פלונית מותר לו
להכריז בפרסומתו שהעיר השניה בה מוכרים
דירות יש בה סיכון בטחוני וכדו׳ כדי שיבואו
לקנות אצלו ולא שם (אמנם עי׳ בזה לקמן),
דבכל כה״ג שבאים לזכות בזכות חדשה מותר
לפעול למען עצמו ע״י הצבת מכשולים בפני
חברו ,וסיבת ההיתר היא משום דגם בכה״ג
אומרים דחייו קודמים (ולפי״ז רק לאותו סוחר

תכז

מותר לומר שסחורתו של השני אינה משובחת,
אך לאדם מהצד שהדבר אינו נוגע לו אין היתר
לגנות ובכך להזיק לסחורתו של חברו והוי
לשה״ר וכדלקמן) ,וכבר כתבנו דיתכן דהב״י
חולק על זה ,אבל הרמ״א ועוד אחרונים פסקו
כהמהרי״ק וכן פסק החזו״א.
ז׳) אמנם בחפץ חיים משמע קצת שזה אסור,
דכתב בכלל ה׳ סעיף ז׳ שאסור
להוציא דיבה על חפציו של חברו וזה מצוי
שחנווני אחד מוציא דיבה על נכסי חנווני אחר
מפני הקנאה והוי לשון הרע דאוריתא עי״ש,
והנה מדברים אלו לבד לא קשה כי כאן מדובר
בהוצאת דיבה בשקר שזה ודאי אסור ,וגם
מקורו של כל דין זה הוא מספר יראים בסי׳
קצ״א (מ״א) ושם הוא עוסק בהוצאת דיבה
בשקר (וכדילפינן מהמרגלים שהוציאו דיבה
על הארץ) כמבואר שם בהדיא בדבריו עי״ש,
אמנם בבאר מים חיים שם הוסיף שאם הדבר
אמת ומכוין לתועלת שלא ירמה את בני אדם
יבואר לקמן עי״ש ,משמע שהותר זה רק
לתועלת שלא ירמה בני אדם משמע שלומר
זאת לצורך תועלתו שלו כדי שיקנו אצלו ולא
אצל השני אסור ודלא כדברינו .אמנם יש לומר
דהנה הציון של הבאר מים חיים הוא על
הרישא של דברי הח״ח ששם מדובר שאדם
אחר מדבר על סחורתו של חברו ,ולא על
הסיפא שבו חנווני מדבר על חברו ,ולפי״ז י״ל
שלאדם אחר שאין לו תועלת אכן אסור לומר
דברי גנות על סחורת חברו אפילו על אמת
אא״ב מכוין שהלה לא ירמה את הבריות ,אבל
לחנווני אחר מותר לכאורה לומר את האמת
בגנות סחורת חברו אף כדי שיבואו הקונים
אליו לדעת המהרי״ק ,והכי קי״ל להלכה
לכאורה.

אמנם כל ההיתר הנ״ל הוא רק כשאין בדברים
נזק ישיר אלא עקיף וכדנתבאר ,אבל
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תכח
בנזק ישיר ודאי שאין להתיר ,וא״כ בדוגמא
דלעיל יתכן דיהיה אסור לדבר על הדירות
שבעיר השניה אם ע״י כך יגרם שמחירי הדירות
הנ״ל ירדו ,כי ע״י כך הוא לא רק מונע מהמוכר
השני מלזכות בזכות חדשה אלא הוא ממש
מזיק את הרכוש שכבר שייך לו [והוא גורם גם
נזק לשאר התושבים שכבר יש להם דירה בעיר
ההיא וערך הדירה שלהם יורד עי״ז ואסור],
אמנם יתכן שזה כן מותר כי אין זה נזק ישיר
אלא שכנוע הלקוחות לבוא אליו וחברו ממילא
מוריד את המחיר כדי למשוך את הקונים.

אמנם כל ההיתר הנ״ל הוא רק לדבר בגנות
סחורת חברו ובגדרים הנ״ל ,אך אם
יוצאים ע״י כך דברים בגנות חברו עצמו (כגון
שיצא מהדברים שהוא מרמה בכך שהוא מכריז
שסחורתו טריה ובאמת אינה כך וכדו׳),
לכאורה בזה המוכר השני אינו יותר טוב מאדם
מהצד ,וצריך תנאים רבים כדי להתיר לדבר
וכמבואר בח״ח עי״ש.

