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£.
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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
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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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