נפ״מ לאיסור קנאה
ח׳) ונפ״ט נוספת שנוכל ללמוד מדברי
המהרי״ק היא לביאורו של
הרמב״ן במצות "ואהבת לרעך כמוך" ,דהנה
כתב הרמב״ן שמה שכתוב בתורה ואהבת לרעך
"כמוך" ,זו הפלגה ,כי לא יקבל לב האדם
שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו ,ועוד
שכבר בא רע״ק ולמד חייך קודמים לחיי חברך,
אלא הכוונה שיאהב וירצה שיהא כל טוב
לחברו כמו שרוצה לעצמו ויסיר מנפשו את
מידת הקנאה ,כי טבע האנשים הוא שאף אם
רוצה בטובת חברו מ״מ רוצה שהוא יהיה יותר
ממנו ,ואם רוצה שיהיה חברו עשיר רוצה
שהוא יהיה יותר עשיר ממנו או עכ״ס יותר
חכם ממנו וכדומה ,ולכן ציותה התורה שיסיר
מנפשו את מידת הקנאה וירצה בכל הטוב

יצ/V. .

חלק ג

לחברו כמו שרוצה לנפשו עי״ש ,משמע
ברמב״ן שלפי הגדר שלו במצוה לא קשות
קושיותיו שלא יקבל זאת לב האדם לאהוב את
חברו כמוהו ושחייך קודמים.
ט׳) והנה אפשר היה לפרש ברמב״ן שהקושיות
שלו הן שלא יתכן שלמעשה יאהב
את חברו כנפשו ויטרח עבור טובת חברו
ופרנסת חברו וכו׳ כמו שהוא טורח עבור עצמו
ופרנסתו שלו ,ואת זה לא יקבל לב האדם ,אבל
כל זה לענין ההנהגה למעשה ,אבל לגבי
הרגשת הלב יוכל האדם לאהוב כל טוב עבור
חברו ,דההפלגה היא רק לענין ההנהגה למעשה
שבזה "חייך קודמים" ,אבל לענין אהבת הלב
"כמוך" הוא כפשוטו ,ולפי דרך זו בביאור
הרמב״ן יצא שאין לקנא או לרצות (בלב)
בהצלחתו שלו יותר מהרצון בהצלחת חברו.
אמנם לא נראה שזה הביאור ברמב״ן ,ויותר
מסתבר ללמוד בדבריו שבין באהבת הלב ובין
בהנהגה למעשה א״צ לאהוב את חברו כנפשו
ממש באופן שזה מתנגש עם אהבת עצמו ,ולכן
אי גם הוא וגם חברו מתחרים על איזה דבר
מותר לו גם בלב לרצות שהוא זה שיזכה בדבר,
וה״כמוך" נאמר רק במקרה שאין זה מתנגש
בטובתו שלו אלא כל מה שהענין נוגע לו הוא
רק מחמת מידת הקנאה שמפריעה לו ,ועל זה
ציותה אותנו התורה להסיר המידה הרעה הזו
מקירבנו ולרצות שיהיה טוב לחברו (כשאין זה
בא על חשבונו שלו) כמו שרוצה בטובתו שלו,
ולענין זה נאמר ה״כמוך".

י׳) ולפי״ז יש לעיין האם מותר לו בכה״ג רק
לרצות בטובתו שלו דהיינו לרצות
שהוא יזכה או שמותר לו גם לרצות שחברו לא
יזכה כדי שהוא יזכה ,דיתכן דעצם המחשבה
הזו שמתעסקת (לא בטובתו שלו אלא) בכשלון
חברו היא מחשבה הסותרת את "ואהבת לרעך
כמוך" ,ולמשל במקרה שישנה תחרות בין

*I

'*>
׳7׳

קונטרס בגדרי מצות החכ^רין חייך קודמים  /הרב אדרי יונגרייז

תלמידים או אנשים ומי שישיג את ההישג
הגבוה ביותר הוא יזכה בתפקיד מסוים שיש בו
כבוד או פרנסה וכדו׳ ,וכאמור מותר לכאו״א
לרצות בהצלחת עצמו ,והנה ראובן קיבל
במבחן ציון מסוים ,ועכשיו שמעון עומד
ונבחן ,ויש לדון האם מותר לראובן לרצות
בלבו ששמעון לא יצליח לענות על השאלה
כדי שלא יצליח לקבל יותר ממנו ,ועי״ז הוא זה
שיזכה בתפקיד ובמשרה ,או שמחשבה מסוג
זה ששמעון לא יצליח היא מחשבה אסורה,
כיון שבמחשבה כזו אין הוא מתעסק בהצלחת
עצמו אלא במניעת טובה מתברו ,שזה אולי
אפילו במחשבה אסור ,וצ״ע.

תכט

ולפי מה שבארנו לעיל בדעת המהרי״ק נראה
ראם מותר לי להשתדל עבור הצלחתי
שלי אף באופן של מניעה להצלחת חברי
(באופן של היתר וכדנתבאר) ,א״כ כש״כ
שמותר לי גם לרצות שחברי לא יצליח כדי
שאזכה אני בדבר ,ואילו לדעת הב״י (אם נאמר
דהוא חולק לדינא על המהרי״ק ,ודלא
כהחזו״א) אפשר לדון האם רק למונעו במעשה
אסור אך בלב מותר לרצות שיכשל או שאף
לרצות בכשלונו אסור בכה״ג ,דמחשבה כזו
נחשבת בכלל הקנאה האסורה בהצלחת חברו,
כיון שבכה״ג הוא מתעסק לא ברצון להצלחתו ,
שלו אלא בכשלונו של חברו ,וצ״ע.

מודעות
יהודית
רעיונות מרכזיים בספר התניא
בשפה בהירה ופשוטה

ז/ור

^9

פתח דבר
לאחר למעלה ממאתיים שנה ויותר מחמשת אלפים (!) מהדורות בעשרות
רבות של שפות ,עדיין נותר ספרו המפורסם של רבי שניאור זלמן מליאדי -
ספר ה׳תניא׳  -כדבר חתום ונעלם בפני אנשים רבים .ההתפתחות בכל תחומי
החיים מאז חובר ה׳תניא׳ ,השינויים בסגנון הספרותי והאקלים התרבותי
גרמו ליצירתו של מעין ׳מחסום׳ מעשי ומנטאלי לכל מי שהיה צמא לפצח את
סודו הכביר של הספר הקדוש .אמצעי העזר הנדפסים להבנת ה׳תניא׳ ,שכוונו
מלכתחילה לציבור משכיל ונוסחו ברובם בכבדות ,אף הם לא תמיד השטלי
לפשט את המושגים והמונחים העמוקים ולקרבם אל הציבור הרחב.
בשנים האחרונות ,ערכנו במכון ׳אסנט׳ שבצפת קורס בספר ה׳תניאר בשונה

משיעורים ׳קלאסיים׳ בתניא ,הלימוד לא היה מתוך הספר אלא בצורה
חווייתית ,בעל פה ,תוך שילוב סיפורים ודוגמאות .הקורס ,שחיה בעי 1מטח
מרענן ומודרני ,נחל הצלחה עצומה וגרף תגובות נלהבות.

סיכום השיעורים שניתנו בקורס ,מוגש בספר שלפניכם לקריאה מהנח
נדג
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לפני כשלוש מאות שנה ייסד רבי ישראל ׳הבעל שם טיבי אה תנועת

החסידות .הוא התחיל ללמד את סודות התורה לפשוטי העם דח ס׳־פירים
ומשלים ,אותם כל יהודי יכול היה להבין .הוא הכניס בעם ישראל חיית
מחודשת ,והדגיש את העובדה שאין להסתפק בקיום התורה והמצוויז סטפי
טכני ,אלא לחפש תמיד את המשמעות הפנימית .כלומר ,להכניס -תעקבו"־
ורגש בקיום המצוות.
לאחר פטירתו החליף אותו אחד מתלמידיו ,רבי דובער שכינה ׳המגיד
ממעזריטש? הוא המשיך את דרכו של הבעל שם טוב ,והפיץ את הרעיונות של
פנימיות התורה לכלל העם ,מתוך מטרה לעורר אותם ולהכניס מימי פנימי
בחייהם .החסידות נתנה משמעות חדשה ועמוקה לנושא התפילה .לקמה־
התורה ,אהבת ישראל ,שמחה ועוד.
לאחר פטירתו של המגיד ממעזריטש ,לא נמצא מחליף אחד המקובל על בר

התלמידים ,וכך רבים מהם הפכו ל׳אדמ״ורים׳  -הדמות
בשיטת החסידות .רבי שניאור זלמן מהכפר ליאדי .המכונה ׳אדמו" ר הזקן׳,
היה אחד מאותם תלמידים .הוא ייסד חסידות בשם חסידות חב"’ נהלה
המורכבת מראשי התיבות חכמה בינה ודעת .את החידוש המיוחד שלי על
קודמיו (הבעל שם טוב והמגיד ממעזריטש) וכן על חבריו (שאר תלמידי המגיד
והבעל שם טוב) הביע אדמו״ר הזקן באופן נרחב ומפורט בספר היתל .א׳
הקדוש ,המהווה את ספר היסוד של החסידות.
הרוחנית העלי ונה

ספר התניא נותן לנו תמונה מלאה של נפש
מבנה העולמות ,משמעות המצוות ,תפקידנו בעולם ועוד .הספר מאפשר עלי
להבין בצורה שכלית והגיונית את הרעיונות הרוחניים הנעלים בסתר מעבר
לחשיבותה של האמונה התמימה כפי שמתוארת בספר ,מדגיש אדמו״ר הזקן
כי יש להבין באמצעות ה׳חכמה׳ וה׳בינה׳ גם את הרעיונות הגבוהים ביותר,
ולהפנים אותם באמצעות הידעת׳ .דווקא ההבנה השכלית היא שעוזרת לנו
להתחבר לרוחניות ולאלוקות ,ומאפשרת לפעול שינוי אמיתי ופנימי בנפש.
האדם .הנשמה היהודית.
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שער שלישי  -לקוט׳ אמרים ,פרקים בו-לד
להיות בשמחה

לאחר שסיימנו לדבר על סוגי השמחה השונים והדרך להגיע אליהם ,נעבור
לדבר על אהבת ישראל.

"ואהבת לרעך כמוך"
איך אפשר לאהוב מישהו אחר כמו שאנו אוהבים את עצמנו? כמו שאנו
דואגים לעצמנו ,כך צריך לדאוג לזולת; כמו שאנו מוצאים לימוד זכות על
עצמנו ,כך צריך למצוא על הזולת; כמו שאנו סולחים לעצמנו ,גם כשאין לימוד
זכות ,כך לסלוח לשני  -על פניו זו נראית משימה ממש בלתי אפשרית!
ובכן ,אם היה לנו רק גוף ,זה אכן היה בלתי אפשרי .אך כפי שהסברנו
בפרקים הראשונים לכל יהודי יש גוף ונשמה .הגוף (והנפש הבהמית) דואג
בעיקר לעצמו ,מסתכל על העולם ב״משקפיים" של אגו ,כל דבר נבחן לפי "מה
יצא לי מזה״ .אם כל מהותנו הייתה רק אגו ואינטרסים  -לא היינו מסוגלים
להגיע לאהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר .שהרי היינו אוהבי□ אנשי□ ;־׳ק
לפי נתונים חיצוניים ,וכשהיה בטל הנתון גם האהבה הייתה מתבטלת.

יתירה מכך  -הגופים שלנו נפרדים האחד מהשני ולכן דרך הגוף כלל לא ניתן
להגיע לאחדות אמיתית .הנשמה (הנפש השנית) היא חלק אלוקה ממעל ממש .
חלק מהקב״ה בעצמו ש״מושתל" בתוך כל אחד מאיתנו .הנפש האלוקית לא
מחפשת את האינטרס שלה ,להיפך ,היא מוכנה לוותר על הכל בשביל דביקות
בבורא.
אם היו לנו עיניים שרואות נשמות והיינו מביטים על העולם מלמעלה ,היינו
רואים גוף אחד גדול המורכב מכל הנשמות יחד .נשמת כל אחד מאיתנו היא
"איבר" של הגוף הגדול אותו מרכיבות הנשמות .לכן ,מצד הנשמה אין מקו□
למחלוקות ולמריבות .כשם שיד ימין לא רבה ע□ יד שמאל ,כשם שהרגל לא
מרגישה נפרדת מהעין ,כך כל הנשמות מרגישות מאוחדות לאמיתו של דגר.
הנשמות אינן רק מרכיבות מציאות אחת ,אלא הרבה מעבר  -לפני שהנשמות
ירדו לעול□ והתחלקו לגופי□ השונים ,כולן היו מאוחדות ביניהן בשרשו
למעלה הן היו באופן כזה שלא היה חילוק בין הנשמות כלל.
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פרק כב
לאהוב כל יהודי

הבעיה היא שהנשמה מוסתרת ,היא ב״גלות" בתוך הגוף שלא נותן לה
להתבטא ולא מאפשר לנו להרגיש את הנשמה ואת האחדות שבינינו .לכן אנו
מרשים לעצמנו להיות שרויים במחלוקת ,או לחילופין  -לכעוס על יהודי אחר
ולשפוט אותו לרעה .הפיתרון הוא שנתעלה מעל הגוף ,נגלה את הנשמה ונוכל
להתחיל להרגיש מהי אהבת ישראל.

"זאת כל התורה כולה"
אהבה אמיתית יכולה להגיע רק כשהנשמה תהיה אצלנו העיקר ולא הגוף.
רק כשנגביר את הרוח על החומר ,את הנפש על הגוף ,נוכל להתחיל לחוות
אהבה אמיתית .לכן אמר הלל הזקן שמצוות "ואהבת לרעך כמוך" היא כל
התורה כולה .מכיוון שלמעשה ,זוהי המשמעות של כל אחת מהמצוות שניתנו
לנו  -להגביר את הנפש על הגוף ,לחיות לפי צרכי הנפש ולא לפי צרכי הגוף.
נקודה נוספת בתורה ובמצוות היא ,שעל ידם אנו "ממשיכים" ומביאים
אור אלוקי לעולם (בנושא זה נדון בהרחבה בפרקים הבאים) ,והכלי המחזיק
את האור הוא האחדות בינינו .אם כן ,האהבה והאחדות בינינו זו כל התורה
כולה ,כי רק על ידם נמשך האור מלמעלה ומגיע אלינו .אם נקיים מצוות אך
יהיה חסר באחדות בינינו ,האור אמנם יימשך אך לא יהיה כלי שיחזיק אותו
כראוי .בדומה לכוס מלאה חורים שלא משנה כמה מים נמזוג לתוכה  -המיס
תמיד ייזלו ממנה.

כמו אבא ,שהנחת רוח הכי גדול מהילדים שלו הוא לאו דווקא כשהם
מביאים ציונים טובים מבית הספר ,אלא כאשר הוא רואה את כל בניו יושבים
ביחד סביב שולחן אחד מתוך אהבה ואחווה.

שההה ־ ההסתה לאהבת ישראל
כפי שלמדנו בפרקים האחרונים ,השמחה מביאה אותנו למצב בו אנו
מרגישים את הנפש יותר מאת הגוף ,זהו מקום בו מצב הרוח שלנו לא
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נקבע לפי העניינים הגשמיים ,אלא לפי העניינים הרוחניים .כשישנה שמחה
אמיתית ,הגוף והגשמיות פחות תופסים אצלנו מקום ,ואז גם בהסתכלות על
מישהו אחר זה פחות תופס מקום .כאשר אצלנו פנימה אנו מרגישים בעיקר
את הנפש ,גם אצל הזולת נרגיש בעיקר את הנפש.
כיום מדברים רבות על "אהבת חינם" ועל אחדות ושוויון ,אך העניין אינו
פשוט כלל .אהבה אמיתית בינינו תיתכן רק מצד הנשמה .כדי לאהוב את
כולם צריך להגיע למצב בו הנשמה היא העיקר והגוף טפל .אין הכוונה חס
ושלום להזניח את הגוף ,שהרי התורה מצווה אותנו לשמור על הגוף .צריך
לשמור ולטפח את הגוף והבריאות ,אך לא באופן שזהו העיקר.

באופן טבעי הגוף נתפס אצלנו כעיקר ,ושינוי המצב לכך שהנשמה תהיה
עיקר מצריך מאיתנו עבודה רבה ומאמצים גדולים .אהבת ישראל היא גם
המדד האם אנחנו שמחים מצד הנפש או מצד הגוף .אם השמחה היא אמיתית
ובאה מצד הנפש ,משמע שהנפש היא העיקר ולכן נאהב כל יהודי .אך אם
השמחה היא מצד הגוף ,זה יתבטא בכך שעדיין לא נאהב כל יהודי.

 nxanixפולס
מעשה בזוג טח שזה עתה התחתן .שבוע לאחר חתונתם ,שמה
לב הכלה שבעלה חוזר כל ערב שיכור .היא רצה לרב וביקשה ממנו
לדבר עם בעלה .הרב קרא לבעל לשיחה והתחיל לברר מה בדיוק
קורה שם ומדוע הוא שותה כל כך הרבה .הבעל ענה לו שהוא לא
שותה כל כך הרבה ,הוא בסך הכל שותה כמו כל היהודים .אמר לו
הרב" :בוא נעשה הסכם ,מהיום במקום לשתות כמו כל היהודים,
תשתה כמו יהודי אחד"...
לפעמים אנו מכריזים שאוהבים את כולם ,בעוד שאת השכן איננו
סובלים .נכון שהאידיאל הוא להגיע לאהוב את כולם ,אך כדי להגיע
לשם צריך להתחיל מאדם אחד .נאהב יהודי אחד כמו שצריך ואחר
כך נתקדם לאהוב את כולם.

פרק כב
לאהוב כל יהודי

אהבת ישראל ואהבת השם
אהבת ישראל היא בעצם ביטוי לאהבת השם .שהרי כאשר אוהבים מישהו
באמת מתחילים לאהוב את מה שהוא אוהב .ומכיוון שהקב״ה אוהב את עם
ישראל ,כאשר אוהבים אותו באמת ,ממילא אוהבים גם עם ישראל  -בנו
אהובו.

עד כמה צריך לאהוב כל יהודי? מה לגבי יהודי שפגע בי? ומה לגבי יהודי
שאני רואה שאינו מתנהג כראוי?

האהבה לכל יהודי היא מצד הנשמה שלו ,ולכן אין בזה סתירה להתנהגות
שלו בפועל .יכול להיות שהוא מתנהג בצורה לא מתאימה ,אך עדיין נמשיך
לאהוב אותו מכיוון שהאהבה היא מצד הנשמה שלו ,ואילו המעשה הרע שלו
הוא מצד הגוף .את המעשה נשנא (ואם הוא צריך לתת דין על המעשה גם נלך
איתו לבית-דין) ,אך אותו עצמו נמשיך לאהוב.
לא צריך להרגיש שאם אנו אוהבים ולא מקבלים אהבה בחזרה או לא
רואים תוצאות ,הרי שהפסדנו משהו .את השכר על אהבת ישראל נקבל בכל
מקרה ,בין אם השפענו על הזולת ובין אם לאו .לכן לא צריך לחשוש ,אפשר
לאהוב כל יהודי בלי גבול ,בלי להביט על חישובי אגו ושכל.

לוותר על הדותטות
מסופר על האדמו״ד הזקן ,שבאמצע תפילת שבת עזב את בית
הכנסת והלך לחטוב ולהסיק עצים כדי לעזור ליולדת .הוא ויתר גם
על הרוחניות שלו כדי לעזור ליהודי אחר בגשמיות.

םעין עולם הבא
הנביאים הבטיחו לנו ש״לעתיד-לבוא" ,בזמן הגאולה ,לא תהיה בינינו יותר
קנאה ושנאה .כיום יש קנאה ושנאה כי מרגישים בעיקר את הגוף ,לעתיד־
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לסיכום
השורש לאהבת ישראל אמיתית הוא בהגברת הנפש על הגוף .המחלוקות

בינינו הן מצד הגוף ולא מצד הנשמה (הנשמות מאוחדות ביניהן) ,ולכן כאשר
נרגיש את הנשמה נמצא בתוכנו אהבה לכל יהודי ,ממש כפי שאנו אוהבים את
» <,
עצמנו.

